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Inledning  

Introduktion  

Vad är dagvatten? Det är regnvatten och smältvatten som ansamlas i urbana miljöer, på 

sådana platser där det finns hårdgjorda ytor såsom tak, gator, markytor och andra 

konstruktioner samt dräneringsvatten (NSVA, 2015). Detta dagvatten kan medföra vissa 

risker och skador såsom vattenfyllda källare, spillvatten som kommer upp genom 

brunnar och avlopp. Hållbar dagvattenhantering är något som behövs mer på både 

exploateringsområde och redan befintliga områden och tomter. 

 

Där finns föroreningar som kan följa med dagvattnet, som exempelvis tungmetaller, 

kemikalier, gödningsmedel och mikroplaster från trafiken. Det skulle vara mycket 

önskvärt att ha en hållbar dagvattenhantering ur en föroreningssynpunkt för då minskar 

både flödena och föroreningsbelastningen ut till recipient (Svenskt Vatten, 2016).  

 

Skulle dagvattenhanteringen lyckas att ta hand om de första 10 mm vid varje 

nederbördstidpunkt skulle det innebära att cirka 75 % av en årsnederbörd har behandlats 

(Svenskt Vatten, 2016). 

Då alla som bor i urbana miljöer kan utsättas för dessa negativa risker som dagvattnet 

kan föra med sig om det inte tas hand om på ett hållbart sätt, är det väldigt viktigt att de 

som har ansvar för deras del också gör så. Det är fastighetsägaren som har ansvar inom 

sin egen bostad och tomt, samt att det ligger också ett ansvar att ta hand om dagvattnet 

på ett sådant sätt att det inte medför skada eller försvårar för grannar eller 

omhändertagandet nedströms (NSVA, 2015). Övrigt ansvar är kommunens, om det inte 

ligger utanför dess ansvarsområde, för då kan det till exempel vara byggherrar, 

trafikverket och entreprenörer (NSVA, 2015). 

Då mikroplaster verkar bokstavligt leta sig in överallt i vår inre och yttre miljö samt 

åsamkar oss en hel del skada på många olika sätt, dock så är det lite osäkert exakt hur 

det påverkar. Naturvårdsverket har påbörjat att göra en utredning av effekterna på det 

miljömässiga planet av mikroplast från våra vägar, textilier, vårt vatten, konstgräs med 

mera (Naturvårdsverket, 2020a). 

Vad är mikroplast? Det är väldigt små plast-partiklar som är från 5 millimeter och ner 

till 1 µm. Det kan vara all typ av plast som kan utgöra mikroplast, en del tillverkas som 

mikroplast och andra blir till genom t.ex. av erodering av bruk eller miljö.  

En fördel som människan haft under sitt byggande av senare delen av civilisationen har 

varit just plast, det går att använda till mycket. Det går att forma lätt, väger lite, rostar 

inte, leder inte ström och är uthålligt. Dock så är det också så att det skräpar ner vår 

miljö som inget annat material tidigare, vilket leder till stora problem för både 

människor och allehanda djurliv (Naturskyddsföreningen, (2018). 
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Under en stor del av den industriella eran har det varit en sorts kutym att lämpa över det 

som ej var önskvärt längre till haven då dessa ansågs vara oändligt stora och hade 

förmåga att ta hand om människornas allehanda skräp. Det stämde endast under den tid 

då det var organiskt avfall i sådan mängd att det kunde ingå i näringskedja, den tiden är 

över och har varit så under en längre period (Havet.nu, 2019). Idag uppskattas det finnas 

cirka 51 biljoner partiklar av mikroplast i världshaven (Håll Sverige Rent, 2019). 

Idag så är kunskapen om mikroplaster och dess effekter på människor och miljö klart 

begränsad. Dock så finns det en lite större kännedom om var mikroplasten finns, och det 

vill säga överallt. I våra hav och vattendrag, i vår inandningsluft, i och på marken samt i 

produkter som vi har på oss, äter eller använder på olika sätt. Naturvårdsverket jobbar 

för att få större förståelse och samarbetar med de som är involverade i spridning och 

produktion samt att kunna häva spridning i så tidigt steg som möjligt och gärna redan 

vid urkällan (Naturvårdsverket, 2020a). 

Syfte  

Syftet med detta examensarbete är att undersöka förekomsten av mikroplast i dagvatten 

och hur detta kan påverka miljön som sådan och det som lever i den.  

Syftet är också att göra jämförelser mellan de olika uppkomstkällorna och dess 

geografiska skillnader. 

Frågeställningar 

▪ Vilka är dessa uppkomstkällor?   

▪ Går uppkomsten att minska?  

▪ Kan det reduceras på ett rimligt sätt?  

▪ Kan det ses som en fara för miljön?  

▪ Kan mikroplaster adsorbera/absorbera miljögifter?  

▪ Finns det en möjlig åtgärdsplan? 

Avgränsningar 

Denna litteraturstudie omfattas av mikroplast från källor som kan transporteras via 

dagvatten och då endast i Sverige. Jämförelser av geografiska platser täcks enbart av 

våra tre största städer, Stockholm, Göteborg och Malmö.   
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Bakgrund 
 

2017 gjordes det en redovisning av Naturvårdsverket till regeringen om vilka 

produkter/källor som är de som har störst utsläpp av mikroplast i Sverige 

(Naturvårdverket, 2017). De kunde påvisa att där de största utsläppen sker är genom 

slitage från bildäck, produktion och hantering av primärplast inom industrin, syntetfiber 

från tvätt av textilier, bottenfärg till fritidsbåtar, konstgräs och nedskräpning.  

Livsmedelsverket har visat på att det förekommer mikroplast i vårt livsmedel om än i 

små mängder. Som exempelvis i öl, salt, honung, musslor och sodavatten. I buteljerat 

vatten har det uppmätts högre än i övrig ovanstående produkter. Halterna i dricksvatten 

är än så länge väldigt låga (Livsmedelsverket, 2019).  

 

Det som anträffas oftast i havet är de plasttyper som används som förpackningsmaterial, 

såsom polyetylen (PE), polypropylen (PP) och polystyren (PS), (Naturvårdsverket, 

2017).  

 

Till den marina miljön sprids mikroplast antingen genom att större plastföremål 

finfördelas till ner till mikroplaststorlek eller av mindre plastpartiklar som till exempel 

hygienartiklar, däck eller syntetiska textilier som sedan hamnar i naturen (Havs- och 

Vattenmyndigheten, 2017). 

Beräknat på en modell, blir det ett uppskattat resultat till att minst 5 250 000 000 000 

plastpartiklar och detta väger 268 940 ton. Detta flyter runt till sjöss för närvarande. Det 

fanns en bra korrelation mellan modellen förutsägelse och uppmätta data för 

partikelantal och vikt (Eriksen et al.,2014) 

Vid regn kan de små partiklar som ligger på vägen sköljas med det bildade dagvattnet. 

Storleken och mängden på spridningen av dessa partiklar är beroende på en mängd olika 

parametrar, såsom partikelns tyngd och storlek, dess form, mängd av dagvatten, 

vindförhållanden, regnintensiteten, hastigheten på fordonen etc. Där är skillnad på hur 

dagvattnets väg blir och det är beroende om det bildats i en stadsmiljö eller utanför en 

tätort. Dagvattnets väg i en stadsmiljö går från vägbana till en dagvattenbrunn eller ett 

dike som är kopplat till ett dagvattensystem där det antigen går direkt ut till recipient 

eller via en reningsanläggning. Dagvattnets som bildats på vägar utanför en tätort rinner 

ner i diket och i vissa fall leds det ut i närliggande marker där det får infiltreras. Hur den 

infiltrationen sker beror på markens beskaffenheter och områdets topografi. Exakt 

mängd av föroreningar som lämnar vägbanan via dagvattnet är som nämnt tidigare 

avhängt av ett antal faktorer. Det bildade dagvattnet kan stänka så långt som till 10 

meter ut från vägbanan. Där finns idag ingen bevakning av vad som sker med de 

mikroplastpartiklarna som landar ut i markerna (Trafikverket 2011). 

 

Det är inte känt idag hur stor del mikroplast som finns i våra vattendrag, sjöar och hav 

som kommit från trafiken via dagvattnet. De svarta partiklar som hittas har en väldigt 

stor likhet med asfalt, torv och däck. De dagvattenprover som analyserats med 
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mikroskop har jämförts med partiklar från däck, men det har inte gått att säkerställa var 

de svarta partiklarna kan härröras ifrån (Jannö, 2016).  

 

Då det idag (mars, 2020) råder vattenbrist i våra stora grundvattenmagasin i bland annat 

södra Skåne (SGU, 2020) samt att det skall från både privatpersoner och företagares 

håll omhändertas sitt dagvatten (SOU 2014:50) skulle det kunna minska riskerna med 

grundvattennivåerna och dagvattnet i sig. Det finns redan många skador, kostnader och 

annan vållande på grund av dålig hantering och planering av dagvatten som exempelvis 

skyfallet i Malmö 2014 (Malmö stad, 2019). Då det tyvärr förväntas att komma större 

och intensivare regn framåt och det bidrar till ökad mängd dagvatten (Svenskt Vatten, 

2017) och detta går att bevattna med och kräver ingen rening för sådana åtgärder (VA 

Syd, 2019) bör denna resurs nyttjas där det bildas. 

Juridiska styrmedel 

Miljöbalken 

Det står att läsa i MB:s kapitel 2 ”alla som bedriver eller avser att bedriva en 

verksamhet eller vidta en åtgärd skall utföra de skyddsåtgärder, iaktta de 

begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, 

hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för 

människors hälsa eller miljön. I samma syfte skall vid yrkesmässig verksamhet 

användas bästa möjliga teknik.”  

 

Vidare så står det att utsläpp av dagvatten från detaljplanelagt område eller 

begravningsplats definieras som miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap 1–2 §§ MB. Det 

medför att det kan betyda tillståndsplikt, anmälningsplikt med mera som tillämpas 

enligt miljöbalken för dagvatten (SFS 1998:808). 

 

Ett område som ligger utanför detaljplanen räknas dagvattenhantering inte som en 

miljöfarlig verksamhet såvida att dagvattnet inte innehåller föroreningar som kan 

föranleda någon av olägenhet i form av risk för människors hälsa och miljö. Dock så 

gäller miljöbalkens hänsynsregler även för dagvatten trots att det inte skulle ingå som 

benämning i de miljöbalkens allmänna regler (Naturvårdsverket, 2019a). 

 

I 11 kap 2 § MB definieras bland annat markavvattning som en åtgärd att avleda, sänka 

eller dränera ur ett vattenområde, när syftet med åtgärden är att permanent öka en 

fastighets brukbarhet för några vissa avsikter (SFS 1998:808). 

 

Som fastighetsägare havs det ett ansvar över de vatten- och avloppsledningar som är 

inom dess egna domäner, vilket innebär tomtgränsen. Ansvaret innebär att det skall ske 

förebyggande aktioner för att skydda din fastighet, men ej avleda vatten på ett sådant vis 
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att det kan innebära skada eller fara för annan egendom. Fastighetsägarnas ansvar är 

reglerat i Lagen om allmänna vattentjänster (LAV, 2006:412). 

Vissa förändringar har skett i miljöbalkens kapitel 5 om miljökvalitetsnormer (MKN) 

som även kommer ha inverkan hur dagvattenhanteringen skall ske och detta beror  

p.g.a. den så kallade Weserdomen. Vilket innebär att om ett exempelvis 

dagvattenprojekt inte kan påvisa att det inte blir någon försämring av vattenstatusen 

eller att någon MKN inte kan följas medges ej ett tillstånd från länsstyrelsen (Svenskt 

Vatten, 2020).  

 

En stor skillnad med de nya reglerna är att MKN för den ekologiska statusen har blivit 

hårdare medan den kemiska statusen vidare hålls för gränsvärdenormer.  

MKN kan vara ett effektivt juridiskt styrmedel även för dagvatten om det kan riskera en 

försämring av vattenkvaliteten för yt- och grundvatten (Naturvårdsverket, 2019a). 

 

REACH 

Denna lagstiftning gällande plast skall både tillgodose riskerna för människors hälsa och 

miljö samt därtill den aspekten som ligger i fördelarna av de ekonomiska och 

miljömässiga med detta material och dess användningsområden. Beroende på var, vad 

och hur plasten skall användas kan reglerna skilja sig. Därav finns det en mängd olika 

lagstiftningar där plast i olika former figurerar. Dock kan kemikalieförordningen 

REACH beskrivas på ett simplifierat sätt. Med den enkla beskrivningen kan sägas att 

konsumenter äger rätten att veta huruvida en produkt innehåller skadliga kemikalier, 

mängden av dem o.s.v. samt att den som lanserar en substans, en blandning av två eller 

flera ämnen alternativt en handelsvara till varumarknaden är också ansvarig för att det 

inte skall vara skadligt för varken människors hälsa eller miljö. REACH kartlägger, 

godkänner, utvärderar, begränsar och registrerar alla nya kemikalier i en databas inom 

EU. Förordningen är instiftad av EU och trädde i laga kraft 2007 (Klar et al., 2014). 
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Material och metoder 
 

Det material som används i denna förstudie/litteraturstudie är från Internet, 

universitet/högskola (artiklar) och litteratur i bokform. Arbetssättet som nyttjas för att 

inhämta data från internet går att följa från figur 1 nedan. Logga in och leta upp artiklar 

från Linnéuniversitetets bibliotekets sökfunktion OneSearch med sökorden microplastic 

stormwater sedan ladda ner det som kan vara av relevans. Söka på orden mikroplast och 

dagvatten på Internet och sedan ladda ner det som är av betydelse för arbetet. Söka inne 

på Svenskt vatten efter allt som har anknytning till sökorden dagvatten och mikroplast.  

 

 
Figur 1. Metoden för insamling av data till rapporten. 
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Källor till mikroplaster i dagvatten 

Däck och vägar 

Den källan som är den mest omfattande till landbaserade emissioner för mikroplast, är 

från trafiken som slitage av däck, vägbeläggningar och vägfärg. Denna mikroplast kan 

sedan spridas vidare med hjälp av dagvatten. Detta dagvatten kan sedan komma ut i 

både vattendrag, sjöar, hav och mark, dock oftast via ett reningsverk. I Sverige enbart så 

sker det ett slitage av både däck och vägbeläggningar på mer än 13 000 ton varje år och 

detta ger en stor spridning av mikroplaster till stadsmiljön samt skog och mark. Själva 

vägdammet som uppstår på dessa vägar föreligger där en del osäkerhet hur mycket av 

detta som stannar kvar i vegetationen och markerna kring vägarna och hur mycket som 

transporteras bort via dagvattnet. Bakåt i tid har dagvattensystemen endast haft till 

uppgift att transportera bort så mycket regn-och smältvatten som möjligt samt att 

avstyra översvämningar. Det har dock på senare tid observerats att det också finns ett 

behov att se på föroreningshalten och rening av dagvattnet. Kraven idag för rening av 

dagvatten är inte tillräckliga, men det är troligt att kraven kommer att öka då 

mikroplaster belyses mer och mer (Magnusson et al., 2016). 

 
Figur 2. Från rapport 6772 (Naturvårdsverket, 2017).  
 

I Sverige är den i särklass största landbaserade utsläpp av mikroplast slitage från däck. 

Nära 8 190 ton mikroplast kommer från vägtrafiken och 7 760 ton av dem är från slitage 

av fordonsdäck (figur 2). I det gummi som finns i däcken, vägfärgen och den bitumen 

som vägytan består av framstår det mikroplastpartiklar genom det slitage som uppstår 

via friktion från dessa ytor. Hur kraftigt slitaget blir är beroende av flera olika 

parametrar, såsom typ av väglag, vägen skick, vilken typ av däck, vilken hastighet som 

hålls och vägens beläggning. De fordon som ger störst slitage av både vägbana och däck 

är den tunga trafiken och den fordon med dubbdäck (Naturvårdsverket, 2017). 
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Enligt Hüffer, Wagner, Reemtsma & Hofmann (2018) så blir det en mikroplastbildning 

om kombinationen är dubbdäck och vägytans beläggning består av polymermodifierad 

bitumen. De tre vanligaste polymerer som uppstår till följd av slitage från däck är NR 

(naturgummi), PBD (polybutadien) samt SBR (styrenbutadien gummi). 

En trolig hotspot för spridning av mikroplaster som härstammar från vägtrafiken är från 

biltvättar och hjultvättar både kommersiella och privata. De reningssystem som finns 

hos kommersiella aktörer borde även granskas efter mikroplaster och inte endast efter 

traditionella föroreningar (Ejhed et al., 2018). 

Konstgräs 

Detta räknas som den källan står för den näst största mikroplast emission till dagvattnet. 

Den del av mikroplasten som inte fastnar i närområdet når hav, sjöar och vattendrag via 

dagvattnet. Enligt en beräkning som gjort så avyttras det cirka 2 300 – 3 900 ton 

mikroplast/år (Magnusson et al., 2016). 

 

Idag finns det ungefär 1 200 konstgräsplaner och det tillkommer fler varje år. Dessa 

innehåller granulat som fyllnadsmaterial och oftast i större mängder för att uppnå de 

karaktärsdragen som en äkta gräsplan innehar. Det vanligaste granulatet idag består av 

återvunna däck (SBR) och på drygt hälften av alla konstgräsplaner är det just det 

fyllnadsmaterial som används. Övriga material är EPDM-gummi (Ethylene Propylene 

Diene M-class) och TPE-gummi (Termo PolyEten), dessa är inte återvunna utan 

tillverkas för sitt ändamål (Naturvårdsverket, 2020b).  

Fallskyddsytor, sport- och lekytor 

På vissa lekplatser och sportytor har det anlagts underlag som skall vara mjuk och 

stötdämpande. Detta är en form av gummiasfalt som framställs av granulat som är 

sammangjutna till en yta som dämpar underlaget (Andersen Hörman, 2017). 

Enligt Hüffer et al. (2018) kan granulatens mått på de största bitarna vara runt 1 cm 

medan den minsta storleken kan gå ner till att vara i pulverform. I Lomma gjorde 

Andersen Hörman (2017) en studie på fallskydds, sport- och lekytor och kunde 

därigenom konstatera att samtliga ytor som ingick i studien hade ett svinn av 

plastpartiklar. Storlekarna var över 0,5 mm och på varje m2 och det skilde sig från 64 

plastpartiklar/m2 till mer än 36 000 plastpartiklar/m2. Mellan gummiasfalt och konstgräs 

så är det gummiasfalt som är hårdast sammanfogad men detta till trots är där bevisligen 

ett visst frånsläpp av mikroplaster även från gummiasfalten. 

Båtbottenfärg och plastskrov 

Den mikroplast som kommer till dagvattnet från båtbottenfärg och plastskroven sker vid 

underhåll av fritidsbåtar vid exempelvis spolplattor. Vid målning, slipning och 

skrapning blir det både damm, färgflagor och färgdropp, detta kan sedan transporteras 

till något dagvattensystem. I vilken utsträckning som det finns ett svinn till miljön av 

mikroplaster vid underhållsarbeten och hur olika komponenter i båtbottenfärgerna 
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medverkar till detta är vida omstritt. Vid analyser av innehållet från uppläggningsplatser 

för fritidsbåtar samt utsläpp från spolplattorna har fokus varit att titta andra substanser 

än mikroplast. Detta har medfört att kännedomen om vilken mängd mikroplast som tar 

denna väg och hur stor spridning mikroplasten via dessa platser är höljt i dunkel 

(Lassen et al., 2015). 

Tvätt-disk- och rengöringsmedel 

I många av tvätt- disk och rengöringsmedel är där tillsatt mikroplast och detta kan vara 

som fyllnadsmedel, bindemedel, förtjockningsmedel, fuktmedel, vattenbevarande o.s.v. 

Oftast är det rengöringsmedel som är inriktade på rening av lite tuffare ytor såsom 

toaletter, glas, ugnar m.m. och detta både för yrkesmässiga verksamheter som privata 

(Kemikalieinspektionen, 2018). Det vanligaste är att dessa mikroplaster hamnar i 

avloppsvattnet, men det kan även förkomma rengöring utomhus och då finns risken att 

det kommer ner i dagvattenbrunnen för eller senare (Ejhed et al., 2018). 

Kosmetiska produkter 

I kosmetiska produkter som innehåller mikroplaster har fått intresse från både 

allmänheten och de företag som tillverkar produkter som dessa. Detta har föranlett till 

att företag har påbörjat att fasa ut mikroplasten från sina produkter.  

Kemikalieinspektionen har delat in kosmetiska produkter innehållande mikroplaster i 3 

grupper: 

 

1. Skrubbande, rengörande och/eller polerande som skall sköljas av kroppen efter 

användande. 

2. Produkt som har annat ändamål än skrubbande, rengörande och/eller polerande 

som skall sköljas av kroppen efter användande. 

3. Produkt som skall appliceras och stanna kvar oavsett ändamål. 

 

I vissa länder har det t.o.m. instiftats lagar som begränsar hur mikroplast får användas i 

kosmetiska produkter. I Sverige har det inte kommit dit hän ännu gällande alla 3 

grupperna men det har gjort utredningar för att kunna instifta lagar som begränsar 

innehåll av mikroplast. I utredningarna kunde det ses att risken med mikroplast var 

olika beroende på typ av produkt. Den största risken ses de produkter som är gjorda för 

skall tvättas bort, såsom duschkräm och tandkräm. I juli 2018 trädde ett förbud laga 

kraft för mikroplaster i grupp 1. Dock kan det vara värt att lägga på minnet att de 

produkter innehållande mikroplaster som är tänkta att sitta kvar på kroppen för eller 

senare kommer att tvättas, sköljas eller duschas av vilket kan medföra att mikroplasten 

kan komma ut i naturen (Kemikalieinspektionen, 2018). 

 

Då det finns uteduschar i anslutning till stränder, campingar och likande inrättningar 

föreligger där en viss risk att detta gråvatten kan gå ut i dagvattensystemen.   
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Klottersanering 

I Sverige idag finns inga tillsyner i exempelvis Stockholm eller Malmö som kan visa på 

att det nyttjas mikroplast till något sådant. Men det kan inte uteslutas att det sker från 

olika bostadsbolag till detta ändamål (Ejhed et al., 2018; ÅF Infrastructure AB, 2019).  

Risken vid användande av plastgranulatblästring utomhus är att det kan rinna ned i 

dagvattenbrunnar och sedan ut i miljön.  

Industrier 

Det går att dela upp plast i två olika grupper, termoplast och härdplast. En stor skillnad 

mellan dessa två är att termoplast smälter vid högre temperaturer medan att härdplast 

inte gör det. Där de absolut fem vanligaste plasterna är termoplast, och de är PE 

(polyeten), PP (polypropen), PET (polyetentereftalat), PVC (polyvinylklorid) och PS 

(polystyren) enligt (Plastics Europé, 2019) och inom EU 2018 användes det drygt 50 

miljoner ton. Råvaran för termoplaster är antingen i form av pellets (2–3 mm) eller 

pulver. Detta kan komma ut i miljön på fler sätt. Några av dem kan vara via 

lastning/lossning och/eller transport (Moore, 2008) där det sedan kan komma med i 

dagvattnet. 

Syntetiska textilfiber och hushållstvätt 

I vanlig hushållstvätt sker en erodering av syntetiska textilfiber som sedan avgår i form 

av mikroplast ut till spillvattnet och till en mängd av 180–2000 ton varje år (Magnusson 

et al., 2016). Även om en stor del av mikroplasten renas bort innan det når slamfasen 

kan en ansedd mängd av i det renade avloppsvattnet ha med sig mikroplast ut till 

recipient (Magnusson och Wahlberg, 2014; Magnusson et al., 2016b). Väl ute recipient 

blir det en del av kretsloppet och kan nå dagvattnet och spridas vidare ut i miljön. 

Plaströr för flytande media 

I NPG:s bok ledningsbyggande med plaströrsystem (1999) rekommenderas att välja 

plaströr efter vilket media som skall vara i ledningen. Skall det pumpas ett media i 

ledningen innehållande t.ex. substanser som kan nöta på ledningen bör valet falla på PE-

rör eller PP-rör. Enligt tester är slitaget mycket litet, mindre än 0,1 mm i rör på Ø 200 

mm på ungefär 200 år. Det skulle innebära att i Stockholm tillförs det cirka 37 kg 

mikroplast/år till miljön om alla avloppsledningar vore av plast med en Ø 200 mm. 

Detta räknas inte en stor källa och kan troligt åtgärdas på ett rimligt sätt.  

I dagvattensystemet tros det inte heller tillföra några mängder som inte kan räknas annat 

än ringa för miljön. 

Byggsektorn 

Enligt Plastics Europé (2019) är byggsektorn den sektor efter förpackningssektorn som 

inom EU benyttjar mest plast 19,8 % av all den plastkonsumtionen. Det finns många 

områden där byggsektorn har nytta av plasten såsom t.ex. golv, handtag, dörrar, fönster, 
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rör till el-vatten-fiber-gas, lister, isolering, eluttag m.m.  Det gör att hanteringen av plast 

på byggarbetsplatser är stor, vilket kan medföra att det genereras rester i form av spill 

eller/och kasserat material som kan bero på skador väder eller hantering. Väldigt 

mycket av det material som levereras och hanteras är förpackat med plast i form av både 

sträckfilm och krympplast. Oavsett om det är en nybyggnation, ombyggnation eller 

rivningsarbete är risken för att hanteringen av emballage och material kan vara 

bristfällig och då också leda till att en del kan råka komma ut i miljön. Uppskattningen 

av vilka mängder som kan ta sig ut som mikroplaster i miljön är väldigt svårt att skatta. 

En stor del av denna nedskräpning kan ta sin väg som mikroplaster ut via dagvattnet. 

Deponering 

Då Sverige jobbar efter avfallstrappan sker deponering i väldigt små mängder. Det som 

deponeras idag är endast sådant som ej lämpar sig för vare sig materialåtervinning eller 

energiåtervinning. Om gruvavfall räknas bort säger avfallsstatistiken (2012) att ej 

miljöfarligt avfall som lades på deponi uppgick till cirka 3,3 miljoner ton och 430 000 

ton farligt avfall (Naturvårdsverket, 2016). Ur ett dagvattenperspektiv finns risken att 

det kan spridas mikroplast denna väg. Dagvatten som blir lakvatten. På platser som det 

sker deponering kan dagvatten och lakvatten jämföras vilket innehåll det finns i dessa 

vatten och en stor skillnad är att där uppmäts mer organiska föroreningar i lakvatten än i 

dagvatten (Junestedt et al., 2003). 

Nedskräpning 

Enligt Naturvårdsverket (2017) kan nedskräpning ses som en omfattande orsak till 

mikroplast. I riksdagens utredning om hållbara plastmaterial från 2018 omnämns en 

studie att sekundära mikroplasten som brutits ner av vanligt plastskräp är där cirka 85% 

som landat i miljön. För den nedskräpning som består av plast är det mycket troligt att 

den bryts ned till mikroplast i våra sjöar eller hav. Om så inte skulle vara fallet kan det 

istället nedbrytas på land och sedan ta sin väg till vattendrag, sjöar och hav via 

dagvattnet (Naturvårdsverket, 2017). 

I de större tätorterna 2018 räknades skräp av allahanda typer och där det värsta skräpet 

var cigarettfimpar (figur 3). Det går att se att det skräpet som är klart överrepresenterat i 

tätorterna är relaterade från tobaksindustrin de stod för strax under 80%.  

Enligt beräkningar som gjorts av Håll Sverige Rent kastas det nära 1 miljard 

cigarettfimpar årligen på våra gator och torg. Då filtret i cigaretten till stor del är 

tillverkad av en typ av plast blir även denna typ av fraktion till mikroplast om den 

kommer ut i miljön. Fimpar och delar av fimpar kan lätt komma med i 

dagvattensystemet och sedan vidare till reningsverk, vattendrag, sjöar och hav.  

En studie har visat att lakvattnet från cigarrettfilter är akut giftiga för vattenlevande 

organismer och djur (Håll Sverige Rent, 2019). 
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Figur 3. Skräpfraktioner i tätorter 2018 fördelat i procent (Håll Sverige Rent, 2019). 

 

Återvinningsindustrin 

Vid hantering av plastavfall och avfall innehållande plast och/eller gummi finns alltid 

risken att där kan bli ett svinn till miljön via transporter/arbetsmaskiner/godsbehållare 

som oavsiktligt faller av vid denna form av verksamhet. Detta kan sedan råka komma 

att transporteras med dagvattnet. På avfallsanläggningar kan det förekomma mikroplast 

i lakvattnet men dock endast i liten skala och då både för behandlat och obehandlat. 

Studier har då påvisat att det inte skulle göra detta till en stor källa av mikroplaster ut till 

miljön. Vid verksamheter som arbetar med sortering och hantering av avfall 

innehållande delvis eller helt plast kan vara en källa till mikroplast. Dessa källor kan 

råka följa med i dagvattnet/processvattnet och sedan släppas ut i obehandlat eller 

behandlat dagvattnet/processvatten. Kunskapsbristen är stor i dagsläget om hur dessa 

verksamheter verkligen är en källa eller ej. Det behövs mer studier om detta för att 

kunna avfärda eller bekräfta (Eriksson Russo, V., 2018).  

Jordbrukssektorn 

Inom jordbrukssektorn är plast ett vanligt sätt att emballera sina produkter eller få köpta 

produkter levererade i plastemballage. Storsäckar för foder, för ensilering, odlingsfolie, 

plastdunkar m.m. En branschorganisation som är till för importörer, tillverkare och 

återförsäljare av jordbruksplast är Svensk Ensilageplast Retur (SvepRetur). De ägnar sig 

åt ett icke vinstdrivande system där de både samlar in och återvinner jordbruksplast. 

SvepRetur har påtagit sig på frivillig basis att göra en 70%ig insamling av den plast som 

jordbruket använder årligen och att sedan återvinna 30% av den insamlade mängden 

(SvepRetur 2020a). 2018 blev insamlingen 18 500 ton plast från jordbrukssektorn och 

90% av dessa ton gick till återvinning och de resterande 10% blev energiåtervinning, 

Cigarettfimpar; 
67

Snus; 11

Plast; 7

Papper/Papp; 7

Glas; 2

Metall; 2 Organiskt; 2 Övrigt; 2



 

18 

(SvepRetur, 2020b). Det är åtta olika kategorier av plast som de samlar in och det är 

ensilagefilm, plastdunkar, fiberduk, säckar m.m. De emballage som tidigare innehållit 

handelsgödsel eller pesticider/växtskyddsmedel går till energiåtervinning (SvepRetur 

2020c). När plast används som material i en sektor som denna sker där alltid ett visst 

svinn genom nötning, vittring och annat slitage. Sådant leder till att det blir mindre bitar 

plast som i sin tur kan bli mikroplast. Denna mikroplast kan spridas i dagvatten, 

markvattnet och med vinden. 

 

I första skedet av förlust av plast ute till miljön från lantbruket ses det att det är större 

plastbitar som det mest troliga. Dock kan dessa makroplastbitar erodera ute i naturen 

och genereras till mikroplast som sedan kan spridas via dagvatten och vind. Vilken 

mängd detta utgör har ej kunnat utrönas (Lassen et al., 2015).  
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Mängd mikroplast i våra storstäder 
 

De tre största städerna i Sverige är alla kustbelägna och har mycket trafik både på land 

och till havs samt så är där många människor i omlopp varpå dessa är bra att jämföras 

mot varandra. De har många liknande förutsättningar och skulle kunna ha samma 

lösningar på likartade problematikfrågor. 

Stockholm 

Från en studie gjord av Jönsson (2016) på inkommande dagvatten till några utvalda 

dagvattenanläggningar i östra Svealand uppmättes det mellan 4–10 mikroplastbitar/liter. 

Den studien har också legat till grund för den beräkning (Tabell 1) som gjorts för 

Stockholms stads koncentration av mikroplast i dagvattnet då inga andra uppmätta 

värden varit tillgängliga (Ejhed et al., 2018). Stockholms kommunarea ligger strax 

under 22 000 ha år 2009, och 45 % av den ytan var antigen bebyggd eller hårdgjord 

(Stockholms stad, 2013).  

Tabell 1. Siffrorna är bl.a. schabloner från Jönsson (2016) och från Stockholms stads miljöbarometern (2013). 

Vikten av mikroplasten som går ut via dagvatten om det antas att Ø 300 μm och densitet 1 kg per dm3. 

Area hårdgjord yta 99 (189 total area 2016) km2 

Specifik avrinning 5,7 l/s km2 

Uppmätt koncentration mikroplaster i 

dagvatten  

4 000 - 10 000  

 

antal/m3  

 

Total belastning av mängd 

mikroplastpartikar 

136 *109 – 340 * 109 antal/år 

Partikelvolym med Ø 300 µm 1,4 * 10-11 m3 

Total massa av mikroplastpartiklar 609 – 730 ton/år 

Total massa av mikroplast i dagvattnet 365 – 374 ton/år 

 

Då det finns en klart limiterad vetskap om vilken mängd mikroplast som når dagvattnet 

genom endast skatta det från vilken emission som lämnar de olika utsläppskällorna, 

därav är beräkningarna ovan från tabell 1 genererade från den årliga 

dagvattenbildningens volym.  

 

Då denna beräkning innehåller så många osäkra siffror är det mycket svårt att avgöra 

den faktiska mängd av mikroplast som transporteras via dagvattnet ut till miljön. Fler 

studier och faktiska mätningar krävs för att kunna klargöra hur stor belastningen på 

dagvattnet i själva verket är. Vid first flush sker de största avrinningen av föroreningar 

från hårdgjorda ytor vilket vikten av att studera dessa i första hand (Ejhed et al., 2018). 
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Göteborg 

I ett examensarbete som utfördes av Jannö (2016) med inriktning på mikroplast från 

vägar och vägtrafiken i dagvatten i Göteborgs stad. Det skedde genom både provtagning 

och analys på dagvattnet från vägnätet. Härigenom kunde kvantiteten samt typ av 

mikroplast uppmätas. Det utfördes även toxikologiska tester på kräftdjuret Daphnia 

Magna. Dessa tester visade på att drygt 50% blev negativt påverkade redan vid 10%ig 

lösning av partikelvatten men testresultaten var uppvisade en stor osäkerhet till följd av 

yttre omständigheter. Partikelstorleken hade en varierande Ø på 30 µm – 400 µm och 

antalet låg på ett spann mellan 45 – 1050 / liter. Det krävs fler studier för få pålitligare 

siffror då de siffror som det lutar sig på här är väldigt grovhuggna.  

 

Göteborgs kommunarea låg på 21 513 ha år 2016, och 30 % av den ytan var antigen 

bebyggd eller hårdgjord (Swedishnomad, 2020).  

Tabell 2. Siffrorna är hämtade från Jannö (2016) samt från Swedishnomad (2020). **Specifik avrinning är 

beräknad från SMHI (2002) och årsmedelnederbörd 1090 mm från SMHI (2020). 

Area hårdgjord yta 65 (21 513 total area ha) km2 

Specifik avrinning 34,6 ** (1090 / 31,5) l/s km2 

Uppmätt koncentration mikroplaster i 

dagvatten 

Ingen uppgift antal/m3 

Total belastning av mängd 

mikroplastpartikar 

147 * 1010 – 344 * 1011 antal/år 

Partikelvolym med Ø 300 µm 1,4 * 10-11 m3 

Total massa av mikroplastpartiklar 178 – 543 ton/år 

Total massa av mikroplast i dagvattnet Ingen uppgift ton/år 

 

Den mängd dagvatten som går till det kombinerade avloppssystemet är 12,7 miljoner 

m3/år varav ungefär 9 miljoner m3/år går till reningsverken och renas där och därtill 

kommer årligen 3,7 miljoner m3 av dagvattnet bräddas till recipient. Men den stora 

mängden på nära 24 miljoner m3 går direkt till recipient och då oftast utan någon som 

helst rening (Göteborgs stad, 2016). 
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Malmö 

Från rapporten förekomst av mikroplaster i Malmös vatten beställd av Malmö stad 2019 

har ÅF Infrastructure AB (2019) hämtat data från olika källor däribland EFGS (2016) 

för de hårdgjorda ytorna i staden. 100 km2 är den avrinningsyta varav 48% är asfalterad 

innanför den yttre ringleden. Det som har använts till dagvattenlösningar är från Stahre 

(2008) och gäller avrinning till olika dagvattendammar eller dylikt i Malmö från samma 

år och är därav inte någon ny data. Den årliga avrinningen är en genomsnittlig siffra och 

ligger på 300 mm, detta gör att den totala avrinningen varje år blir 14,4 miljoner m3 

dagvatten (48 000 km2 * 300 mm = 14,4 Miljoner m3). Där dagvattensystemet är 

kopplat till avloppssystemet via avrinningsområdet är i storleksordningen 21,2 km2. 

6 360 000 blir den volym som når något av de reningsverk som finns i staden (ÅF 

Infrastructure AB, 2019). Enligt miljöförvaltningen i Malmö som gjorde mätningar på 

tre olika kontrollplatser i staden med varierande trafikintensitet. Där uppmättes det en 

variation mellan 5 000 – 93 000 mikroplastpartiklar/m3 (Miljöförvaltningen, 2018). 

 
Tabell 3. Siffrorna är hämtade från ÅF Infrastructure AB (2019), EFGS (2016) och Stahre (2008). Vikten av 

mikroplasten som går ut via dagvatten om det antas att Ø 300 μm och densitet 1 kg per dm3. *Specifik 

avrinning är beräknad från SMHI (2002). 

Area hårdgjord yta 48 km2 

Specifik avrinning 9,5 * l/s km2 

Uppmätt koncentration mikroplaster i 

dagvatten 

5 000 – 93 000 antal/m3  

 

Total belastning av mängd 

mikroplastpartikar 

1,5 * 1011- 2,79 * 1012 antal/år 

Partikelvolym med Ø 300 µm 1,4 * 10-11 m3 

Total massa av mikroplastpartiklar 388 – 581 ton/år 

Total massa av mikroplast i dagvattnet 1,6 – 45 ton/år 

  

Då den totala avrinningen baseras av en area på 100 km2 och en nederbörd på 300 

mm/år blir summan av detta 30 miljoner m3/år varav avrinningen fördelas på 576 000 

m3/år till dagvattendammar eller likartat. Sedan uppskattas det att en avrinning via 

avloppsvattensystemet uppnår 6 miljoner m3/år och cirka 23,4 miljoner m3/år som går 

direkt recipient och /eller till infiltration. Som tabell 3 visar på så når en väldigt 

varierande mängd av mikroplast via dagvattnet som når ut till recipient. 
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Jämförelser mellan städerna 
 

Tabell 4. Siffrorna är hämtade från ÅF Infrastructure AB (2019), Jannö (2016), Jönsson (2016), Ejhed et al., 

(2018) och från Stockholms stads miljöbarometern (2013). 

Städerna Stockholm Göteborg Malmö Enhet 

Area hårdgjord yta 99 65 48 km2 

Specifik avrinning 5,7 34,6 9,5 l/s km2 

Uppmätt koncentration 

mikroplaster i dagvatten 

4 000 –  

10 000  

Ingen 

uppgift 

5 000 –    

93 000 

antal/m3 

Total belastning av mängd 

mikroplastpartikar 

136 *109 – 

340 * 109 

147 * 1010 – 

344 * 1011 

1,5 * 1011- 

2,79 * 1012 

antal/år 

Partikelvolym med Ø 300 

µm 

1,4 * 10-11 1,4 * 10-11 1,4 * 10-11 m3 

Total massa av 

mikroplastpartiklar 

609 – 730  178 – 543  388 – 581 ton/år 

Total massa av mikroplast 

i dagvattnet 

365 – 374  Ingen 

uppgift 

1,6 – 45 ton/år 

 

 
 

 
Figur 4. Jämförelse mellan hur stor del av de olika städerna har procent hårdgjord yta samt högsta och lägsta 

totala mängd mikroplast i ton/år.  

 

Som ses i ovanstående figur 4 är det jämfört Stockholm, Göteborg och Malmös 

hårdgjorda ytor i procent och den totala mängden bildad mikroplast i ton i spannet 

högsta och lägsta.
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Figur 5. Jämförelse mellan städerna och dess största källor till mikroplast i ton/år.  

 

I figur 5 visar det de siffror som givit uppkomst till mikroplast från det däckslitage och 

konstgräs samt vilken mängd som hamnat i dagvattnet.  
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Miljöeffekterna av mikroplast i dagvatten 
 

Som det ser ut idag har det inte kunnat påvisa några hälsorisker till följd att fått i sig 

mikroplast via vår föda eller dricksvatten. En anledning till detta att de lite större 

partiklarna inte tas upp av vår tarm och gällande de riktigt små så tas de upp väldigt 

dåligt, detta såvitt den kunskap som besitts idag. Kunskapen måste utökas för hur dessa 

mikroplaster påverkar både miljö och föda (Livsmedelsverket, 2019). 

Då engångsplast ska förbjudas inom EU år 2021 kan detta leda till att det reducerar 

ackumulering av mikroplaster i våra hav och vatten samt i våra reningsverk.  

 

Framför allt så blir det marina livet väldigt drabbat av allehanda plast men främst är 

mikroplast här något som både är biotillgängligt och sedan sker det en bioackumulering 

av dessa för till slut en biomagnifikation för näringskedjan. Det tar sin början med att 

plankton misstar mikroplasten som föda för att sedan bioackumuleras högre upp i 

näringskedjan. Här kan människan vara den sista i näringskedjan vilket kan medföra 

stora halter av förorening.  

 

Risker med plast är många och det gör också att det ökar på problematiken med detta. 

Dock så skall det inrikta sig på mikroplaster. När det blir föda kan det orsaka svält, 

kvävning och inflammationer.  

 

Ses det på de rapporterade ansamlingar av mikroplaster är storleksordningar lägre än de 

som används i studien samt att mikroplaster bidrar väldigt lite till koncentrationer av 

suspenderade ämnen. Dock kan mikroplast ganska lätt absorbera fettlösliga kemikalier 

som exempelvis miljögifterna PCB och dioxiner. Vid studier när djuren får i sig 

mikroplast med hög halt av förorening som föda upptas en stor del av föroreningen av 

djuret. Skulle det visa sig att mikroplasten har lägre halt än vad som är upptaget av 

värden kommer det överföras till plasten så att någon form av jämvikt uppstår. Så i 

denna studie går det att påvisa det kan ske transport av PCB mellan mikroplast och 

värddjuret, i detta fall plankton (Gerdes et al., 2019).  

 

Det som plasten bland annat gör som skräp är att det kan fungera som transportmedel 

för främmande arter vilket gör att det blir invasiva i deras nya miljöer. Det har hittats 

mikroplast ner till nanostorlek och dessa kan tas upp av mage och tarmar. Olika former 

av långlivade miljögifter har en viss förmåga att sugas upp till plastytan. Det har 

uppmätts i Stilla havet sex gånger mer mikroplast än plankton och detta kommer att 

kunna påverka negativt på återväxten av det marina livet, som i sin tur påverkar oss 

människor. Dock så behövs det mer studier då det idag saknas vetskap om sambandet 

kring dos och respons, och dess effekter. Forskningen kring just detta pågår och 

kommer göra så framåt till kunskapen nåtts (Naturvårdsverket, 2017).  
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Det har upptäckts mikroplaster i den fångade fisk som är människoföda vilket innebär 

en risk för oss människor. Det står att läsa på regeringens hemsida att om inget görs nu 

kommer det år 2050 finnas mer plast i våra hav än fisk (Regeringskansliet, 2019). 

Kemikalieinspektionen har fått i uppdrag att undersöka vilka produkter som innehåller 

mikroplast och/eller är vanlig plast som borde förbjudas, antingen som produkt eller 

beståndsdel i en produkt (Havs- och Vattenmyndigheten, 2017). 

På senare tid har det registrerats väldiga kvantiteter av plast i våra hav. Då plast är ett 

material som bryts ned under en mycket lång tid hinner det åsamka det akvatiska djur-

och växtlivet stor skada. Där finns flera upptäckter av att där är akvatiska organismer 

som ätit av mikroplaster då de trott att detta varit föda. Här har studier kunnat påvisa att 

det har varit skadligt för dessa djur som fått i sig av mikroplast som födoämne i form av 

problem i mag- och tarmsystem samt stopp i svalg. Då mikroplasten inte innehåller 

någon form av näring blir det inte fullgod tillväxt eller så kan det leda till svält, då 

mättnadskänsla kan uppstå i samband med ansamling av mikroplast i magsäcken. Det 

kan uppstå fler problem än de tidigare nämnda såsom toxikologiska effekter som kan 

medfölja i transporten av mikroplasten då olika former av miljögifter kan adsorberas vid 

mikroplasten. Men det kan även vara ämnen som är tillsatta vid produktion av plasten 

som kan utgöra ett gift eller skada immunförsvaret för organismen. En risk är att 

mikroplasten kan ta sig in i näringskedjan via bland annat de akvatiska organismerna 

(Chohan-Strömner, 2018). 

 

Av flera anledningar kan granulatet ses som miljörisk och miljögift bl.a. för att det är en 

konstgjord vara och är mycket svår nedbrytbar för naturen samt att själva granulatet i 

sig kan vara tillverkad av vissa farliga ämnen (Naturvårdsverket, 2020b). 

 

Det finns stora risker med ämnen som är svårnedbrytbara då de dröjer sig kvar längre i 

organismen vilket medför att de kan bioackumuleras och kan medföra att ansamlingen 

kan bli större vid en biomagnifikation (Granström, K, (2016).  

 

Med tanke på att det sker en del slitage vid nyttjande och underhåll av konstgräsplaner 

och att de är uppbyggda av granulat som vanligtvis har en storlek på ungefär 2–3 

millimeter. Detta gör att det behövs tillföras granulat till konstgräsplanerna. Både vid 

tillförandet och slitaget sker där ett svinn och detta kommer ut i vår miljö. Hur mycket 

som tillförs till miljön på detta sätt finns det idag inga säkerställda siffror kring då dessa 

skiftar från studie till studie. Men även med studiernas variation av siffror går det att slå 

fast att det går ut stora mängder per år till miljön från konstgräsplaner. I dagsläget kan 

det inte göras några observationer på att det skulle vara någon skillnad mellan 

återvunnet gummi och nytillverkat när det gäller spridning till miljön (Naturvårdsverket, 

2020b).  
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Enligt en ny studie från National University of Singapore gjord på de lokala stränderna i 

Singapore har det visat sig att mikroplaster även kan vara hem för patogener. Genom att 

undersöka 275 mikroplastbitar kunde det detekteras drygt 400 olika slag av bakterier 

och virus som kan ge upphov till allehanda infektioner. Detta är en ny vetskap då det 

tidigare endast varit känt att mikroplast kunde vara bärare av icke organiska ämnen 

(National University of Singapore, se Håll Sverige Rent, 2019). 

 

Enligt en studie utförd 2018 (Eckert et al.) går det att se patogener som transporteras 

och/eller lever på mikroplast i avloppsvatten, vilket medför att de kan ta sig vidare ut 

ytvatten och/eller dagvatten.  

 

Monomerer som är byggstenen av polymerer och är således mycket mindre. Om de 

läcker ut från polymerkedjan kan de ta sig in i de biologiska membranen i cellerna och 

kan därigenom vara toxiska till skillnad från polymerer. Då monomerer kan bestå av 

farliga ämnen och egenskaper kan de således vara skadliga för både människa och 

miljö. Det har visat sig att vissa av dessa monomerer har hormonstörande verkningar på 

den akvatiska miljön. Den exponering som skett är av de så kallat normala mängder 

som redan finns i miljön. 

 

Det har upptäckts mikroplastpartiklar i sälar som högst troligt fått i sig detta via sin föda 

som består fisk av olika slag. Mikroplast har även påträffats i räkor och i vitfisk som 

ätits av människor, vilket bevisligen visar på att även människor kan exponeras  

(Bergman et al., 2015). 

 

Det har gjorts studier av Wagner et al. (2015) som bygger på vattnets beskaffenheters 

betydelse för de olika eventuella effekterna av läckande mikroplasters möjliga toxicitet 

där vattnets hårdhet, pH, turbiditet, syrehalt m.m. Vilket visar på att både den kemiska 

och biologiska miljön spelar in för hur toxiska partiklarna kan bli. 
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Möjliga åtgärder 

Däck och vägar 

För att reducera mängden av mikroplaster ifrån däckslitage och trafik kan ett sätt vara 

att sänka hastigheterna samt uppmuntra till Eco Driving. Upprätta miljözoner med 

förbud med dubbdäck för minskat slitage av vägbana och bevaka utveckling av 

däckkonstruktion och dess utveckling tekniskt samt delge medborgarna om 

kunskapsläget (Ejhed et al., 2018; ÅF Infrastructure AB, 2019). Vid nybyggnation av 

vägar att beakta material av mikroplast och dess avrinning (ÅF Infrastructure AB, 

2019). Ha dagvattenrening vid hårt trafikerade vägar samt mätpunkter vid 

reningsanläggningarna (Ejhed et al., 2018).  

Informera vikten av att ha rätt däcktryck och underlätta möjligheterna för att kunna 

pumpa sina däck på flera platser inom trafikerade områden (ÅF Infrastructure AB, 

2019). 

Konstgräs 

Konstgräs kräver kontinuerlig skötsel och underhåll. Några åtgärder för att minska att 

mikroplasten kommer utanför sitt användningsområde under driften och underhållet kan 

vara de punkter som listas nedan.  

 

• Öka kunskapen om mikroplast för driftpersonal och utövare (Ejhed et al., 2018; 

Naturvårdsverket, 2019b). 

• Tillsyn av konstgräsplaner (Ejhed et al., 2018; Naturvårdsverket, 2019b; ÅF 

Infrastructure AB, 2019). 

• Anmälningsplikt för driva och anlägga konstgräs (Naturvårdsverket, 2019b). 

• Vägledning hur anläggningen bör skötas (Naturvårdsverket, 2019b). 

• Jobba fram strategier för minskning av utsläpp med mikroplast (Ejhed et al., 

2018). 

• Zoner inne på planen med borstar för skor samt uppsamlingstråg för tömning av 

skor (Ejhed et al., 2018; ÅF Infrastructure AB, 2019). 

• Förhöjda kanter för spridminskning av plastgranulat (Ejhed et al., 2018). 

• Utrustning som kan säkerställa rengöring med ett återförande av löst granulat 

(Ejhed et al., 2018; ÅF Infrastructure AB, 2019).  

• Dagvattenfilter vid nya och gamla ytor (Ejhed et al., 2018; ÅF Infrastructure 

AB, 2019). 

• Bevaka materialutvecklingen för miljövänligare alternativ (Ejhed et al., 2018; 

ÅF Infrastructure AB, 2019). 

• Inventera årlig förbrukning av granulat för konstgräsplaner och likartade 

anläggningar (ÅF Infrastructure AB, 2019). 

• Ha informationskampanjer till alla som är sammankopplad till en klubb med 

granulat som underlag (ÅF Infrastructure AB, 2019). 
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Fallskyddsytor, sport- och lekytor 

Se över möjligheterna för att nyttja mer naturliga råmaterial på platser som kan vara 

kandidater för detta och öka underhållet på ytor med redan lagt plastgranulat. På de ytor 

som det till trots krävs plastgranulat tillgodose att spridning skall minimeras (Ejhed et 

al., 2018). Naturvårdsverket (2019b) föreslår en anmälningsplikt för att få anlägga 

denna typ av underlag. Dock så är behovet vägledning för hur det skall anläggas och 

skötas på bästa sätt, anläggningar bestående av gummi eller plastgranulat. Ett införande 

av tillsyn kan också vara en väg att gå. 

Dagvattenbrunnar i anslutning till nya och gamla ytor bör det upprättas filter i samt 

ställas högre på skötsel av ytorna i form av rengöring (ÅF Infrastructure AB, 2019). 

Båtbottenfärg och plastskrov 

Båtbottenfärg och plastskrov kan ge upphov till mikroplaster i den marina miljön men 

så även den utrustningen som båtlivet kan medföra. Många trossar, tampar, fendrar och 

rep är idag av plast, men en åtgärd kan vara att använda gammalt beprövat material 

såsom hampa och andra naturmaterial (Ejhed et al., 2018). 

 

• Tillsyn med kunskap om konsekvenserna av dålig form av underhåll samt vilka 

rättsliga åtgärder som kan tillgripas om reglerna ej efterföljs (Ejhed et al., 2018; 

ÅF Infrastructure AB, 2019). 

• Skapa dialog om hur läckaget av mikroplaster kan undvikas med bra metoder 

(Ejhed et al., 2018). 

• Hjälpa med vägledning och bidrag för att förbättra infrastrukturen för båtklubbar 

och småbåtshamnar t.ex. borsttvättar och skrovdukar (Ejhed et al., 2018). 

• Recirkulering av tvättvattnet (Ejhed et al., 2018). 

• Informationskampanjer med varför behovet finns att minska mikroplaster i våra 

hav och vattendrag (Ejhed et al., 2018; ÅF Infrastructure AB, 2019). 

• Ha fler provtagningar på spolplattor samt att ha uppsamling av spolvattnet för 

möjlighet att skicka iväg det för rening (Ejhed et al., 2018). 

• Bevaka reningstekniker för framtida implementering (ÅF Infrastructure AB, 

2019). 

• Se vilka spridningsvägar som finns för varje småbåtshamn/spolplatta/tvättar (ÅF 

Infrastructure AB, 2019). 

 

Tvätt-disk- och rengöringsmedel 

Inom kommuner plocka fram listor på vilka produkter som är fria från mikroplaster och 

sedan lägga ut dessa på kommunens hemsida. Men även vara stöd för de företag eller 

förvaltningar som önskar undvika produkter innehållande mikroplast. Upprätta ett 

register med kemikalier som kan vara miljövänliga och fria mikroplast (Ejhed et al., 

2018). 
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Kosmetiska produkter 

Följa utvecklingen på kemikalieinspektionens hemsida då det är svårt att avgöra i vilken 

form som polymererna finns i en produkt (Kemikalieinspektionen, 2018). 

Klottersanering 

Säkerställa att det ej sker plastblästring för en sådan verksamhet, då det idag finns för 

lite kunskap i området (Ejhed et al., 2018; ÅF Infrastructure AB, 2019). 

Industrier och Återvinningsindustrin 

När myndighet/kommun gör tillsyn av verksamheter som på något sätt nyttjar och/eller 

hanterar plast skall det granskas hur de bedriver sin verksamhet för att förbygga en 

eventuell spridning av plast ut till miljö (Ejhed et al., 2018; ÅF Infrastructure AB, 

2019). 

Syntetiska textilfiber och hushållstvätt 

Uppmana sina invånare att tvätta mer sällan och vädra ut kläderna oftare istället, men 

när det tvättas att gärna använda en tvättpåse (Ejhed et al., 2018; Naturvårdsverket, 

2019b; ÅF Infrastructure AB, 2019). Med en tvättpåse kan det reduceras mellan        

30–60% av mikroplasten från de syntetiska textilfibrerna (Naturvårdsverket, 2019b).  

Bevaka forskning om i vilken tvätt frigörs mest mikroplast från syntetiska textilier (ÅF 

Infrastructure AB, 2019). 

Byggsektorn 

För att reducera den nedskräpning som byggarbetsplatser kan medföra skulle det kunna 

ske med en kravställning från kommunen att det skall vara städat både på innanför och 

utanför byggarbetsplatsen. Kraven följs sedan upp med tillsyn (Ejhed et al., 2018). 

 

• Skapa samarbete mellan de kommunala avfallsbolagen och byggsektorn om 

avhämtningar för sorterat avfall (Ejhed et al., 2018). 

• Skapa rutiner och kravställning för ständig städning av byggarbetsplatsen från 

entreprenören samt se till att entreprenören är ansvarig för både städning och 

sortering så att det kan omhändertas av återvinningscentraler (Ejhed et al., 2018; 

ÅF Infrastructure AB, 2019). 

• Aldrig låta oavsiktligt skräp blåsa bort (Ejhed et al., 2018). 

• Behållare av insamlat avfall skall alltid sättas i sådant förvar att väderpåverkan 

ej kan ske i sådan utsträckning att miljön påverkas (Ejhed et al., 2018). 

• Uppsatta krav som ej uppfylls beläggs med viten och sedan eventuell 

straffbeläggning (Ejhed et al., 2018). 

• Ökad tillsyn (Ejhed et al., 2018). 
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Nedskräpning 

Då detta är en av de saker som går att se, går det också att arbeta med att påverka 

medborgarnas förhållningsätt med hjälp av informationskampanjer. Städning av gator 

och torg bör ske på de tider som folk ser det hända. Arbeta långsiktigt både ekonomiskt 

och strategiskt. Bearbeta fram en plan för hur arbetet skall bedrivas mot en enad målbild 

i kampen mot nedskräpning. Att tillgängligheten av papperskorgar bör vara god, samt 

att nyttja mer nudging i anslutningar till papperskorgarna och på de platser som kan 

göra sitt till att minska nedskräpningen på platser såsom parker och trottoarer. Ha 

utformat papperskorgarna så att vind, råttor och fåglar ej kan bidra till nedskräpning 

samt se över vilka tömningsrutiner som passar bäst (Håll Sverige Rent, 2020).  

Då det vanligaste materialet för nedskräpning är plast av ett eller annat slag kan det vara 

en god idé att föra ett nära samarbete mellan kommun och med de näringsidkare som på 

ett eller annat sätt har produkter som kan leda till nedskräpning som exempelvis 

snabbmatsställen. Välja att inte städa stadens gator och trottoarer 3–5 dagar en gång 

varje år för att belysa problemet med nedskräpning, (SOU, M 2017:06). Ge möjligheten 

att kunna källsortera på platser där det finns mycket människor i omlopp kan vara ett 

försök att hejda nedskräpning. Integrera askkoppar i papperskorgarna (Landskrona stad, 

2019). 

 

Enligt Göteborgs Stad (2018) är det mest effektivt att göra askkopparna synliga i den 

urbana miljön och med nudging-knep som att peka ut vägen till askkoppen var det 

mycket fler som hamnade rätt (Göteborgs stad, 2020). 

Föra dialog med andra kommuner om deras taktiker och lösningar alternativt 

misslyckande (Ejhed et al., 2018). 

 

Väga skräpet för att kunna registrera var skräpmängden är som störst och då också veta 

var insatser kan behövas sättas in. Låta göra urbankonst informera om bieffekten av 

nedskräpning. Undersöka i vilken utsträckning plastpåsar används i anknytning till 

torghandeln och dylikt (ÅF Infrastructure AB, 2019). 

 

Ha smarta papperskorgar med sensorer som är uppkopplade till en datacentral som 

berättar när de behöver tömmas (EWFECO, 2020a). Investera i varianter som kan 

komprimera skräpet av typen Big Belly (EWFECO, 2020b).   

 

Jordbrukssektorn 

Bedriva verksamheten utan plast kan vara mycket svårt men där finns möjligheter att 

använda material som bygger på cellulosa (Wargon innovation, 2019). Framåt i tid 

kommer det vara möjligt att utnyttja cellulosan till att inte endast ha det till 

konstruktionsmaterial utan även till kompletteringsämne i t.ex. växtskyddsmedel och 

biogödning. På detta sätt kan det ske en minskning av tillämpningen med produkter 

innehållande plast inom jordbrukssektorn. 
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Handlingsplaner och verktyg 
 

Det kommer att behövas redan nu och framåt arbetas med en mer hållbar och 

resurseffektiv dagvattenshantering. Detta gäller även att de planeringar som görs blir 

effektiva samt att forskning och teknik framskrider. Sedan krävs det skötsel av denna 

vattenresurs genom just handlingsplaner och andra verktyg som finns på både nationell 

och lokal nivå (Naturvårdsverket, 2019a).  

 

 

Figur 6. Ovan se ett influensdiagram av problem, konsekvens och åtgärder av plast. Till vänster i de röda 

boxarna se plastens väg från produktion till mikroplast samt dess problem. Till höger är tilltänkta åtgärder av 

mikroplastens problem. I mitten av diagrammet är det konsekvens eller effekt av ett handlande.  

I figur 6 kan det från vänster med de röda boxarna följas de olika parametrar över 

faktorer som orsakar risker som sedan kan leda till en konsekvens av mikroplast. Steg 

för steg leder det till konsekvensen som ses som en röd triangel i mitten av diagrammet. 

Det går alltså följa riskerna från produktion av plast till mikroplast i dagvatten och att 

det kan komma från flera håll samt parallellt.  

 

Från höger sida med de gröna boxarna finns parametrar som både kan reducera och 

förhindra uppkomsten av exponering av mikroplast. Den tar sin början med forskning 

som ger oss kunskap som i sin tur kan leda till en direkt minskad konsumtion och/eller 

ett politiskt beslut. Därefter kan det klubbas ett beslut om en miljövänligare produktion 

eller förbud som både kan leda till minskad konsumtion och miljövänlig produktion. 

Både minskad konsumtion och miljövänlig produktion leder till en minskad spridning 

av mikroplast. Detta leder sedan till en effekt av arbetet som är en reducerad risk 

alternativt ett förhindrande (grön triangel) av risk.  
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Övergripande mål 

En handlingsplan som denna kan lägga sin grund i två av Sveriges sexton 

miljökvalitetsmål, giftfri miljö och god bebyggd miljö. De övergripande målen för 

denna handlingsplan kan ses som en generell riktning för att nå dessa svenska 

miljökvalitetsmål. De förbättringar som kan göras kan leda till en reducering av 

spridning och bildande inom de olika områden som är källor för spridning av 

mikroplast.  

Här ses de största spridningskällorna vara däckslitage från trafiken, konstgräsplaner, 

gummiasfalt och nedskräpning (Stockholms stad, 2019). 

Målen 

De mål som det skall jobbas utifrån är att minska uppkomsten samt spridningen av plast 

som kan brytas ned till mikroplast. En bra mall att nyttja för detta är att sätta upp så 

kallade smarta mål. Specifika, Mätbara, Acceptabla, Realistiska och Tidsatta mål. Ett 

exempel kan vara nedskräpning (Specifika) på en ort där det bor mer än 20 000 

människor. Där väljs det godtyckligt ut cirka 200 kontrollplatser (Mätbara) i de centrala 

delarna av orten på ett område om minst 35 hektar (Acceptabla & Realistiska) där det 

exkluderas gång-och cykelbanor. Mätningar skall ske under vår-och sommarmånader 

under en period på några veckors tid (Tidsatta). Då kan det beräknas mängd/10m2 och 

vad som skräpet består av, och där igenom använda detta som nyckeltal för framtida 

åtgärder och handlingsplaner (Naturvårdsverket, 2013).  

Aktiviteter 

Några exempel på aktiviteter mot nedskräpning kan vara att öka antalet papperskorgar 

på de ställe där mätningar visat på större mängder skräp. Ha fler tömningar av 

papperskorgarna på de platser där behovet är större. Göra papperskorgarna mer synliga 

och roliga. Nyttja mer nudging på de platser där det finns många människor i omlopp. 

Informationskampanjer till både skolklasser och allmänheten (Naturvårdsverket, 2013).  

Fler förslag på aktiviteter för nedskräpning på lokal nivå kan ses i tabell 5.    

Införa trängselskatt i innerstan och sänka hastigheten på sträckor där det sker stora 

däckslitage. Öka kollektivtrafiken med fler linjer, hållplatser och antalet avgångar samt 

underlätta för dem som cyklar och går genom att bygga ut gångbanor och cykelvägar.  

 

Exempel på hur de olika åtgärderna skall kunna bekostas kan ske genom bl.a. att ingå i 

ett samverkansområde med närliggande kommuner där det avsetts en öronmärkt avgift 

från vardera kommuner samt dess kommuninvånare. De verksamhetsutövare som kan 

ha utsläpp som kräver egenkontroller/tillsyn kan betala en fast årsavgift som är 

anpassad till verksamhetens storlek och dess föroreningsgrad.  
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Lokal handlingsplan 

En lokal handlingsplan kan vara ett första steg efter det har identifierat vilka problemen 

är. Ett av problem kan exempelvis vara nedskräpning då det är en stor faktor till 

mikroplasten i vår miljö och cigarrettfimpar står för den största delen. Cigarrettfimpar 

kan ha en stor påverkan på miljön och kan riskera att transporteras via dagvattnet ut till 

olika recipienter. Genom att kunna reducera mängden fimpar på gator och torg samt i 

dagvattenbrunnar kan känsliga recipienter få chansen till en dräglig tillvaro i sin 

vattenmiljö (Naturvårdsverket, 2013).   

 

Nedan i tabell 5 finns det förslag på hur det går att motverka en spridning av mikroplast 

från de olika spridningskällorna med hjälp av varierande handlingsplaner på en lokal 

nivå. En sammanställning av handlingsplaner har gjorts av vad som har tagits fram 

enskilt av Stockholms stad (2019), Kävlinge kommun (2018), Trelleborgs kommun 

(2019) och Göteborgs stad (2016). 

 
Tabell 5. Förslag på handlingsplaner mot spridning av mikroplast på lokal nivå (Stockholms stad, 2019; 

Kävlinge kommun 2018; Trelleborgs kommun, 2019 och Göteborgs stad, 2016). 

SPRIDNINGS 

KÄLLA 

LOKAL HANDLINGSPLAN 

Däckslitage • Krav på däcktillverkare  

• Ständig kontrollmätning av trafikvolym och 

mikroplastpartiklar 

• Inga dubbdäck 

• Bättre vägbeläggning 

• Eco Driving  

• Minskad trafikvolym 

• Dagvattenrening      

• Tillsyn                        

• Bevaka forskningen  

• Dammbinda med CMA, (Kalciummagnesiumacetat)                   

• Sänkt hastighet i tätort  

• Informationskampanjer  

• Ge anslag till förbättringsprojekt  

• Vägledning                

• Bidra med statistik 

• Implementera farthinder  

Ansvariga Kommun / Trafikverket / Miljöförvaltningen 

Konstgräs och 

Gummiasfalt 

 

 

• Kommunikationsinsatser  

• Lagstiftning 

• Bidra till utveckling av nya material.  

• Kontroll av spridning vid tillsyn                   

• Vägledning 
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Konstgräs och 

Gummiasfalt 

• Surrogat 

• Uppsamling med filter i dagvattenbrunnar 

• Minskad spridning vid skötsel och underhåll  

• Miljövänligare material och samverkan          

• Ökad tillsyn  

• Krav på åtgärdsprogram               

• Driva projekt           

• Främja forskningen regionalt  

• Miljöövervakning  

• Bevaka forskningen  

• Informationskampanjer 

Ansvariga Kommun / Miljöförvaltningen / Kultur och fritidsnämnden / 

Verksamheter / Anläggande bolag 

Nedskräpning • Granska infrastruktur av papperskorgar 

• Informationskampanjer 

• Städkampanjer 

• Samarbete regionalt  

• Reducera konsumtionen av skräpgenererande produkter                       

• Nudging                           

• Se över kommunala upphandlingar                       

• Avfalls och renhållningsplaner  

• Förebygga avfallets uppkomst  

• Upphandlingsstöd 

• Vägledning      

• Kvantifiera mängder av skräp till havs och land  

• Utredning av styrmedel  

• Tillsynskampanjer hos verksamhetsutövare  

• Kartläggning av skräpmängd 

Ansvariga Kommun / Miljöförvaltningen / Fastighetsägarna / Verksamheter / 

Näringsidkare  

Industri • Lagstiftning 

• Vägledning               

• Tillsyn 

Ansvariga Kommun / Miljöförvaltningen 

Syntetfiber & 

hushållstvätt 

• Vägledning för produktionsleden 

• Krav på filter i industritvätt  

• Informationskampanjer för hushållen 

• Upphandlingskrav 

• Tillsyn av tvätterier 
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Ansvariga Kommun / Miljöförvaltningen / Vatten & Avfalls förvaltningar 

Båtbottenfärg • Lagstiftning 

• Uppsamling av bottenskrap vid underhåll  

• Informationsdialog med båtklubbar och båtägare 

• Tillsyn  

• Främja installation av borsttvättar med slutet system 

• Miljöbevakning av småbåtshamnar 

• Främja miljövänliga alternativ till redskap och 

utrustning 

• Bevaka utvecklingen inom teknik och forskning  

Ansvariga Kommun / Miljöförvaltningen / Vatten & Avfalls förvaltningar 

Byggsektorn • Verka för skräpfria byggarbetsplatser 

• Lagstiftning 

• Tillsyn 

• Vägledning 

• Hållbar hantering av byggmaterial 

Ansvariga Kommun / Miljöförvaltningen / Vatten & Avfalls förvaltningar / 

Fastighetsbolag  

Avfalls- 

hantering 

• Mäta mängd mikroplast i dagvatten 

• Tillsyn 

• Vägledning 

• Verka för rutiner som skapar hållbar hantering 

Ansvariga Vatten & Avfalls förvaltningar / Verksamheter /Kommun 

Kosmetiska 

produkter 

• Tillsyn för näringsidkare 

• Vägledning för näringsidkare 

• Informationskampanjer för hushållen 

Ansvariga Kommunen 

Tvätt-disk 

och 

rengörings 

medel 

• Tillsyn för näringsidkare 

• Vägledning för näringsidkare 

• Främja miljövänliga alternativ 

• Informationskampanjer för hushållen 

Ansvariga Kommunen 

Jordbruks 

sektorn 

• Tillsyn 

• Vägledning 

• Samråd 

Ansvariga Kommunen / Miljöförvaltningen / Vatten & Avfalls förvaltningar 
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Kolumnerna med ansvariga kan skilja sig åt då konstellationerna på lokal nivå skiljer 

sig samt för vilken sektor det är frågan om. Det viktiga är att det finns en ansvarig att 

rapportera till samt hur och när detta skall ske. Vad gäller tidsplan för handlingsplanen 

är det väldigt individuellt från instans/kommun beroende på resurser varav det 

utelämnats i tabell 5. Dock viktigt att sätta upp en tidsplan och ha täta uppföljningar. Ett 

exempel på hur en uppföljningsplan kan se ut går att ses i tabell 6.   

 

Tabell 6. Förslag på hur en uppföljningsplan kan se ut. 

Frågor 

som 

skall 

följas 

upp 

Exempel 

på vad 

som kan 

följas 

upp 

Vilka 

uppföljnings 

system som 

finns 

Hur 

ofta det 

skall 

följas 

upp 

När skall 

det ske 

åtgärder 

Vilka 

åtgärder 

finns. 

Hur kan de 

genomföras 

       

En mall som ses i tabell 6 är endast ett exempel på många olika varianter på hur en 

uppföljningsplan kan se ut. Fler exempel på detta går att se på olika kommuners 

hemsidor som anpassats till deras förutsättningar, men även inom regioner och 

myndigheter kan det finnas exempel på hur de jobbar med dessa. Ett bra tips kan vara 

att söka på Internet efter: uppföljningsplan mall; och sedan klicka på bilder. Där finns 

det en stor samling att tillgå.  

 

Figur 7. Visar vilka grunder som bör vara vägledande för ett minskande av mikroplast i vår miljö (Lunds 

kommun 2020). 

Från Lunds kommun (2020) har det tagit från en broschyr med en handlingsplan för 

konstgräs och granulat som kan vara en vägledning i hur det skall ses på konstgräs och 

granulat. De jobbar utifrån figur 7 och de rekommendationer är de samma som kommer 

från svenska fotbollsförbundet. 
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Diskussion 
 

Där finns många uppkomstkällor för mikroplast. I detta examensarbete togs det upp en 

stor mängd källor med olika stora mängder för spridning av mikroplast. Att lista dessa 

utifrån största mängd uppkommen mikroplast samt storleksgraden på spridning har visat 

sig vara väldigt komplext. Dock utifrån rapporter från Naturvårdverket (2017) och 

Ejhed et al. (2018) kan det pekas mot vilka som är de stora utsläppskällorna. Det som 

dessa rapporter i särklass trycker på som både största uppkomst och spridning av 

mikroplast via dagvatten är däckslitage inkluderande vägfärg och därefter kommer 

konstgräs inkluderande gummiasfalt. Sedan är det mycket komplext att kunna peka ut 

vilka som kommer i någon form av fallande skala. Nedskräpningen är en faktor som 

nämns till en av de källor som står för en mycket stor spridning av mikroplast, men det 

har ännu inte kunnat kvantifieras. Precis som de övriga uppkomstkällorna har det varit 

svårt att kunna kvantifiera dessa uppkomna mängder och spridning, men de nämns 

följande utan att vara satta i någon form av listning för både spridning och uppkommen 

mängd. Båtbottenfärg och plastskrov, byggsektorn, jordbrukssektorn, tvätt-disk- och 

rengöringsmedel, industrier och återvinningsindustrin, syntetiska textilfiber och 

hushållstvätt, kosmetiska produkter samt övriga.  

 

En intressant fråga är om det går att minska uppkomsten av mikroplast för de 

differentiella källorna. Några enkla metoder med låg kostnadsbild för däckslitage och 

slitage av vägar är att sänka hastigheten och informera bilisterna om fördelarna med Eco 

Driving samt att inrätta zoner där det finns ett förbud mot dubbdäck (Ejhed et al., 2018; 

ÅF Infrastructure AB, 2019).  

 

Det går ju att jobba för att plocka de lågt hängande frukterna som det ovan, men i grund 

och botten så kommer allt till ekonomi, attityd och kunskap.  

 

Om där inte är pengar till att lösa ett problem så hjälper det inte om attityden och 

kunskapen är där o.s.v. Det är ett så kallat Nexus vilket innebär att dessa tre ting hänger 

ihop och är beroende av vartannat för att kunna uppnå målen.  

När det kommer till kännedom om till exempel att konstgräs och gummiasfalt kan vara 

en stor miljöbov då läggs det lite extra resurser på detta för att där går det med lite 

enklare medel att reducera spridningen. Men frågan är om det inte görs för lite för att 

stoppa användandet är denna konstgjorda form av gräs. Tror att det är tillbaka till 

ekonomin. Att driva naturliga gräsplaner med allt underhåll och skötsel kräver mycket 

resurser som mynnar ut i pengar i sista änden. Alltså blir valet att spara pengar genom 

att minska på det dyra underhållet och välja ett material som kräver mindre underhåll 

till en lägre kostnad. Inom miljöskyddsteknik kallas det för externa åtgärder och det 

innebär att föroreningen flyttas från en fas till en annan och detta är sällan 

kostnadseffektivt. Dessa åtgärder är ofta svåra att sköta om och utsläppen är sällan 

optimalt låga.  
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Nedskräpningen är upphov till en stor mängd mikroplast i dagvattnet årligen, men exakt 

hur stor mängd är ännu ej kartlagt. Här finns det mycket som kan göras samt att det är 

ett brännande behov för att det också ageras på detta. Som det beskrivs längre ner i 

denna del av rapporten så har det lagts lite extra fokus på just nedskräpning då det i mitt 

tycke kan vara starten för en attitydförändring. Det finns en ökning av råttor i stadsmiljö 

vilket beror på att det finns ett överflöd av föda för dem. De är allätare och kan de 

komma åt det som vi slänger på gator och torg så kommer antalet öka och med det 

också det negativa med detta skadedjur.  

 

Båtbottenfärg och plastskrov står för en del uppkommen mikroplast i dagvattnet när det 

sker underhåll och tvätt av skroven. En väg att gå är att skapa en kommunikation med 

båtägare och båtklubbar om miljövänliga produkter och metoder. Från egen erfarenhet 

som tidigare fartygstekniker kan det verifieras att information om miljövänligare 

produkter ger positiva resultat utifrån inköp och arbetssätt.  

 

Ett tillägg gällande en eventuell spridning av mikroplast till dagvatten där det ingår t.ex. 

syntetiska textilfiber och hushållstvätt, kosmetiska produkter och tvätt- disk- och 

rengöringsmedel räknas som försumbar för att det är verksamheter som är kopplat till 

avloppsystemet. Till att detta kan ses som försumbart bör nog ses med en väldig 

försiktighet. Den största mängden som sköljs av kommer att följa med gråvattnet som 

sedermera kommer till slammet på åkrarna via reningsverket som sedan kan komma ut i 

dagvattnet efter slammet lakats av regn och annan nederbörd. 

Även om den stor del av mikroplasten renas bort innan det når slamfasen (Magnusson 

och Wahlberg, 2014; Magnusson et al., 2016b) så följer det med 6 mg/kg rötslam 

(Svenskt Vatten, 2018).  

 

De övriga spridningskällorna av mikroplast via dagvatten såsom blästring med 

plastkulor och då framför allt takytor, klottersanering m.m. Där är det mycket osäkert 

vilka mängder som används inom dessa områden är det svårt att sia om vilka rimliga 

åtgärder som skulle kunna vara möjliga. Här kommer det krävas mer kunskap innan 

några andra råd än att det ses gärna att annat blästermaterial används vid denna typ av 

verksamheter. 

 

Finns det några planer för åtgärder för att råda bukt med mikroplastpartiklars 

spridning ifrån både avsiktlig användning av mikroplaster och från de produkter där det 

blir en oavsiktlig förorening och emissioner av mikroplast? 

Då detta arbete har inriktat sig på handlingsplaner på lokal nivå kan det skilja sig stort 

med vad som görs och kan göras på nationell- och regionalnivå. 

  

Nedan finns en tolkning av svårighetsgrad för de olika åtgärderna som är föreslagna 

som handlingsplaner. Dessa skall ses som en tolkning och inget annat då det kan skilja 

sig åt från kommun till kommun med resurser, möjligheter för beslutsfattande och 
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övriga förutsättningar. Samma åtgärd kan finnas under mer än en av frågorna beroende 

på olika utgångsläge.  

 

Vilka handlingsplaner kan vara mera okomplicerade att implementera? 

 

• Införa förbud mot dubbdäck i miljözoner kräver information och skyltning.  

• Skyltning om fördelar utmed vägarna med Eco Driving samt information till 

hushållen via exempelvis lokal tidningen. 

• Sänkt hastighet i tätorten kräver ny skyltning. 

• Bevaka forskningen genom att utse en eller flera från varje förvaltning att 

bevaka sitt område. 

• Ha informationskampanjer och/eller kommunikationsinsatser om det specifika 

området/ämnet. 

• Bidra med statistik av olika former. Kräver att det redan finns underlag. 

• Dammbinda dammpartiklar på gator och vägar med CMA, 

(Kalciummagnesiumacetat) och sopa oftare vid torrt väglag. 

• Ge anslag till förbättringsförslag kan dock krävas en granskning av 

nyttoeffekten för kostnaden.  

• Nudging går att lätt att genomföra på platser med mycket människor i omlopp. 

• Ett främjande och samarbete på regionnivå med både, forskning, kunskap, 

material och ekonomi. 

• Städkampanjer med allmänhet och skolklasser.  

• Granska vilka styrmedel och lagstiftningar som går att arbeta utifrån för de 

olika branscherna för en reducering av föroreningen mikroplast. Detta kan dock 

vara tidskrävande men kan betala sig. 

• Kontrollera infrastrukturen gällande papperskorgar under förutsättning att 

personal som åker och tömmer får extra tid för att utföra ytterligare uppgifter 

som att fylla i data som placeringar, antal, tidpunkt, en cirka mängd i behållarna 

samt om det är skräpigt runtom.  

• Kontroll av spridning vid tillsyn om där finns uppsamlingsfilter eller från 

anläggningens dokumentation för egenkontroll om sådan finns. 

• Förespråka surrogat och miljövänligare material till granulat vid tillsyn men 

även miljövänligare alternativ till utrustning och redskap.   

• Skapa gynnsamma förutsättningar för båtklubbar att bedriva sitt miljöarbete 

och föra god dialog. Även underrätta betydelsen av ett gott samarbete och vikten 

av sträva mot Sveriges miljömål. 

 

Vilka handlingsplaner kräver lite mer arbete att genomföra? 

 

• Tillsyn är något som går att tillämpa på alla områden som är en spridningskälla. 

Det kan ge en god effekt där det finns möjligt att mäta halterna och/eller finns en 
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verksamhet. Det bör dock tilläggas att det kan vara resurskrävande både utifrån 

ekonomi och personalstyrka. 

• Vägledning kräver att den eller dom som skall ge råd och vägledning kan 

behöva tid att sätta sig in en specifik bransch eller ett ämne. 

• Krav på däcktillverkare utifrån en kommun kan krävas samarbete med andra 

kommuner och företag. 

• Bidra med statistik kan vara svårt på de område där underlag saknas och det 

kräver först införas teknisk utrustning / tekniska system. 

• Minskad trafikvolym förutsätter att det blir mindre attraktivt för biltrafiken och 

mer attraktivt att åka mer tåg och buss.  

• Kartlägga skräpmängd kräver både tid och resurser, men kan löna sig mångfalt.  

• Krav på åtgärdsprogram och/eller krav på filter för de branscher som inte har 

det idag och bidrar till ett utsläpp över x-mängd på årsbasis. 

• Gå igenom de kommunala upphandlingar bör vara en process som löper 

kontinuerligt, (satta tidsperioder). 

• Ge upphandlingsstöd i form av tips och råd till företagare som handla mer 

miljövänligt.  

• Sätta upp filter i dagvattenbrunnar i anslutning till platser med risk för 

spridning av granulat eller annan mikroplastalstrande material. 

 

 

 

Vilka handlingsplaner bör vara utformade för ett långsiktigt arbete? 

 

• En vägledning är något som skall ses som att det bör löpa över tid då ett 

förändringsarbete skall ske kontinuerligt.  

• Dagvattenrening är tänkt att kunna vara aktiv under mycket lång tid med hjälp 

av underhåll samt att det kan bidra till att kvantifiera mängden av föroreningar 

samt vilka ämnen. 

• Farthinder ska vara en del av den normala infrastrukturen när den väl 

implementerats. 

• Vägbeläggningar samtidigt kan det ses som investering för längre tid.  

• Miljöövervakning skall ske över en lång tid för att kunna se hur förändringar 

sker i miljön. 

• Förebygga uppkomst av skräp samt reducera konsumtion av skräpgenerande 

produkter är ett arbete som behöver vara fortlöpande och kan kräva mycket 

planering och tid. 

• Verka för skräpfria byggarbetsplatser med hållbar hantering och hållbara 

rutiner av byggmaterial och avfall. Ett arbete som kräver tid, tålamod och god 

dialog. 

• Samråd där inte styrmedel eller lagstiftningen kan vara tillräckliga verktyg.  
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Vilka handlingsplaner kan ses som kostsamma att implementera? 

 

• Farthinder kan vara kostsamma just vid implementeringen.   

• Bättre sort av vägbeläggningar. 

• Miljöövervakning kostar en del då det sker på många områden under en längre 

tid och behöver analysera resultaten. 

• Förebygga uppkomst av skräp samt reducera konsumtion av skräpgenerande 

produkter är ett långsiktigt arbete vilket kommer medföra en kostnad, men vid 

ett lyckat resultat kan det tjänas in i det långa loppet med minskad 

avfallshantering. 

 

På punkten om vilka som är ansvariga för vilka handlingsplaner kan de endast ses som 

förslag då olika kommuner har valt att organisera sig på olika sätt och 

ansvarsfördelningen ser därmed då inte heller lika ut.   

 

Skräp och attityden till nedskräpning är olika beroende på vilka referenser folk har för 

vad som är okej och inte, samt kanske en differentiell vanebakgrund till att vara en del 

av nedskräpningen. Just nedskräpningen är en sådan faktor som syns och kan skapa 

debatt. Det kan vara där det bäst går att påbörja resan mot att göra en värdefull skillnad.  

 

Ett sätt för att göra detta är att använda en sorts skrämseltaktik. Det skräp som samlas 

ihop ifrån golvet på exempelvis busslinje 3 under en vecka eller på marken på ett torg 

under samma tidsperiod läggs i en glasmonter för allmän beskådning så alla får veta 

kvantiteten av nedskräpningen och att den blir synliggjord. Då problemet är stort utan 

att vi i dag vet hur stort, kan detta ses som en bra viktig uppkomstkälla att börja med. 

En bra sak är att resultaten syns snabbt för medborgarna samt att de både medvetet och 

omedvetet kan vara delaktiga till det positiva arbetet.  

 

Sedan de tre andra tunga posterna, såsom däckslitage, konstgräs och gummiasfalt, för 

mikroplast är också otroligt brännande frågor att lösa. Där kommer det kräva lite andra 

metoder då dessa inte är lika synliggjorda. Går det att skapa en medvetenhet för 

allmänheten genom nedskräpningens negativa konsekvenser och använda denna 

medvetenhet som en inkörsport för att jobba med de övriga källorna tillsammans bör 

detta göras. De effekter som miljön då kan slippa är dem som beskrivs i de två 

nedanstående stycken.  

 

Det har från forskningsvärlden påtalats att den ökande mängden av plast och mikroplast 

i våra hav och vattendrag är ett växande problem (Stockholms stad, 2019). 

Plast är ett icke naturligt ämne i vår miljö och är också ett väldigt svår nedbrytbart 

material vilket medför att det befinner sig i bl.a. den akvatiska miljön under lång tid. 

Det i sin tur gör att det kan göra stor skada under en lång tidsperiod. Även om 

forskningen inom detta ämne är i sin linda har det hunnits med att dokumentera många 
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fall med att vattenlevande organismer tagit fel på födoämne och mikroplast. 

Mikroplasten kan även vara transportör för miljögifter såsom DDT, PCB o.s.v. 

(Chohan-Strömner, 2018).  

 

När jämförelsen görs mellan städerna går att se att Göteborg skiljer sig mellan städerna 

ganska mycket på alla parametrar mot de två andra städerna, dock är även de övriga 

sifforna inte heller säkerställda då vissa data inte är färska. Vid dessa jämförelser mellan 

städerna och deras största utsläppskällor till mikroplast går det att se att sifforna är 

väldigt varierande. Detta verkar bero på att där är en ganska så stor osäkerhet i de siffror 

som de olika rapporterna lutar sig emot. Vilket förvisso också benämns på flera ställen i 

de referenser som har varit grunden till summorna som använts. Som exempelvis så är 

osäkerheten mycket stor på mängden i dagvattnet där det ligger från 374 ton/år till att 

ingen data finns. Detta visar på att det behövs göras mer mätningar så det inte är så 

svajiga tal som det lutas på. Min åsikt i detta för stöd i vad ÅF anser nedan. Även om 

detta gäller Malmö så är där ingen skillnad i behovet. 

 

Dessa beräkningar är skattade i grova former därför går det endast att se spridningen 

som generell, det krävs mer noggranna kartläggningar för att kunna säkerställa data (ÅF 

Infrastructure AB, 2019). 
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Slutsatser 
 

De vanligaste uppkomstkällorna och de som står för den största spridning av mikroplast 

som vi känner till idag, är däckslitage från trafiken, konstgräsplaner, gummiasfalt och 

nedskräpning. Skulle det rådas bukt med dessa spridningskällor hade det reducerat 

mycket av våra spridningar av mikroplast till människa och miljö. Då detta är mycket 

komplext område där forskningen och arbetet kring detta med mängder och 

konsekvenser fortfarande är i sin linda behövs mer kunskap. Mycket arbete kvarstår 

men det finns mycket som kan göras redan nu och i viss mån också görs. En annan 

slutsats är att mikroplast kan ses som miljövådligt både i sig själv och att partiklarna 

kan vara värd för både miljögifter och patogener.  

 

Även om vissa studier inte kunnat påvisa en direkt fara för människors hälsa bör det 

följas de allmänna hänsynsreglerna från miljöbalken kapitel 2:2§ (SFS 1998:808) att det 

skall införskaffas sådan kunskap som en verksamhet behöver för att kunna skydda miljö 

och människors hälsa från eventuell olägenhet. Då det inte ännu kunnat fastställas att 

det inte är hälsovådligt för människor bör rekommendationer vara att det är farligt för 

hälsan tills annat bevisats. 

 

Trots att det finns mycket kvar att arbeta med för att komma till rätta med problemen 

som mikroplast skapar finns där många rimliga förslag på åtgärder som kan leda arbetet 

fram i kampen mot mikroplasten i vår miljö. 

 

 

 

  



 

44 

Ordförklaring 
 

• Bitumen, Petrokemisk råämne som has till bindemedel i asfalt och ofta 

innehåller polymerer. 

• Bioackumuleras, innebär att ett ämne ackumuleras i en biologisk organism. 

• Biomagnifikation, är när ett ämne klättrar i näringskedjan och ökar i 

koncentration/mängd.  

• Dagvatten, ytlig avrinning av regn- och smältvatten samt visst dränvatten. 

• Dränvatten, vatten som avleds genom dränering. 

• First flush, snabb förändring av vattenkvalitén då föroreningar på hårdgjorda 

ytor ökar koncentration av förorening eller belastning som inträffar efter häftigt 

regn. 

• Gråvatten, avloppsvatten från bad, disk och tvätt.  

• Hotspot, ytor/zoner där koncentrationen/mängden skiljer sig stort från övrig 

yta/zon. 

• Hållbar dagvattenhantering, tidigare benämning Lokalt Omhändertagande av 

Dagvatten. 

• Kombinerat avloppsvattensystem, avloppssystem med gemensam ledning för 

spillvatten, dagvatten och dränvatten. 

• Mikroplaster, samlingsnamn för plastpartiklar som är mindre än 5 millimeter. 

• MKN, miljökvalitetsnorm är beskriver kvaliteten och dess status (i detta fall 

vatten). 

• Nudging, är ett verktyg för att ändra människors beteenden med en knuff i en 

viss riktning. 

• Patogener, sjukdomsalstrande bakterier, parasiter, svampar och virus. 

• REACH, registrering, utvärdering, tillstånd och begränsning (Registration, 

Evaluation, Authorisation and restriction of CHemicals) 

• Recipient, vattendrag, som avlopps- eller dagvatten leds till, utan eller efter 

eventuell rening. 

• Skyfall, ett regn med intensiteten 1 mm/min eller 50 mm/timme. 

• Spillvatten, förorenat vatten från hushåll, industrier, serviceanläggningar och 

likartat. 
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