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SAMMANFATTNING 

För att undersöka hur mycket mikroplaster som sprids från konstgräsplaner till vatten så behövs 

mätmetoder. Osäkerheten kring mätmetoder idag handlar om: 

 hur provtagning av representativa vattenprover ska gå till,  

 val av lämplig analysmetod och  

 i vilken utsträckning det går att uppskatta antal och ursprung av de partiklar som 

påträffas.  

Fler och fler kommuner har redan initierat förebyggande åtgärder för att minska spridning av 

mikroplaster från konstgräsplaner. För att kunna visa på effekten av dessa åtgärder blir det därför 

viktigt att kunna mäta mikroplastspridningen, uppskatta dess storlek och om spridningen 

förändras till följd av vidtagna åtgärder.  

Detta projekt är ett av flera projekt som finansieras av Naturvårdsverket och genomförs inom 

ramen för Naturvårdsverkets beställargrupp för konstgräs. Kalmar kommun, som är medlem i 

beställargruppen, är projektägare.  

Syftet med projektet var att undersöka vilka tillgängliga analysmetoder som finns och som är 

lämpliga för att mäta spridningen av mikroplaster i vatten från konstgräsplaner.  

Målet var att identifiera mätmetoder för analys av mikroplaster som är praktiskt tillämpbara och 

som kan köpas in som en tjänst av aktörer så som fritidsförvaltning, miljökontor eller 

anläggningsägare som vill ha kontroll på mikroplasters spridning.  

Metoden som användes var litteraturstudie, intervjuer och egna analyser på typmaterial från 

konstgräsplaner. Relevanta vetenskapliga artiklar som berör metoder för identifiering eller 

kvantifiering av mikroplasterna i luft, vatten eller sediment sammanställdes. Intervjuer 

genomfördes med svenska aktörer som har kunskap om analysmetoder eller kan erbjuda tjänster 

för att mäta mikroplaster i vatten. Referensprovtagning och analys på dagvatten som rinner från 

Bergaviks IP i Kalmar, där det ska byggas en konstgräsplan, utfördes i labb för att identifiera och 

kvantifiera befintliga mikroplaster innan konstgräsplanen byggs. Resultaten visade att: 

 Flertalet analysmetoder kan vara gångbara för konstgräsmaterial.  

Ljusbaserade metoder så som stereomikroskopi, samt elektronmikroskopi och olika 

kemiska analyser kan vara gångbara för mikroplastmätning. Det identifierades ingen 

analysmetod som i dagsläget fungerar bra för alla studerade fyllnadsmaterial eller 

konstgräs. 

 Referensbibliotek behöver byggas upp  
Information om hur mikroplaster av olika plast- och gummimaterial ser ut i mikroskop 

eller vid kemisk analys behöver sammanställas specifikt för respektive analysmetod. På 

så sätt blir olika slags mikroplaster möjliga att särskilja från varandra.  

 Markörer finns som identifierar mikroplaster från konstgräsmaterial 

De analyser som genomfördes i denna studie av fyllnadsmaterial och konstgräsfiber visar 

att det kan finnas sammansättningar av ämnen och/eller unika ämnen som enskilt eller 

tillsammans kan användas som fingeravtryck eller markörer för att identifiera 

mikroplaster från specifika konstgräsmaterial. 

 Vidareutveckling av mätmetoder krävs 

De analyspaket eller utredningstjänster som idag erbjuds bygger på olika analysmetoder. 

Samtliga analysmetoder har sina fördelar och begränsningar, men gemensamt är att det 

behövs vidareutveckling av dessa för att säkerställa att det är plaster från just 

konstgräsplaner som identifieras i vattnet. Referensanalys på plastmaterial (materialprov) 

som ingår i respektive konstgräsplan behövs för att spridningen från planen ska kunna 

bedömas. 
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1.  INLEDNING 

1.1. Bakgrund och problemformulering 

Användning av plast i samhället leder till okontrollerat slitage och spill. Naturvårdsverket (2017) 

bedömer att spridning av fyllnadsmaterial och stråfiber från konstgräsplaner är en av flera 

mikroplastkällor på land. För att öka kunskapen om mikroplastspridningen från konstgräsplan har 

Wallberg et al. (2016) och Regnell (2017) genomfört materialflödesanalyser samt Regnell (2017) 

genomfört fältstudier med analyser av mikroplaster i dränerings- och samlingsbrunnar kring 

konstgräsplaner samt spridning till omgivande ytor via drift och spelare. Fältstudierna på 

dränerings- och samlingsbrunnars utloppsvatten är behäftade med osäkerheter som kan härledas 

till dagens mät- och provtagningsmetoder. Osäkerheten handlar om 1) provtagning av 

representativa vattenprover, och 2) analysmetoder och 3) i vilken utsträckning det går att 

uppskatta antal och ursprung av de partiklar som påträffas. Mät- och analysmetoderna som 

används idag är tidskrävande och de skiljer sig åt då det saknas standard. Fler och fler kommuner 

har redan initierat förebyggande åtgärder så som borststationer, snölager, och informationsskyltar 

till spelare som syftar till att minska spridning av gräsfiber och fyllnadsmaterial som kan följa 

med kläder och skor vid spel eller från skötsel så som borstning och snöröjning. För att kunna visa 

på effekten av dessa åtgärder blir det därför viktigt att kunna mäta mikroplastspridningen, 

uppskatta dess storlek och om spridningen förändras till följd av vidtagna åtgärder.  

1.2. Syfte och mål  

Syftet med projektet är att undersöka vilka tillgängliga analysmetoder som finns och är lämpliga 

för att mäta spridningen av mikroplaster från konstgräsplaner i vatten.  

 

Målet är att identifiera mätmetoder för mikroplastmätning som är praktiskt tillämpbara och som 

kan köpas in som en tjänst av aktörer så som fritidsförvaltning, miljökontor eller anläggningsägare 

som vill ha kontroll på mikroplasters spridning.  

 

1.3. Avgränsningar 

Vid genomförandet av mätningar är det viktigt att samma mät- och analysmetoder används över 

tid, då det annars blir svårt att jämföra resultaten. Denna förstudie är inriktad på val av mät- och 

analysmetoder för mikroplaster från konstgräsplan som kan transporteras med vatten. Med 

mikroplaster menas kornstorlek mindre än 5 mm. Fördjupning av provtagningsförfarande ligger 

utanför denna studie men berörs övergripande. Det ingår en referensmätning i projektet som 

inkluderar analys av innehåll av mikroplaster, PAH, metaller och fenoler i dagvatten i Kalmar 

innan konstgräsplanen på Bergaviks IP byggs. Mätning av innehåll av mikroplaster efter att 

konstgräsplanen är färdigbyggd ingår inte i detta projekt. Olika analysmetoder har sina styrkor 

och svagheter. Det finns flera analyslaboratorier som kan erbjuda liknande tjänster för att 

analysera mikroplaster i vatten.   
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2.  METOD OCH GENOMFÖRANDE 

I projektet undersöktes analysmetoder som finns och är lämpliga för att mäta förekomst och halt 

av mikroplaster i vatten som rinner från konstgräsplaner. Metoderna som användes var 

litteraturstudier, intervjuer och egna analyser på typmaterial från konstgräsplaner. Litteratur, 

internationellt, från forskningen som berör metoder för identifiering eller kvantifiering av 

mikroplasterna i luft, vatten eller sediment sammanställdes. Metoderna sorterades med avseende 

på vilka egenskaper hos mikroplasten som används för detektion. För varje typ av analysmetod 

beskrevs för- och nackdelar. Intervjuer genomfördes med svenska aktörer som har kunskap om 

analysmetoder eller kan erbjuda tjänster för att mäta mikroplaster i vatten. Referensprovtagning 

och analys på dagvatten som rinner från ett område där det ska byggas en konstgräsplan utfördes i 

labb för att identifiera och kvantifiera mikroplaster för att sedan kunna användas vid kommande 

mätningar. Under projektets gång har Anna Kärrman vid Örebro Universitet gett synpunkter kring 

kritiska frågeställningar som är viktiga att inkludera när de olika analysmetoderna för 

mikroplaster beskrivs. Genomförandet av projektet bestod av: 

 

 Omvärldsstudie  
Omvärldsstudie av existerande mätmetoder för mikroplast i vattenmiljöer. Identifiering av 

internationella och svenska aktörer som erbjuder dessa mätmetoder eller erbjuder metoder 

som används i relaterade sammanhang så som plastindustrin. Framtagning av prioriterade 

frågeställningar för anläggningsägare. 

 

 Metodsammanställning 
Identifiering och sammanställning av mät- och analysmetoder och jämförelse av 

metodernas praktiska användbarhet. Metodernas enhet beskrivs och detektionsgräns 

anges.   

 

 Bedömning av metoders gångbarhet för konstgräsmaterial 
Redogörelse för vilka metoder som ensamma ger svar på prioriterade frågeställningar 

samt hur dessa metoder skulle kunna kombineras för att erhålla den information som 

efterfrågas (t.ex. bekräfta förekomst, mängd, visa på antal partiklar, mm). Förslag på 

mätmetodernas lämplighet, inklusive kostnadsbedömning.  

 

 Analys av ämnen som fingeravtryck eller markör  
Analys av ämnen i typmaterial så som olika fyllnadsmaterial och gräsfiber i syfte att 

identifiera ämnen som ger fingeravtryck eller kan vara markörer när mikroplaster ska 

detekteras i vattenprover. 

 

 Referensmätningar innan byggnation av konstgräsplan  
Provtagning och analys av dagvatten innan byggnation för att erhålla referensvärden. 

o Mätning med kommersiellt tillgängliga metoder (metaller, PAH, fenoler) 

o Analys av mikroplast med en metod som anses lämplig utifrån frågeställning 

 

 Rekommendationer till anläggningsägare 

Viktiga frågeställningar vid provtagning och val av analyser. 

 

 Avrapportering  
Framtagande av PM och presentationsmaterial (PDF) samt avrapportering till 

beställargruppen.  
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3.  OMVÄRLDSSTUDIE 

3.1. Provtagning 

Provtagning av vatten som rinner från konstgräsplaner kan medföra vissa utmaningar. 

Konstgräsplaner kan vara utformade på olika sätt. Vissa konstgräsplaner är byggda direkt på en 

befintlig grusplan. Konstgräsplanen kan då ha endast dränering under mark längs sidorna eller i 

vissa fall sakna dränering. I Figur 1 ses exempel med en mindre brunn som tar emot vatten från en 

sidodränering, sedan går vattnet vidare till en dagvattenbrunn. Många konstgräsplaner byggs med 

dräneringssystem under hela planens yta och även med markränna under eller parallellt med 

konstgräsplanens sidor. Det finns också konstgrässystem med tät botten vilket innebär att 

nederbörden tvingas rinna på ytan. Runt vissa konstgräsplaner finns asfaltsytor med 

ytvattenbrunnar. Sammankopplingen av ledningssystemen kan se olika ut. Ibland finns det en 

samlingsbrunn som tar emot allt vatten från hela konstgräsplanen innan vattnet rinner ut naturen 

eller vidare i dagvattensystemet. Ibland leds vattnet från konstgräsplanen bort till olika brunnar. 

Även andra ytor runt en konstgräsplan, så som vägar och parkeringar, kan vara sammankopplade 

med konstgräsplanens ledningssystem. 

  

Figur 1. Exempel på brunnar som tar emot vatten från en konstgräsplans dränering och /eller 

ytavrinning. 

Mätningar av vattenflöden på konstgräsplaner har genomförts i ett fåtal fall och dessa visar på att 

flödet av vatten är komplext. I Figur 2 ges en principskiss på vattenflöden som kan uppstå vid en 

konstgräsplan. 
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Figur 2. Principskiss av vattenflöden (Magnusson, 2017). 

Studier vid Loughborough University visar att på engelska konstgräsplaner så var flödet till en 

samlingsbrunn mellan 1 - 30 % av enstaka regn. Modeller pekar på en buffringsförmåga 

motsvarande nederbörd av 50 mm, innan ett flöde större än 1 % av nederbörden uppstår i 

dräneringen (Fleming et al. 2016). I England byggs konstgräsplaner något annorlunda än i 

Sverige, med ett lager av permeabel asfalt under sviktpaden. Fallstudier i Sverige med lysimetrar 

visar att det vatten som dränerar till dräneringsledningar under konstgräsplaner kan vara så liten 

som 1 % av den totala årsnederbörden (Magnusson 2017). Vid intensiva nederbördsperioder är det 

möjligt att det uppstår ytavrinning. 

I de fall kunskapen är god om konstgräsplanens uppbyggnad, samt att det sker mätningar av 

nederbörd och vattenflöden så kan det vara möjligt att mäta och beräkna det totala flödet av vatten 

och mikroplaster från en konstgräsplan. I andra fall bör provtagning fungera som stickprov, som 

inte ger hela bilden av spridningen direkt till vatten, men ändå ger en indikation.  

Provtagning bör ske på vatten som flödar från konstgräsplanen. Provtagning kan ske i en 

samlingsbrunn, med fördel på antingen inkommande till eller utgående vatten från brunnen. 

Provtagning i brunn på stillastående vatten kan bli missvisande då det kan finnas mikroplaster 

som ackumulerats i brunnen över tid. I samband med att brunnslock behöver öppnas för att 

komma åt vatten, så finns risk att det faller ner mikroplaster som ansamlats i skarvar runt 

brunnslocket.  

Eftersom det finns luftburna partiklar så finns det risk för kontamination av prover. Ett sätt att 

bedöma eventuell kontamination är att ta blankprov där provtagningsflaskor får stå öppna under 

motsvarande tid som det tar att öppna provflaskorna, provta vattnet och stänga flaskorna. 

Beroende på vilken analysmetod som ska användas för mikroplastanalys i labb, så kommer 

provmängden som ska samlas vid provtagningen att variera. Det finns risk att mängden fast 

material vid provtagningen är för liten för att analysera provet med vissa metoder. Om detta är 

fallet kan det krävas att provmängden utökas för att komma upp i önskvärda mängder. 



Stockholm, 2018-07-05 
Mätmetoder för mikroplaster i vatten från konstgräsplaner - förstudie  

8 

 

3.2. Prioriterade frågeställningar 

För att kontrollera och följa upp spridningen av mikroplaster via vatten från konstgräsplaner kan 

det finnas många frågeställningar som är av intresse, så som förekomst av mikroplast, dess halt i 

dräneringsvattnet eller belastningen på närliggande recipient. Genom diskussion med 

Naturvårdsverkets beställargrupp vid seminarium (Naturvårdsverket, 2018) gjordes ett urval av 

frågeställningar som är mest relevanta för aktörerna i beställargruppen. Utvalda frågeställningar 

presenteras i Tabell 1 och har valts för att de tydligt kopplar till att kunna bedöma status och att 

kunna följa upp åtgärder som vidtas för att minska spridning av mikroplaster från konstgräsplaner.   

Tabell 1. Frågeställningar från kund och vad en mätmetod kan svara på. 

Frågeställning  1.Förekommer 

mikroplast i 

provet? 

2.Förekommer 

specifik 

mikroplast i 

provet? 

3.Vad är 

totalhalt av 

specifik 

mikroplast i 

provet? 

4.Vad är 

partikelstorleks-

fördelningen av 

mikroplast i 

provet? 

Enhet Ingen enhet, 

(Ja/nej) 

Ingen enhet, 

(Ja/nej) 

[kg/liter], 

[antal/liter] 

[%], 

[mikrometer, 

µm] 

Kundens behov     

Finns det mikroplast i vattnet? x    

Är fotbollsplanen en bidragande 

källa till mikroplast i vatten? 

 x (x)  

Har mina åtgärder för att minska 

spridningen haft effekt? 

(x) x x x 

 

1. För att undersöka om mikroplast förekommer i vattnet så behövs en mät- och analysmetod 

som kan detektera förekomst av mikroplast i provet. Metoden behöver dock inte kunna 

identifiera typ av mikroplast.  

2. För att identifiera huruvida konstgräsplanens konstruktionsmaterial, så som 

fyllnadsmaterial och plastgräs, sprider mikroplaster så krävs analysmetod som kan skilja 

på olika typer av mikroplast. Analysmetoden behöver inte kunna identifiera alla 

förekommande plastsorter, utan enbart de specifika plastsorter som använts i 

konstgräsplanen. 

3. I de fall mätningar av mikroplastspridning från konstgräsplanen har genomförts tidigare 

och om det finns behov av att följa upp om spridningen till vatten har förändrats 

(exempelvis efter att skyddsåtgärder satts in) så kan flera olika analysmetoder vara 

intressanta. T.ex. för att ta reda på om det fortfarande förekommer mikroplast i vattnet 

eller hur halten har förändrats över tid.  
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3.3. Aktörer och analysmetoder 

Det finns idag ett flertal aktörer som kan tänkas arbeta med analyser av mikroplaster i vatten. De 

aktörer som identifierades som möjliga att besitta kunskap om detta presenteras i Figur 3. 

 

 

Figur 3. Aktörer som potentiellt kan besitta kunskap om mikroplastmätningar. 

I förstudien prioriterades analyslab och akademi i Sverige för vidare kontakt i syfte att få 

uppfattning om vilka tjänster som idag erbjuds och vilka analyser som används inom forskningen.  

3.3.1. Analyslab för miljöanalyser 

Analyslab erbjuder tjänster för att analysera en mängd kemiska parametrar i prov på luft, vatten, 

material och biota. Det finns ett fåtal lab som idag har mikroplastanalyser medan ett flertal är på 

väg att utveckla sådana metoder. Tjänsterna som idag finns tillgängliga är framtagna för att 

användas för att generellt mäta mikroplaster och inte för analys av specifika material, t.ex. 

fyllnadsmaterial eller plastgräs från konstgräsplaner. Företaget Eurofins erbjuder tjänster i 

samverkan med ett norskt institut. Metoden som används bygger på identifiering av mikroplaster 

med stereomikroskop. Detektionsgränsen är omkring 50 – 75 mikrometer (µm). För partiklar i 

spannet 200 – 300 µm kan den exakta polymertypen bestämmas med FT-IR. Metoden fungerar 

inte på svarta partiklar så som sot, däck, bitumen då det inte ger några tydliga spektra. Därför 

särredovisas svarta partiklar. Hos Eurofins pågår utveckling kring andra metoder som kan vara 

gångbara, så som FT-IR mikroskopi och pyrolys GC-MS (van Hees, 2018). 

Företaget ALS Scandinavia erbjuder en metod som tidigare bl.a. använts för att mäta luftburna 

partiklar. Metoden bygger på användning av svepelektronmikroskop där misstänkta partiklar 

analyseras vidare med EDX för att bestämma partikeltyp. Analysmetoden ger en övergripande 

kvalitativ bild som visar om det finns mikroplaster i provet och vilka typer som kan ingå. 

Metoden har generellt inte använts inom mikroplaststudier då den inte är tänkt för att bestämma 

mängden av en viss typ av partiklar. Begränsningen är att endast ett begränsat antal partiklar kan 

analyseras per prov. Kvantifiering av totala antalet/mängden partiklar i hela prov kan ske 

statistiskt. Hos ALS pågår också utveckling kring andra möjliga analysmetoder (Utterström 

2018).  
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3.3.2. Analyslab för tillverkningsindustrin 

Det finns också lab som specialiserat sig på att analysera plast och gummimaterial från 

tillverkningsindustrin för att undersöka aspekter så som materialsammansättning, innehåll av 

oönskade ämnen, beständighet mot ljus, mm. Ett sådant företag är PPPolymer, det tar dock i 

dagsläget inte emot vattenprover utan endast fasta material (PPPolymer 2018).  

3.3.3. Akademi 

I Sverige är forskningen om mikroplaster vid Örebro universitet ledande och specialiserad inom 

området mikroplaster i hav och sjöar. Forskningen i Sverige är främst inriktad på provtagning av 

havs- och sjövatten och sediment och analys av mikroplaster av större storlek, >300 µm 

(Kärrman, 2018). Forskning om mikroplaster pågår också bl.a. vid Aalborg Universitet i Danmark 

kring i vilka storleksspann som olika mätmetoder för mikroplaster är lämpliga (Danish Water 

Forum 2017). Forskningsprojektet BASEMAN, syftar till att ta fram underlag till standarder för 

analys av mikroplaster (BASEMAN, 2017). BASEMAN finansieras inom Horizon 2020 och där 

forskare från Tyskland, Norge, Frankrike, Italien, Sverige och Portugal deltar för att jämföra och 

utvärdera analysmetoder (BASEMAN, 2017b). Projektet ska vara avslutat december 2018. 

3.3.4. Institut och konsultföretag 

Både institut och konsultföretag kan idag erbjuda utredningar där mikroplastmätningar ingår, så 

som utredningar av mikroplaster i dagvatten. Här finns exempel på utredningar av mikroplaster i 

dagvatten, sjöar och hav. IVL Svenska Miljöinstitutet har erfarenhet av utredningar gällande 

mikroplaster i olika typer av vatten i Sverige. Exempel på utredningar är mikroplaster i 

havsvatten, sediment och musslor i Hanöbukten (IVL 2017) samt mikroplaster i dagvatten 

(Länsstyrelsen Östergötland 2016). Analysmetoden bygger på stereomikroskopi där partiklar 

identifieras utifrån egenskaper som dess form, storlek, färg och struktur. Genom att jämföra 

partiklars utseende med utseendet hos partiklar med känt ursprung, så blir det möjligt att 

identifiera typ av mikroplast. Metoden kan fungera för mikroplaster >20 µm. Metoden kan inte 

med säkerhet skilja mellan olika typer av svarta partiklar, exempelvis en däckpartikel och en 

sotpartikel. 

3.3.5. Standardisering 

Andra aktörer är organisationer som arbetar med standardiseringar av olika mätmetoder. Swedish 

Standards Institute (SIS) är en organisation som leder standardiseringsarbete i Sverige. SIS 

medverkar i ett standardiseringsarbete för analysmetoder till mikroplaster vilket ska mynna ut i en 

EU - standard och en ISO-standard. I skrivande stund har arbetet varit inriktat på att ta fram en 

kunskapsöversikt över bl.a. möjliga mätmetoder för mikroplaster. En standard inom EU eller ISO 

bedöms kunna etableras tidigast om tre år (Dahlgren 2018).  

3.3.6. Summering 

Utifrån den samlade informationen bekräftas bilden av att det inte finns någon standardmetod 

eller något färdigt analyspaket som kan beställas från analyslab för att besvara de prioriterade 

frågeställningarna. Situationen kommer dock ändras inom den närmsta tiden, då fler analyslab 

kommer lansera nya tjänster. Dock kommer framtagandet av en standard dröja flera år vilket kan 

göra det svårt att jämföra analysresultat från ett lab med ett annat. 
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3.4. Forskningsläget 

Litteraturstudien berör studier och vetenskapliga artiklar kring olika analysmetoder för 

mikroplaster och vad dessa metoderna har för möjligheter och begränsningar.  

3.4.1. Provförberedelser/förbehandling 

Beroende på hur mycket material som påträffas i vattenprovet så som sandkorn, biologiskt 

material så som alger och löv, kan olika typer av provförberedelser krävas. Dessa syftar till att 

rena provet från sådant som inte är av intresse och som försvårar analysen av mikroplast. Om det 

är mycket sediment i vattnet kan mycket av grov- och finsand skiljas av genom olika tekniker. 

Exempelvis genom inblandning av vätskor som skiljer partiklar utifrån dess densitet. De tyngre 

partiklarna av sand kommer då sjunka till botten medan plast kommer flyta eller sväva i 

vattenkolumnen. Partiklar som svävar eller flyter kan sedan avskiljas för vidare analys. (Löder & 

Gerts 2015). För vidare analys, och för vattenprover som har mindre mängd fast material, kan 

biologiskt material avskiljas från provet genom exempelvis behandling av provet med syra i syfte 

att bryta ned biologiskt material (Löder & Gerts 2015). Efter en sådan behandling kvarstår i bästa 

fall främst mindre silt- och plastpartiklar. Det är även möjligt att skilja typer av partiklar genom 

att de sedimenterar olika snabbt. Elutriering är en metod för särskiljning av olika typer, där 

skillnaden i sedimentationshastighet gör det möjligt att separera partiklar inom spannet 10 – 150 

µm (Katsonova & Fedotov 2008).  

3.4.2. Analys med stereomikroskop 

Analys av mikroplaster med stereomikroskop bygger på att provet belyses med för människan 

synligt ljus. Det provtagna vattnet har, efter förbehandling, genomgått filtrering. Med ett 

stereomikroskop är det möjligt att studera partiklarna som fastnat på filtret och partiklarnas färg 

och form. Stereomikroskop har använts i studier av mikroplaster från konstgräsplaner (Regnell 

2017). I dessa studier har vattenprover med provtagningsflaska tagits i brunnar vid 

konstgräsplaner. Vattnet har sedan filtrerats genom filter med olika maskstorlek. Maskstorleken 

har varit 300 och 20 µm. Filtren har placerats på ett papper med uppritat rutnät vilket gör det 

möjligt att dela in provet i mindre sektioner och räkna partiklar per ruta. Provet har sedan 

undersökts med stereomikroskop och det har varit möjligt att med referensprov på gräsfiber och 

fyllnadsmaterial identifiera större mikroplaster. I Figur 4 ges ett exempel på referensprov av 

mindre bit av ett EPDM fyllnadsmaterial på 20 µm filter. Stereomikroskop rekommenderas inte 

för att identifiera mindre mikoplaster, vid partiklar som understiger 500 µm ökar risken för 

felaktig identifiering med minskande partikelstorlek (Löder & Gerts 2015). Andra studier uppger 

att mikroplaster < 100 µm kan vara svåra att identifiera (Shim 2017). Metoden med 

stereomikroskop är tidskrävande då arbetet sker manuellt (Löder & Gerts 2015). I Figur 4 ges 

exempel på hur en EPDM partikel kan se ut i mikroskop. Figur 5 visar partiklar som fastnat på 

filter efter att vatten som rinner från konstgräsplan filtrerats.  
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Figur 4. En avklippt bit av EPDM fyllnadsmaterial på ett 20 µm filter som fotograferats med 

ljusmikroskop. 

 

 

Figur 5. Filter med partiklar från 1 liter vattenprov från samlingsbrunn till konstgräsplan. 

Vattenprovet har filtrerats på 300 µm filter (höger) och 20 µm filter (vänster). En stor del av det 

finare materialet har fastnat på 20 µm filtret. Källa: Regnell 2017. 

3.4.3. Analys utifrån densitet 

Det är möjligt att utifrån en enskild partikels densitet bestämma vad det är för typ av partikel. 

Denna metod bygger på att en partikel placeras i en behållare med destillerat vatten och sedan 

blandas en vätska in, exempelvis etanol. Beroende på densitet krävs en viss blandning (%) för att 

partikeln ska bli svävande. Genom vägning av blandningen kan densiteten på partikeln bestämmas 

och sedan jämföras med ett referensbibliotek med densitet specifika för olika polymergrupper. 

(Löder & Gerts 2015). Eftersom metoden bygger på att partikeln ska hanteras för hand så bör 

detta främst fungera på partiklar som kan lyftas med pincett, dvs större mikroplaster, gissningsvis 

i spannet 0,5 – 5 mm.  
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3.4.4. Pyrolys GC/MS 

Med denna metod är det möjligt att bestämma vad en partikel består av för plast. Med pyrolys 

menas att partikeln förångas på grund av kraftig värmebehandling och i en syrefri miljö. Ångorna 

leds in i ett instrument som kallas för en gaskromatograf (GC). I GC separeras de olika ämnena 

genom att ångorna leds in i ett rör och att varje ämnestyp, som kommer färdas med en egen 

specifik hastighet genom röret, kommer nå änden av röret vid olika tidpunkter. Till GC kan en 

masspektrometer kopplas som kan analysera varje ämnes beståndsdelar utifrån massa och 

laddning (Löder & Gerts 2015). Metoden ger ett fingeravtryck för plastpartikeln som kan jämföras 

med ett bibliotek för plasters fingeravtryck. På så sätt kan plasttyp bestämmas. Metoden har 

använts för att leta ämnen som är specifika för däckmaterial (Gueissaz et al. 2017; Unice et al. 

2012).  Metoden kan användas både för att undersöka enskilda partiklar eller hela prov av 

exempelvis sediment. Om enstaka partiklar ska analyseras så behöver de hanteras manuellt vilket 

gör att främst större partiklar går att analysera. Gissningsvis blir det svårt att hantera partiklar 

mindre än 0,5 mm. Då hela prov analyseras så ges ingen information om antalet partiklar och dess 

storlek (Shim 2017). Metoden kan fungera bättre och sämre för olika plasttyper (van Hees 2018). 

För analys har provmängden av gummi i tidigare studier varit mindre än 30 mikrogram per 

analystillfälle (Gueissaz et al. 2017).  

3.4.5. Ramanspektroskopi och FT-IR-spektroskopi 

Raman och FT-IR-spektroskopi bygger på att en laser respektive infrarött (IR) ljus beskjuter 

provet vilket ger upphov till rörelser och vibrationer i atomer och molekyler. Dessa rörelser och 

vibrationer påverkar det reflekterande ljuset specifikt för vardera plasttyp. Ljusspektra kan sedan 

jämföras med ett referensbibliotek med plasttyper som genomgått samma analyser. Metoderna 

kan användas separat. Fördelen med Ramanspektroskop är att det går snabbt att identifiera 

plasttyp, men metoden är fortfarande under utveckling. FT-IR spektroskopi har en fördel i att den 

kan bestämma exakt polymer. (Löder & Gerts 2015). Både Ramanspektroskopi och FT- IR 

innebär tidskrävande arbete (Shim 2017). FT-IR fungerar inte på svarta partiklar och 

gummipartiklar (Magnusson 2018; van Hees 2018). 

3.4.6. Svepelektronmikroskop med EDX 

Svepelektronmikroskop, även kallat SEM, baseras på att ett prov strålas med elektroner som 

interagerar med atomerna och sänder tillbaka en stråle som ger information om atomer på olika 

djup i provet. Misstänkta plastpartiklar kan identifieras initialt genom att de har skarpa kanter 

jämfört med biologiska (naturliga) partiklar, så som alger mm. För att sedan avgöra om det är 

plast eller exempelvis mineral så kan en EDX (Energy Dispersive X-ray) användas. EDX bestrålar 

partikeln och samlar information om partikelns sammansättning av grundämnen. 

Sammansättningen kan sedan jämföras med sammansättning av ämnen för olika material i 

referensbibliotek (Adachi & Tainosho 2005). För att mer exakt bestämma plastsort kan FT-IR 

användas. Analysmetoder liknande SEM är vanliga hos analyslab och denna metod erbjuds idag 

av svenska lab. Figur 6 visar hur ett EPDM fyllnadsmaterial ser ut i en SEM analys. Den röda 

rutan visar vilket område som har analyserats med EDX för att få information om materialets 

sammansättning. Metoden kan identifiera mikroplaster >10 µm. 
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Figur 6. Till vänster: EPDM fyllnadsmaterial i svepelektronmikroskop. Till höger: Sammansättning 

av ämnen i EPDM, framtaget med EDX. 

3.4.7. ICP – MS 

ICP-MS (inductively coupled plasma mass spectrometry) baseras på att provet värms upp till en 

plasma av joner. Jonerna separeras utifrån vikt och laddning och analyseras vidare med 

masspektrometri (MS). Genom ICP – MS så kan hela fasta prov analyseras med avseende på 

metaller och isotoper (variationer av antal atomer) av grundämnen. Metoden kan detektera låga 

halter (ppb) av metaller och isotoper i vatten. ICP-MS analys har använts i studier av vägdamm 

för analys av innehåll av metaller (Manno et al. 2006) samt i studier för att identifiera 

däckpartiklar i stadsmiljö (Dong et al. 2017). I de fall det finns isotoper av ämnen som är 

specifika för exempelvis fyllnadsmaterial eller gräsfiber, så kan dessa användas som markörer.  

3.4.8. TOC/DOC 

ICP-MS  

Vad gäller sedimentprover saknas det korrelation mellan TOC (DOC) och mikroplaster, (NGI, 

2018). Orsaken är att TOC-halt som sitt ursprung i organiskt nedbrytbart material som växtrester 

alger etc. är i storleksordning minst 50 gånger högre än andelen som har sitt ursprung i 

mikroplast. På motsvarande sätt bedöms mikroplast utgöra enbart en mindre del av det totala 

organiska kolinnehållet i naturligt vatten. Vattenprov med biologiskt material så som alger och 

löv, kan förbehandlas genom exempelvis behandling av provet med syra i syfte att bryta ned 

biologiskt material (Löder & Gerts 2015). Efter en sådan behandling kvarstår främst plastartiklar. 

Analysen uttrycks i vikt kol/liter vatten [mg/l]. 

3.4.9. Litteratursammanställning 

Litteraturen är sammanställd i Tabell 2 och har sorterats utifrån vilka egenskaper hos partiklarna 

som används för identifiering. Partiklarnas egenskaper kan vara av typen fysikaliska och kemiska.  

Fysikaliska egenskaper är exempelvis storlek, färg, form och densitet. Kemisk sammansättning 

kan exempelvis vara sammansättning av grundämnen och organiska ämnen.  
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Tabell 2. Exempel på studier, fördelat på egenskaper hos partiklar som kan undersökas. 

Egenskap Analysmetod Kommentar/Styrka/Svaghet 

F
y

si
k

al
is

k
a 

eg
en

sk
ap

er
 

Storlek Sieve analys och membranfiltrering är exempel på metoder för att 

skilja på partiklar i olika storleksklasser. (Katasonova & Fedotov 

2008) 

För vissa metoder kan det 

innebära att partiklar finfördelas i 

mindre delar (Vollertsen et al. 

2017).  

Färg,  

form 

Visuell analys med stereomikroskop gör det möjligt att titta på 

partiklarna i förstoring för att räkna antal och särskilja typer. 

(NOAA 2015; Vaughan et al. 2017) 

För partiklar som är mindre än 

500 μm finns risk att felaktig 

identifiering sker. Mycket 

tidskrävande. (Löder & Gerts 

2015) 

Infärgning av fluoroscerande ämne (Nile Red) i plastpartiklar och 

visuell analys med mikroskop. (Maes et al. 2017) 

Metoden har inte testats för 

gummimaterial  

Densitet Särskiljande av partiklar av olika polymertyper genom bestämning 

av dess densitet. (Löder & Gerts 2015) 

Fungerar inte på mindre partiklar. 

Tidskrävande metod.  

K
em

is
k

 s
am

m
an

sä
tt

n
in

g
 

Isotoper  Identifiering av bl.a. däckpartiklar i stadsmiljö genom isotop-ratio 

analys. Analys sker genom användning av en ICP-MS.  (Dong et 

al. 2017) 

Isotopanalys möjliggör att i viss 

grad härleda partiklar till källor 

Grund-

ämnen 

Identifiering av typer av partiklar genom Field emission scanning 

electron microscopy (FESEM)  

(Adachi & Tainosho 2005) 

Krävs referensbibliotek för att 

kunna identifiera typ av partikel. 

Kunde inte säkert identifiera däck 

från asfalt. 

 

 

 

 

 

 

 

Metaller 

Kemisk analys av utvalda metaller i vägdamm 

(Gietl et al. 2010) 

Barium är en markör för 

bromsbelägg 

Identifiering av däckpartiklar genom extraction av organiskt 

bunden zink. Metoden består av AAS (Atomic Absorbtion 

Spectromety) och HGA (Heated Graphite Atomizer).( Fauser et al. 

1999;Fauser et al. 2002) 

Förutom motorolja så är däck 

enda källan till organiskt bunden 

zink 

Analys av metaller i vägdamm med ICP-MS   

(Manno et al. 2006) 

ICP-MS kombinerat med 

isotopanalys har potential att 

användas för mängdbedömning 

av mikroplast. 

Analys av metaller i vägdamm baserad på metod med röntgen 

respektive laser (Harrison et al. 2012; Prochazka et al. 2015) 

Zink används som markör för 

däck 

Organiskt 

ämne 

Analys av polymerer specifika för däck/gummi genom Py-GC/MS 

(Gueissaz et al. 2017; Unice et al. 2012) 

Vinylcyclohexene och dipentene 

är specifika ämnen i 

gummipolymer. Krävs rening av 

prov. Prover förstörs vid analys. 

(Löder & Gerts 2015) 

Polymer PE and PE polymerer (vanliga i gräsfiber). Extrahering genom 

TGA-solid-phase. Extraction och TDS-GC-MS (TED-GC-MS). 

(Dumichen et al 2017; Elert et al. 2017) 

Snabb analys, provet förstörs vid 

analys. Ger ingen information om 

antal partiklar. 

Identifiering av polymerer med hjälp av μ-Raman Spektroskopi 

(Schymanski et al. 2018) 

Kan detektera partiklar mindre än 

20 μm 

Identifiering av polymer med FT-IR (Vollertsen et al. 2017; Elert 

et al. 2017; Karlsson et al. 2018) 

Kan inte detektera partiklar 

mindre än 20 μm (Elert et al. 

2017) 

Termisk Analys av däck med TGA (TGA) och DTA (Differential thermal 

analysis) (Chen & Quian 2003) 

Nedbrytningsprodukterna varierar 

med gummimaterialets ursprung. 
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4.  METODSAMMANSTÄLLNING  

Genomförd litteraturstudie och intervjuer med analysföretag visar att det finns flertalet 

analysmetoder framtagna för att identifiera plastpartiklar i vattenprover. som kan förekomma. I 

Tabell 3 sammanställs dessa analysmetoder. För respektive analysmetod beskrivs enheten, 

detektionsgränsen och minsta provmängd som behövs för analys, samt metodens begränsningar 

för att identifiera mikroplaster. De analysmetoder som identifierats är antingen av typen 

ljusbaserade analysmetoder, elektronmikroskop, metoder som analyser kemisk sammansättning 

eller densitet, samt kombinationer av metoder. Metoderna kan också kräva olika typer av 

provförberedelser. De ljusbaserade metoderna samt elektronmikroskop ger information om antalet 

partiklar och dess utseende medan metoder som analyserar provets kemiska sammansättning ger 

information om massan av plast i provet och inte antal eller storlek av partiklarna.  

Bland de ljusbaserade metoderna och elektronmikroskop är det möjligt att detektera mikroplaster 

ner till ca 1-10 µm. Användning av stereomikroskop skiljer ut sig bland de metoderna då 

mikroplaster mindre än 100 µm kan vara svåra att detektera. Med referensmaterial och erfarenhet 

hos utföraren kan det gå att detektera mikroplaster >20 µm. För de metoder som bygger på kemisk 

analys finns en gräns för minsta möjliga provmängd. För de flesta kemiska metoderna har ingen 

data för detta erhållits. Provmängden är viktigt att tydliggöra för att se om mängderna som kan 

filtreras ut från vattenprover är tillräckliga för analysmetoden som önskas.  

Alla identifierade metoder, förutom TOC/DOC analys, kan identifiera typen av mikroplaster. 

Dessa metoder kräver dock referensbibliotek, dvs samlad information om mikroplaster eller 

material med känt ursprung. Respektive analysmetod behöver sitt separata referensbibliotek. 

Informationen i referensbiblioteken gör det möjligt att matcha mikroplaster i ett vattenprov och på 

så sätt bestämma plasttyp.  

De ljusbaserade metoderna medför osäkerheter när det kommer till svarta partiklar, då svartheten 

gör att det ljus som studsar tillbaka för analys inte går att skilja tydligt mellan olika typer av 

partiklar. En fördel med metoder som bygger på kemisk analys eller densitetsskillnader är att 

resultaten inte påverkas av färgen på mikroplasterna. En ytterligare fördel med kemisk analys är 

att hela prov kan analyseras samtidigt.  
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Tabell 3. Sammanställning av identifierade analysmetoder och dess begränsningar.  

Analysmetod Stereomikroskop Densitets- 

analys 

Pyrolys GC/MS 

 

Raman-

spektroskopi 

FT-IR 

 

SEM + EDX 

 

ICP-MS  

 

TOC/DOC 

 

Enhet Antal partiklar per 

plasttyp 

Antal partiklar per 

plasttyp 

Vikt per plasttyp Antal partiklar per 

plasttyp 

Antal partiklar per 

plasttyp 

Antal partiklar per 

plasttyp 

Vikt per plasttyp Vikt kol per liter 

vatten 

Detektionsgräns 20 – 100 µm 2,3 

 

Ref. saknas, 

möjligtvis ca 500 

µm 

14 µg/gram i 

tidigare studie8 

 

1 µm 3 

 

10 µm 2 

 

10 µm 5 

 

1 µg 5 Beror på 

analysmetod 

Provmängd Ingen nedre gräns 

 

Ingen nedre gräns 

 

Plastmängd i 

tidigare studier 0,35 

mg/ prov2 

Referens saknas Ingen nedre gräns Ingen nedre gräns Varierar beroende på 

markör, exempel: för 

zinkisotoper krävs 5 

µg zink i provet. 

0,3 mg kol/liter 10 

Styrkor och 

svagheter 

Utförarens 

erfarenhet 

avgörande. Kan 

fungera för partiklar 

>20 µm, speciellt 

osäkert kring 

identifiering av 

svarta partiklar1, 

Osäkerheter har 

visats finnas redan 

vid < 100 µm 2 

Tidskrävande 

metod3 

Kan identifiera 

plasttyp3. 

Metoden antas 

fungera bäst för 

partiklar >500 µm, 

då partikeln måste 

hanteras för hand. 

Fungerar för 

enskilda partiklar 

men begränsas av 

att partikeln måste 

hanteras manuellt. 

Analys på hela prov 

fungerar också och 

utvecklas3,4. 

Fungerar inte för 

alla plasttyper, dock 

har den fungerat för 

däck.9 

Kan särskilja plast 

genom analys av 

molekyler. På 

forsknings-

stadium3 

Kan identifiera 

exakta polymerer. 

Fungerar inte för 

svarta partiklar samt 

många gummityper 
1,4 

För att bestämma 

plasttyp krävs unika 

ämnen eller 

haltkombinationer 

av ämnen i 

materialet där 

vartdera ämnet 

måste överstiga 1 % 

av materialets 

sammansättning. 

Har använts för att 

identifiera 

däckpartiklar6. 

Fungerar om 

materialet har ett 

ämne/isotop eller unik 

haltkombination av 

dessa som jämförs 

med referensmaterial. 

Kan identifiera halter 

så låga som 

miljarddelar av 

materialets 

sammansättning7. 

Metoden kan 

utvecklas om provet 

behandlas och 

nedbrytbart 

organiskt material 

kan avlägsnas. 

Metoden kan 

korrelera med 

mikroplastinnehållet, 

men anger inte 

mikroplastsorten.   

1Magnusson 2018 
2Shim et al. 2017 
3Löder & Gerts 2015 
4van Hees 2018 
5Utterström 2018 

 

6Adachi & Tainasho 2005 
7Dong et al. 2017 
8ALSglobal 2018 
9Unice et al. 2012 
10SS-EN 1484 
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5.  BEDÖMNING AV METODERS GÅNGBARHET FÖR KONSTGRÄSMATERIAL 

I Tabell 4 presenteras en bedömning av hur väl de identifierade analysmetoderna för mikroplaster 

fungerar för fyllnadsmaterial och konstgräsfiber. Fält är markerade i grönt, gult och rött, där grönt 

innebär att metoden fungerar, gult att metoden kan fungera och rött att den inte fungerar i 

dagsläget. Det finns i dagsläget ingen metod som fungerar för alla materialen.  

De metoder i Tabell 4 som har fungerat i tidigare studier för SBR är Pyrolys GC/MS, SEM + 

EDX och ICP-MS. Det handlar dock om enstaka studier om vardera metoden. För TPE, EPDM 

och R-EPDM ses att gångbara metoder kan vara stereomikroskopi, förutsatt att materialet har en 

ljus färg. Mikroplaster från dessa material kan, om de är gröna, troligtvis misstas för 

konstgräsfiber och vice versa. Även Pyrolys GC/MS, SEM + EDX och ICP-MS kan också vara 

gångbara för dessa materialtyper, om det har byggts upp referensbibliotek för varje material. På 

samma sätt kan FT-IR vara gångbart för TPE, då TPE är en termoplast och möjligtvis är en 

tillräckligt ren polymer. För gräsfiber är stereomikroskop en metod som fungerar. Pyrolys 

GC/MC, FT-IR och ICP-MS kan också vara gångbara metoder. Även här krävs i så fall 

referensbibliotek.  

Tabell 4.  Bedömning av analysmetodernas gångbarhet för att identifiera fyllnadsmaterial och gräsfiber. 

Mikroplast = MP. 

 

Analysmetod 

rapportering och 

detektionsgräns 

Fyllnadsmaterial Gräsfiber 

SBR TPE EPDM R-EPDM Bl.a. Polypropen 

Stereomikroskop 

Antal MP >100 µm 

Osäkert för 

svarta material 
1
 

Fungerar om materialen inte är svarta. EPDM har analyserats i tidigare 

studier 
2
 

Densitetsanalys 

Typ av MP >500 µm 

Bör fungera men är tidskrävande om partiklar ska analyseras enskilt 
3
 

Pyrolys GC/MS 

Massa av MP >14 µg 

Har fungerat i 

tidigare studie 
4
 

Kan fungera, detta beror på om analysen kan identifiera just dessa 

plasttyper 
5
 

Ramanspektroskopi 

Antal MP >1 µm 

På utvecklingsstadium och inte applicerbart än 
6
 

FT-IR 

Antal MP >10 µm 

Osäkert för 

svarta material 

och gummi 
1,5

 

Kan fungera, 

om renare 

polymerer 

Osäkert för gummi 
1
 Kan fungera, om 

renare polymerer 

SEM + EDX 

Antal MP >10 µm 

Har fungerat i 

tidigare studie
7
 

Kan fungera vid unik ämnessammansättning som särskiljer materialet 

från andra källor
7
 

ICP – MS 

Massa av MP >1 µg 

Har fungerat i 

tidigare studie
8
 

Kan fungera om det i materialet finns unika isotoper eller metaller som 

överstiger 0,001 % 
9
 

1Magnusson 2018 
2Regnell 2017 
3Shim et al. 2017 
4Unice et al. 2012 
5van Hees 2018 
6Löder & Gerts 2015 
7Adachi & Tainasho 2005 
8Dong et al. 2017 
9Utterström 2018 
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5.1.1. Analys av markörer och fingeravtryck i konstgräsmaterial 

I projektet valdes att genomföra analyser för att undersöka om det finns specifika ämnen i 

plastmaterial till konstgräsplaner. Syftet var att identifiera en eller flera ämnen som kan sedan 

användas som markörer eller fingeravtryck, enskilt eller i kombination med varandra om unikt 

haltförhållande kan identifieras. Denna information kan sedan ingå i ett referensbibliotek om 

respektive material från respektive leverantör. Genom att söka efter markören eller 

fingeravtrycket i enskilda partiklar eller i hela prov så blir det möjligt att beräkna antalet partiklar 

eller massan av den specifika mikroplasten per liter vatten.  

De analysmetoder som valdes i denna studie var: 

 SEM-EDX analys, där resultatet ges med ett fingeravtryck på plastmaterialet som sedan 

kan uttryckas i antal partiklar/liter vatten för det specifika plastmaterialet.  

 ICP-MS analys där markör(er) kan användas för att beräkna mängden mikroplast från ett 

specifikt plastmaterial. Markören för SBR skulle kunna vara S32-/Zn62-isotopen, som 

förekommer i ca 1,6 respektive 1,3 vikt-% i materialet. Halten av dessa markörer kan 

sedan användas för att beräkna halten plast, vikt/liter.  

 

För att undersöka möjligheten att ta fram fingeravtryck och markörer för fyllnadsmaterial och 

konstgräs analyserades fyra prov på fyllnadsmaterial av typen SBR, TPE, EPDM och R-EPDM 

samt ett prov på konstgräs som samlats in från leverantörer och entreprenörer. I lab genomfördes 

först analys av den övergripande sammansättningen av grundämnen i materialen med hjälp av 

SEM + EDX, se bilaga 1. En ytterligare analys av materialen genomfördes med screening av 

isotoper med hjälp av ICP-MS, se bilaga 2. 

5.1.2. Referensprovtagning med avseende på mikroplaster och andra föroreningar i dagvatten 

Inför byggnation av konstgräsplan i Kalmar genomförs referensprovtagning. Syftet är att skapa en 

bild av bakgrundshalter av mikroplaster och ämnen (metaller, PAH och fenoler) som i dagsläget 

kan påträffas i dagvattnet från området där konstgräsplanen ska byggas. När konstgräsplanen är 

byggd kommer ytterligare provtagning av samma typ att genomföras. Målsättningen är att utreda 

om konstgräsplanen bidrar med mikroplaster och ämnen till dagvattnet. Provtagning skedde på 

olika punkter i dagvattendammen, se bilaga 3 för mer information.  
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6.  ANALYS AV ÄMNEN SOM FINGERAVTRYCK ELLER MARKÖR 

Fyra granulatsorter och en sorts konstgräsfiber har analyserats med SEM-EDX och IPC-MS 

(isotop). En sammanfattning av de analyserade konstgräsmaterialen och deras 

sammansättning ges i Tabell 5 och Tabell 6.  

SEM-EDX-analys – Kol och syre är de huvudsakliga beståndsdelarna i samtliga material. Zink 

och svavel är tydliga beståndsdelar i SBR samt bl.a. kobolt och koppar i mindre mängd. För 

TPE är det magnesium, kisel och bl.a. antimon som finns i halter nära eller över 1 %. I EPDM 

materialet förekommer kalcium, aluminium, kisel och svavel samt även bl.a. krom och 

gallium i mindre mängd. I R-EPDM materialet återfinns aluminium, kisel och mindre mängd 

av bl.a. gallium. Konstgräsfibern är en förhållandevis ren polymer, med potentiella markörer.  

Kobolt och koppar är potentiella markörer för SBR. För TPE var antimon ett ämne som kan 

användas som markör. I EPDM materialet påträffades tydliga toppar med halter av krom. För 

både EPDM och R-EPDM materialet återfanns gallium som markör. Se Bilaga 1 för mer 

detaljerat analysresultat. 

Utifrån dessa resultat ses att alla fyllnadsmaterialen innehåller ämnen som möjligtvis kan 

användas som fingeravtryck eller markörer. Konstgräsfibern bestod i stort endast av kol och 

syre, vilket inte är några unika ämnen eller har en unik sammansättning. Detta pekar på att 

enbart kol och syre från EDX inte fungerar för att urskilja gräsfiber från andra plaster. 

Däremot kan olika metaller som förekommer i gräsfiber eventuellt användas som markörer. 

Tabell 5. Sammanställning av ämnen som kan användas för att identifiera enskilda partiklar eller 

massan av många partiklar, se bilaga för mer information. 
Material Fingeravtryck Markörer 

SBR 90 % kol, 7 % syre, 1 % svavel, 1 % zink,  < 1% Kobolt och koppar 

TPE 49 % kol, 44 % syre, 4 % magnesium, 3 % kisel,  < 1 % Antimon 

EPDM 49 % kol, 37 % syre, 6 % kalcium, 3 % 

aluminium, 2,5 % kisel, 1 % svavel,  

< 1% Krom och gallium 

R-EPDM 57 % kol, 32 % syre, 5 % aluminium, 4 % kisel < 1% Gallium 

Konstgräsfiber 91 % kol, 9 % syre < 1% Ti, Zn, Fe, och Mg  

 

ICP-MS (Isotop) – Resultaten ska ses även i detta fall som material- och leverantörspecifika, 

dvs ett annat fabrikat på samma material kan ha andra markörer.  

Resultaten från ICP-MS (Isotop)-mätningen visar att isotoper eller kvot av isotoper kan 

användas för att identifiera plastmaterial och bestämma mängder. För SBR är det kvoten 

svavel och zink som har potential att nyttjas som markör. För TPE är det antimon i sig eller 

kvoten mellan antimon och koppar som har potential att nyttjas som markörer. För EPDM kan 

krom isotoper vara markörer. För både R-EPDM och EPDM kan gallium och kvoten mellan 

zink och svavel användas som markörer. 

Förutsatt att mängden markörer i plastmaterialet är känd bedöms isotopanalysen kunna ge 

svar på mängden plast i vattnet.  
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Tabell 6. Ämnen (grönmarkerat) som kan vara potentiella markörer för granulat, utifrån 

screening av isotoper. 

Enhet ppm, Kobolt Koppar Krom Svavel Zink Gallium Antimon 

Isotoper Co59 Cu63 Cr52 Cr53 S32 Zn64 Ga69 Sb121 

SBR, prov 1 23 38 2  2  15 460  12 444  <1 <1 

SBR, prov 2 75 34 2  2  17 536  14 935 <1 <1 

TPE, prov 1 <1 9 106  118  112  44  <1 292  

TPE, prov 2 <1 9 110  116  95  56  <1 297  

EPDM, prov 1 1 2 16 876  15 976  4 104  1 239  12  <1 

EPDM, prov 2 1 2 15 831  15 423  4 423  1 296  12  <1 

R-EPDM, prov 1 2 5 51  50  8 063  6 492  22  <1 

R-EPDM, prov 2 2 4 44  44  7 691 6 025  20  <1 
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7.  REFERENSMÄTNINGAR INNAN BYGGNATION AV KONSTGRÄSPLAN 

Konstgräsplanen på Bergaviks IP i Kalmar byggs på naturmark. Planen kommer att färdigställas 

under sensommaren 2018. Konstgräsplanen ingår i ett delavrinningsområde med ett 

bostadsområde och vägar som bl.a. möjliga källor till mikroplast och andra ämnen i dagvatten. 

Dagvatten från delavrinningsområdet rinner till en dagvattendamm och det bestämdes att 

referensprovtagningen bör ske i denna. Efter dagvattendammen rinner vattnet vidare ut i havet i 

Kalmarsund.  

Eftersom provtagning bör kunna genomföras av exempelvis ett miljökontor eller en konsult så 

behöver förfarandet vara relativt snabbt och enkelt. Därför valdes att ta mindre vattenprov i 

provtagningsflaska.  

Referensprovtagning av vatten i dammen utfördes den 15 maj 2018, se Figur 12. Provtagningen 

utfördes på tre platser, se Figur 13. Referensprovtagningen sker genom stickprov och ger ett 

bakgrundsvärde av olika ämnen i dagvattendammen som konstgräsplanen kommer att avvattnas 

till. Referensprov kommer att tas vid tre tillfällen innan konstgräsplanen färdigställs med 

konstgräsmatta och granulat. 

 

 

Figur 12:  Dagvattendamm vid Bergaviks IP, Kalmar. Foto: Fredrick Regnell. 
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Figur: 13  Provtagningspunkternas läge i dagvattendammen, där provpunkt a är nära 

utloppet från konstgräsplanen, b är utloppet från dammen till dammen nedströms 

och c är utloppet till Kalmarsund.  

I   
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Tabell 7 ges en sammanfattning av information om provtagning och de analyser som beställts 

av lab. Metall-, PAH- och fenolanalyser har använts i tidigare studier för att kontrollera och 

följa upp om konstgräsplaner påverkar vattenkvaliteten. Dessa ämnen har använts i tidigare 

studier för att följa upp konstgräsplaners dag- och dräneringsvatten, (Magnusson & Mácsik, 

2017). Mikroplastbestämning med SEM-EDX utförs med uppskattning av antalet 

mikroplastpartiklar i vattnet [antal/liter]. Dessutom ges ett ”fingeravtryck” på de detekterade 

partiklarna, motsvarande de som återges i Figur 7 – Figur 11. 
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Tabell 7:  Sammanfattning av beställda analyser på vatten 
Typ av analys Analysnamn Provkärl 

Metallanalys – 

filtrerat 

 

BOL-2 Metaller enl V-3a + S, Sb, Sr, U, 

Si och SO4 

60 ml plastflaska 

Metallanalys –

totalhalt 

 

BOL-1 Metaller enl V-3b + S, Sb, Sr, U, 

Si och SO4 

60 ml plastflaska 

PAH16 

 

OV-1 PAH (EPA-PAH, 16 st) i vatten 250 ml mörk glasflaska 

Fenoler 

 

OV-18a Fenol, kresoler och 14 

individuella alkylfenoler i vatten 

100 ml mörk glasflaska 

Mikroplaster 

SEM-EDX 

 

A-4h Partikelbestämning, mikroplast, 

kvalitativ i vatten (identifiering av olika 

partikeltyper, förekomst av mikroplast) 

250 ml mörk glasflaska 

 

 

 

 

  

  

https://www.alsglobal.se/kundtjaenst/bestaell-provkaerl#product180
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8.  REKOMMENDATIONER FÖR PROVTAGNING OCH ANALYS 

Mätning av mikroplaster från konstgräsplaner har den fördelen att källan och källmaterialen kan 

identifieras och ett referensbibliotek byggas upp. Ett referensbibliotek är en förutsättning 

oberoende vilken analys som väljs.   

I Bilaga 3 ges förslag på provtagningsmetodik, och analyser som i dagsläget bedöms kunna ge 

svar för att bedöma förekomst av mikroplast och kvantifiera eventuell förekomst.  

Sammantaget, utifrån den kunskap som sammanställts, de genomförda materialanalyserna och 

utifrån de metoder som i dagsläget erbjuds av analyslab och institut/ konsulter så bedöms följande 

metoder vara gångbara: 

 SEM + EDX. Har en detektionsgräns på 10 µm. Kräver analys av fyllnadsmaterial för att 

ta fram referensbibliotek så att mikroplaster från fyllnadsmaterial kan särskiljas. Gräsfiber 

(plastfiber) kan inte särskiljas från andra övriga mikroplaster om det saknas specifika 

markörer. I dessa fall kommer det att rapporteras som mikroplast. Metoden kan ge 

information om partikelstorlekar och rapporteras med enheten antalet partiklar/liter vatten. 

Metoden har använts vid referensprovtagningen på Bergaviks IP anläggning i Kalmar. 

 

 ICP-MS (isotop). Metoden bedöms fungera förutsatt att plastmaterialet har unika ämnen 

och/eller isotoper som markörer och kräver ett referensbibliotek. Om markörer finns kan 

spridningsvägar identifieras genom analys av vattenprover och mängden plast (specifikt 

plastmaterial) i vattnet anges i vikt/liter vatten. Metoden behöver verifieras i verklig miljö. 

I projektet har fyra granulatmaterial undersökts (referensbibliotek).  

 

 Stereomikroskop. Fungerar endast på ljusfärgade (ej svarta) fyllnadsmaterial och har 

relativt hög detektionsgräns, mellan 20 – 100 µm. Kan troligtvis vara svårt att skilja 

mikroplaster av gräs från mikroplaster av fyllnadsmaterial. Mikroplaster antas rapporteras 

som totalt antal mikroplaster från fyllnadsmaterial och gräsfiber samt totalt antal övriga 

mikroplaster. Metoden kan ge information om partikelstorlekar. I dagsläget utförs 

tolkningen manuellt. 

 

 Pyrolys GC/MS. Med denna metod är det möjligt att identifiera vad en partikel består av 

för plast i en gaskromatograf med en masspektrometer. Metoden ger ett fingeravtryck för 

plastpartikeln och plasttypen kan bestämmas. Metoden kräver ett referensbibliotek. 

Metoden har svårt att hantera små partiklar. 

 

I detta projekt har analysmetoderna SEM-EDX och IPC-MS (isotop) valts för att gå vidare med, 

men oavsett metodval krävs det att ett bibliotek med analys på de material som ingår i 

konstruktionen för att kunna bedöma hur spridning av mikroplaster sker. Oberoende val av metod 

är det följande punkter som är viktiga att följa: 

 Tydliggör vilka frågeställningar som behöver besvaras. Tabell 1 ger ett stöd i detta, 

exempelvis:  

o Förekommer specifik mikroplast i provet?  

o Vad är totalhalt av specifik mikroplast i provet?  

 

 Vid val av mätmetod, beakta vad som kommer krävas vid provtagningen i form av tid, 

resurser och kompetens. Analyskostnaden kan variera mellan olika analysbolag. 

 

 Referensprovtagning vid nyetablering, dvs mätning av mikroplaster i dammar ytvatten etc. 

innan konstgräsplan anläggs. 
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 Analys   

o Referensmaterial, dvs analys av de plastmaterial som ingår i konstruktionen, 

exempelvis granulat och gräsfiber. 

o Spridningsundersökning, där vattenprov analyseras och fingeravtryck/markörer 

jämförs med referensmaterialen. 

 

 Om prover ska tas vid flera tillfällen över tid, se till att metoden som används vid varje 

tillfälle är samma, annars kan inte resultaten jämföras med varandra. 

 

Tjänster som kan beställas är av två typer: 

 Analyspaket: Provtagning genomförs på egen hand och prover skickas in till lab. Resultat 

från lab får tolkas på egen hand. Exempel på kostnader för mikroplastanalys är 2000 – 

5000 kr per prov. 

 

 Konsulttjänst: Konsult tar prover, skickar in till ett labb och konsult tolkar provresultat. 

Kostnad varierar beroende på antal prover som ska analyseras och metodval. 
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9.  FÖRSLAG PÅ FORTSATTA STUDIER 

Analysmetoderna som har god potential att användas för mätning av mikroplaster är bland annat 

SEM + EDX, ICP-MS (isotop), pyr GC/MS och FT-IR. För fortsatta studier föreslås att vidare 

studera möjligheten att ta fram referensbibliotek för konstgräsmaterial för respektive analysmetod.  

Det kan även vara möjligt att mäta totala mängden mikroplast i vatten genom analys av total 

kolhalt, TOC (Total Organic Carbon). Om vattnet förbehandlas så att biologiskt material upplöses 

så bör analys av TOC – halten i vattnet kunna ge halten plast i provet. TOC analysen kan inte ge 

någon information om plastmaterial, partikelstorlek och antal mikroplaster i vattnet. I projektet 

har det inte identifierats något exempel där detta tillvägagångsätt använts, därför skulle en sådan 

metod behöva verifieras innan den kan användas. 

I denna förstudie genomfördes analyser på fyra fyllnadsmaterial och ett gräsfibermaterial med 

SEM-EDX- och ICP-MS (isotop)-metoderna. Syftet var att identifiera eventuella fingeravtryck 

och markörer, dvs ämnen specifika för respektive material. Som exempel kan nämnas att i EPDM 

och R-EPDM återfanns gallium som är ett ovanligt ämne. Ämnet kan därför fungera som markör 

för mikroplaster från EPDM och R-EPDM, och utifrån halten gallium i vattenprov är det möjligt 

att ta fram halten EPDM-mikroplast i vattnet. Detta behöver dock verifieras i verklig vattenmiljö, 

dvs i dränerings- och ytvattenprover runt konstgräsplaner. 

Det bör vara av intresse att engagera leverantörer av plastmaterial till konstgräsplaner för att dessa 

ska identifiera lämpliga markörer/fingeravtryck som är material- och produktspecifika. 

Identifieringsarbetet för respektive material görs förslagsvis av tillverkaren och 

markörerna/fingeravtrycken kan redovisas i materialdatablad till anläggningsägaren. Med detta 

som underlag skulle anläggningsägaren kunna identifiera spridning av mikroplaster i exempelvis 

dränerings- och ytvatten. 

Ett alternativ, om plastmaterialet saknar specifik fingeravtryck/markör, är att leverantören vid 

tillverkning ”dopar/ märker” sina plast- och gummimaterial med ovanliga isotoper eller ämnen, så 

att mikroplaster i konstgräsplaner blir spårbara i vattnet.  

Fortsatta studier kan också inkludera andra gummi- / eller plastmaterial i konstgräsplaner så som 

backing på konstgräsmattan, pad och dräneringsrör. 

 

Specifika förslag till fortsatta studier: 

1. Utveckla analysmetoder genom att bygga upp ett referensbibliotek med fingeravtryck och 

markörer för respektive metod. 

2. Använda och testa dessa metoder för att följa upp 2 - 3 typområden, dvs konstgräsplaner 

med recipienter för att få en uppfattning av spridning av mikroplaster. 
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BILAGA 

Bilaga 1 - Analys med EDX 

Analyser av materialens sammansättning redovisas i Figur  ses resultat från EDX analys av 

fyllnadsmaterialet av SBR. Den ungefärliga sammansättningen i materialet var ca 90 % kol, 7 % 

syre, 1 % svavel, 1 % zink samt 1% övriga ämnen.  

 

Figur 1. Sammansättning av grundämnen i provtaget fyllnadsmaterial av SBR. 

För fyllnadsmaterialet av TPE, se Figur , var den ungefärliga sammansättningen ca 49 % kol, 44 

% syre, 4 % magnesium, 3 % kisel och <1% övrigt. 

 

Figur 2. Sammansättning av grundämnen i provtaget fyllnadsmaterial av TPE. 
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För fyllnadsmaterialet av EPDM, se Figur 3, var sammansättningen ungefär ca 49 % kol, 37 % 

syre, 6 % kalcium, 3 % aluminium, 2,5 % Kisel, 1 % svavel samt 1 % övrigt. 

 

Figur 3. Sammansättning av grundämnen i provtaget fyllnadsmaterial av EPDM 

För fyllnadsmaterialet av R-EPDM, se Figur , var sammansättningen ungefär ca 57 % kol, 32 % 

syre, 5 % aluminium, 4 % kisel, samt 1 % övrigt. 

 

 

Figur 4. Sammansättning av grundämnen i provtaget fyllnadsmaterial av R-EPDM. 

För konstgräsfibern var sammansättningen av grundämnen ungefär 91 % kol, 9 % syre, och 1 % 

övrigt. Figur  

 

Figur 5. Sammansättning av grundämnen i provtagen konstgräsfiber, troligtvis av polypropen. 
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Bilaga 2 – Referensprovtagning i Kalmar – Analyssvar 

Referensprovtagning utfördes på Bergaviks IP i Kalmar i tre punkter, damm A damm B och 

Damm C. Detaljerad redovisning finns i avsnitt 7 i rapporten. Målsättningen med 

referensprovtagningen var att skaffa bakgrundsvärden för olika ämnen i dagvattendammen som 

konstgräsplanen kommer att avvattnas till. Referensprov kommer att tas vid ytterligare två 

tillfällen innan konstgräsplanen färdigställs med konstgräsmatta och granulat. Analyspaketen 

som valdes vid det första provtagningstillfället var: 

 Mikroplastanalys (A-4H),  

 PAH-analys (OV-1) 

 Fenol-analys (OV-18a) 

 Metallanalyser, uppslutning utan filtrering (V-3b) 

 Metallanalyser, uppslutning efter filtrering (V-3a) 

Analyssvaren visar att vattenprovet i damm A hade den högsta halten av detekterade 

plastpartiklar, 2410 partiklar/liter vatten, Figur 1 och Tabell 2. Av dessa var ca 86 % plast ca 

14 % var av typen gummimaterial. I damm B var plast- och gummihalterna lägst, se Figur 1 

och Tabell 3. I damm C detekterades åter högre halter av plaster samt fluorrika plastpartiklar 

av typen teflon, se Tabell 4. Haltökningen indikerar att det finns en annan källa av 

mikroplaster än enbart damm B.  

Inga detekterbara halter av PAH:er och fenoler detekterades i dammarna, se Tabell 6 och 

Tabell 7.  

Uppmätta metallhalter i de filtrerade vattenproven var låga och halterna indikerar att 

tillståndet i dammarna kan klassas som låga halter, se Tabell 1. Damm A, B och C uppvisar 

likvärdiga resultat vad gäller metallhalter se Tabell 14, 15 och 16. 

 

Figur 1. Antalet mikroplaster detekterade i Damm A, B och C. 

Tabell 1. Tillstånd i vattendrag och metallhalter, µg/liter, detekterade i Damm A, B och C. 

 

2075 

900 

1650 

325 125 300 

A B C 

A
n

ta
l p

ar
ti

kl
ar

/ 
lit

er
 

Mikroplaster 

Plast Gummi Teflon

Klass Benämning Cu Zn Cd Pb Cr Ni As

1 Mycket låga halter ≤ 0,5 ≤ 5 ≤ 0,01 ≤ 0,2 ≤ 0,3 ≤ 0,7 ≤ 0,4

2 Låga halter 0,5 - 3  5 - 20 0,01 - 0,1 0,2 - 1 0,3 - 5 0,7 - 15 0,4 - 5

3 Måttligt låga halter  3 - 9 20 - 60 0,1 - 0,3  1 - 3  5 - 15 15 - 45  5 - 15

4 Höga halter 9 - 45 60 - 300 0,3 - 1,5  3 - 15 15 - 75 45 - 225 15 - 75

5 Mycket höga halter > 45 > 300 > 1,5 > 15 > 75 >225 > 75



Stockholm, 2018-07-05 
Mätmetoder för mikroplaster i vatten från konstgräsplaner - förstudie  

35 

 

 

Tabell 2. Antalet mikroplaster detekterade i Damm A. 

 

Tabell 3. Antalet mikroplaster detekterade i Damm B. 

 

Tabell 4. Antalet mikroplaster detekterade i Damm C. 

 

Tabell 5. Uppmätta PAH-halter i Damm A.
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Tabell 6. Uppmätta PAH-halter i Damm B.

 

Tabell 7. Uppmätta PAH-halter i Damm C.
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Tabell 8. Uppmätta Fenol, kresoler och 14 individuella alkylfenoler i Damm A.

 

 

Tabell 9. Uppmätta Fenol, kresoler och 14 individuella alkylfenoler i Damm B.
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Tabell 10. Uppmätta Fenol, kresoler och 14 individuella alkylfenoler i Damm C.
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Tabell 11. Uppmätta halter av grundämnen i vatten (efter uppslutning) i Damm A.

 

 

 

Tabell 12. Uppmätta halter av grundämnen i vatten (efter uppslutning) i Damm B.
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Tabell 13. Uppmätta halter av grundämnen i vatten (efter uppslutning) i Damm C.

 

 

 

Tabell 14. Uppmätta halter av grundämnen i vatten (efter filtrering) i Damm A.
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Tabell 15. Uppmätta halter av grundämnen i vatten (efter filtrering) i Damm B.

 

 

 

Tabell 16. Uppmätta halter av grundämnen i vatten (efter filtrering) i Damm C.
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Bilaga 3 – Snabbmanual för provtagning av mikroplast från konstgräsplan 

Allmänt 

Mätning av mikroplast är generellt svårt eftersom det finns ett mycket stort antal plastmaterial 

som förekommer i olika partikelstorlekar. I dagsläget saknas det standardmetod(er) för 

mikroplaster, ett område där utvecklingsarbete pågår. 

 

Mikroplaster från konstgräsplan 

När det gäller mätning av mikroplaster från konstgräsplaner finns fördelen att plastmaterialen 

som behöver identifieras är kända. För att kunna kontrollera om en konstgräsplan släpper 

mikroplaster behövs därför referensmätning av de plastmaterial som ingår i konstgräsplanen, 

dvs. granulat (exempelvis SBR, EPDM, TPE etc.), grässtrån, pad, matta etc.  

Referensmätningen är exempelvis av typen SEM-EDX och/eller ICP-MS (isotop). I dagsläget 

saknas det bibliotek som sammanställer de olika plastmaterialens fingeravtryck och markörer. 

Fingeravtrycken/markörerna är ofta leverantörspecifika, dvs TPE från två leverantörer kan ha 

olika fingeravtryck och markörer. Det är därför viktigt att veta de specifika plastmaterialens 

egenskaper i förväg. Det bör observeras att innan metoden kan användas fullt ut behövs 

utveckling och standardiseringsarbete. Metoderna som föreslås nedan ger redan i dagsläget en 

god indikation på om plastmaterial finns i ett vattenprov. 

 

Frågeställning 

Frågeställningen kan ha två nivåer med olika analysbehov.  

 Nivå 1 – Finns det mikroplast i yt- och dräneringsvattnet från konstgräsplanen? 

Analys med SEM-EDX, Kräver referens på de material som ingår i planen. 

Fingeravtryck på C, O, Si, metaller etc jämförs med referensplast. Enheten är antal 

plastpartiklar/liter vatten. (Metoden har använts i detta projekt) 

 

 Nivå 2 - Hur mycket mikroplast finns det i vattnet? ICP-MS (isotop). Metoden kräver 

utveckling och att ett referensbibliotek byggs upp. Kräver referens och markör(er) hos 

de plastmaterial som ingår i planen. Metoden har stor potential men innan den 

rekommenderas behövs kontrollmätning i verklig miljö.  

 

Provtagning 

Vattenprov tas i mörk glasflaska, mängd ca 250 ml (flaskan beställs i förväg från 

analysbolaget som utför analysen). I vissa fall kan vattnet vara kontaminerat av mikroplaster 

från andra källor. Bestämning av bakgrundshalter rekommenderas därför. Exempelvis skulle 

SBR, som är däckgranulat från återvunnet däck, kunna förväxlas med däckslitage från 

närliggande väg.  

Provtagningsplatsen bör vara nära källan och bakgrundsprovtagning bör göras. 
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Analyser 

Oberoende vilka analyser som används behöver provet behandlas genom filtrering, organiskt 

nedbrytbart material tas bort för att anrika mikroplastmaterialen innan analys. Vattenprovet 

kan exempelvis behandlades med H2O2 för att oxidera nedbrytbart organiskt material. Kvar i 

vattenprovet är mineralpartiklar, fibrer och mikroplaster. Vid filtrering skapas ett mono-lager 

av material på filtret som sedan undersöks.  

Två analyser har identifierats som möjliga för att identifiera mikroplaster från känd källa, se 

tabellen nedan: 

Frågeställning: Analys (exempel) Notering 

Finns det mikroplaster i 

vattnet? 

SEM-EDX (metoden kan 

användas idag) 

Kräver referens på de material 

som ingår i planen. 

Fingeravtryck på C, O, Si, 

metaller och markörer, dvs 

unika ämnen i låga halter 

jämförs med referensplast. 

Enheten är antal 

plastpartiklar/liter vatten. 

(Metoden har använts i detta 

projekt) 

Vad är totalhalt av specifik 

mikroplast i provet? 

ICP-MS (isotop) Kräver referens på de material 

som ingår i planen. 

Metaller som markörer/isotoper 

etc jämförs med referensplast. 

Enheten är gram/liter vatten. 

Metoden har identifierat 

möjliga markörer, men 

analysen för att mäta halt och 

för att identifiera plast har inte 

använts i detta projekt 

 

Analyssvar (SEM-EDX) - Räkneexempel 

Analys – Vattenprovfiltrerades och det filtrerade materialet undersöktes med SEM-EDX. 

Rapporteringsgränsen är 5 %. Analysen visar att 90 % av partiklarna var mineralpartiklar, 5 % 

fibrer (exempelvis från textil) och 5 % mikroplaster. Av hundra partiklar på filtret fanns det 4 

partiklar som bedömdes som mikroplast. Omräknat till 100 ml är det ca 800 partiklar, eller 

8 000 partiklar/liter vatten. 

Tolkning 

Fingeravtryck hos mikroplaster som finns i vattnet jämförs med fingeravtrycken hos 

konstgräsplanens plastmaterial.  

Noter – Vattenprov som innehåller mycket sediment bör förbehandlas för att inte sätta igen 

filtret. Metoden fungerar bäst för vatten som är fritt från sediment.  


