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SAMMANFATTNING 

Mikroskräp, vilket är partiklar mindre än 5 mm, kan exempelvis bestå av textilfibrer, plast-, 

gummi-, väg- och förbränningspartiklar. Partiklarna sprids i miljön på grund av mänskliga 

aktiviteter och problemet är internationellt uppmärksammat, speciellt för mikroplaster där 

många vetenskapliga studier har gjorts. Det är känt att mikroskräp kan vara problematiskt då 

partiklarna dels kan bestå av toxiska ämnen, de kan även föra med sig skadliga ämnen via 

adsorption till recipient vilket kan påverka växter och djur negativt. Slutligen kan djur missta 

partiklarna som föda vilket kan leda till kvävning och svält. Studier på mikroskräp utförs för att 

öka kunskapen om bland annat spridningen och hur omgivningen påverkas av de små 

skräppartiklarna. Hittills har få studier gjorts på mikroskräpförekomster i urbana områden. 

 

För att öka den kunskapen om förekomsten av mikroskräp i den urbana miljön har en studie 

genomförts i Luleå där syftet var att undersöka typ och kvantitet mikroskräp som förekommer 

i den urbana miljön. Olika områdestyper har granskats och dessa är; flerfamiljshusområde, 

villaområde, centrum/park, centrum/trafik, handelsområde, industriområde och ett icke-urbant 

område. Storleks- och färgvariationer samt skillnader mellan områdestypernas skräp-

förekomster skulle också studeras. Prover från alla områdestyper togs under våren 2018 från 

orörd snö där föroreningar ackumulerats under vinterhalvåret. Med orörd snö menas sådan snö 

som är opåverkad från yttre faktorer som exempelvis nedtrampning eller skottning. Den smälta 

snön filtrerades genom två filter som hade porstorlekarna 300 µm och 50 µm. Även analyser 

av pH, konduktivitet, suspenderat material och glödgningsförlust gjordes på prov från alla 

områden. Filtren analyserades i stereomikroskop med en förstoring på cirka 40 gånger. Antalet 

naturliga fibrer, plastfibrer, plastpartiklar och svarta partiklar analyserades från alla filter och 

färgen hos fibrerna och plastpartiklarna noterades. De svarta partiklarna delades upp i väg-, 

eller förbränningspartiklar, gummipartiklar och sfäriska förbränningspartiklar.  

 

Resultaten visade att det förekommer mikroskräppartiklar i den urbana miljön. Det var främst 

svarta partiklar som detekterades, antalet uppgick till hundratals upp mot tusentals partiklar per 

liter. Antalet detekterade fibrer från urbana områden varierade mellan ca 150-200 stycken per 

liter medan det detekterats ca 40 fibrer per liter från det rurala området. Förekomsten av 

plastpartiklar från de olika områdestyperna var mer sällsynt då det endast detekterades från tre 

av sju provtagningsområden, antalet uppgick till 5-11 partiklar per liter. Det detekterades fler 

partiklar i den mindre storleksfraktionen, 50–300 µm i jämförelse med den större >300 µm. 

Fibrernas färger varierade mycket från varje provtagningsplats men vanliga färger var svart, blå 

och transparant. Flest partiklar detekterades i prov från de urbana områdestyperna centrum park, 

centrum trafik och från handelsområdet. Minst antal partiklar detekterades i det icke-urbana 

området som hade minst urban påverkan. Slutsatser som drogs från studien var att det 

förekommer och sprids mikroskräp i den urbana miljön. Områden som har större exponering 

av människor och trafik har också ett högre antal mikroskräppartiklar per liter samt per 

kvadratmeter och dag.  

 

Genom att undersöka förekomsten av mikroskräp i fler städer samt att använda ytterligare 

karaktäriserande metoder för att bestämma vilken typ av partikel som detekterats så hade det 

bidragit till ökad kunskap om förekomsten och spridningen av mikroskräp i urbana miljöer.  

 

Nyckelord: Mikroskräp, fibrer, atmosfärisk deposition, urban påverkan
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ABSTRACT 
Micro litter, which are particles less than 5 mm, can include, for example textile- and plastic 

fibres, plastic-, rubber-, road-, and combustion particles. The particles are present and 

widespread in the environment due to human activities and the problem is internationally noted. 

Especially for microplastics, which is a part of micro litter, where many scientific studies are 

made. It is known that micro litter particles could both consist of and bring harmful elements 

via adsorption to the recipient where animals and plants could be adversely affected. The micro 

litter could also be mistaken of being food by animals. Micro litter studies are made to increase 

the knowledge about the occurrence, effects and fate of the small particles. So far, only a few 

studies are made on the occurrence of micro litter in urban areas.  

 

To increase the knowledge of the occurrence of microliter in the urban environment, a study 

has been carried out in Luleå (north of Sweden) where the purpose was to investigate the type 

and quantity of micro litter that occurs in the urban environment. Different types of areas have 

been studied, these are; an apartment area, an area of villas, a park and an area with a lot of 

traffic in the city centre, commercial area, industrial area and a rural undeveloped area. 

Differences in particle sizes and colour, together with the variations between the studied areas 

was also determined. All different studied areas were sampled during spring 2018 of untouched 

snow, which means undisturbed snow (not e.g. shovelled snow). Meltwater from the snow was 

filtrated through two filters with mesh sizes of 300 µm and 50 µm. Analysis of pH, conductivity, 

suspended solids and loss of ignition was also made. The filters were analysed in a stereo 

microscope with a magnification of around 40 times. The number of fibres, both plastic and 

naturally occurring, plastic particles and black particles were counted from all filters. The 

colour of the fibres and plastic particles were also noted. The black particles were divided 

between road or combustion particles, rubber particles and spherical combustion particles.  

 

The results showed that micro litter particles occur in the urban environment. The most common 

type of discovered micro litter was black particles, hundred up to thousands of particles per litre 

was detected. The number of detected fibres from urban areas varied between 150-200 per litre, 

while in the rural area, 40 fibres per litre were detected. The occurrence of plastic particles were 

more rare in the different sampling locations, since it only was detected in three of seven 

sampling areas and varied between 5-11 particles per litre. In the smaller particle fraction, 50–

300 µm, a higher number of particles were detected in comparison with the larger fraction (>300 

µm). A large variation was seen between colours of the fibres, the most common ones were 

black, blue and transparent. The largest amount of micro litter was detected in the urban areas, 

in the park and the area with traffic in the city centre and from the commercial area. Least 

particles were detected in the rural area which had the least urban impact. Conclusions drawn 

from the study were that micro litter occurs and are widespread in the urban environment. Areas 

with high exposure to humans and traffic also have higher amounts of micro litter particles per 

litre and per square meter and day.  

 

By investigating the presence of micro litter in more cities and using additional characterizing 

methods for determining the type of particles that have been detected, it would have contributed 

to increasing knowledge about the occurrence and spread of micro litter in urban environments. 

 

Key words: Microplastics, Fibres, Atmospheric deposition, Urban impact 
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1. INLEDNING 
 

Det är idag uppmärksammat att marint mikroskräp är ett stort problem världen över. I EU:s 

havsmiljödirektiv (2008/56/EC) definieras mikroskräp som antropogena mikroskopiska 

partiklar vilket betyder att partiklarna har skapats, blivit påverkade eller orsakade av människan 

(NE, u.å.). Det är denna definition på mikroskräp som används i detta examensarbete. 

Mikroskräpet finns i miljön på grund av mänskliga aktiviteter och kan exempelvis bestå av 

gummi- och plastpartiklar, textilfibrer, asfalt, förbränningspartiklar eller partiklar från annat 

avfall (IVL, 2015; Magnusson & Norén, 2011). Partikelstorlekarna hos mikroskräpet är så pass 

små att det kan behövas ett mikroskop för att se dem. För just mikroplaster finns det en 

definition att plastpartiklarna ska vara mindre än 5 mm för att klassas som mikroplast (Arthur, 

Baker, & Bamford, 2009).  

 

Det finns olika problem med mikroskräppartiklar, här tas några exempel upp. För det första kan 

partiklarna bestå av giftiga ämnen. Exempelvis kan det laka ut toxiska ämnen från vissa plaster 

(Lithner, 2011). Själva polymeren är för det mesta inert (Magnusson & Wahlberg, 2014), men 

tillsatsämnena som används i vissa plasters tillverkningsprocess kan vara giftiga (Lithner, 

2011). Mikroskräp är också problematiskt med tanke på att partiklarna kan föra med sig 

skadliga ämnen som exempelvis organiska föroreningar (exempelvis PAH-er och ftalater) via 

adsorption till recipient som kan ha negativ påverkan hos växter och djur (Moore, Lattin, & 

Zellers, 2007; Zarfl & Matthies, 2010). Mikroskräpet kan transporteras ut till sjöar, hav eller 

vattendrag bland annat via dagvattnet eller via luften och vinden (Dris et al., 2016; IVL, 2015). 

Slutligen är det problematiskt med mikroskräppartiklar då det når recipienten eftersom kan det 

misstas som födopartiklar eller oavsiktligt sväljas av djur. Partiklarna kan exempelvis fastna i 

tarmväggar och gälar (Magnusson & Wahlberg, 2014).  

 

Den internationella uppmärksamheten för mikroskopiska partiklar och speciellt plastpartiklar 

har ökat de senaste åren. Enligt EU-kommissionens grupp som arbetar med marint avfall 

(MSFD GES Technical Subgroup on Marine Litter) utgör plast en stor andel av mikroskräpet 

(Galgani, Hanke, Werner, de Vrees, & Piha, 2011). Det kan vara en förklaring till varför antalet 

studier gjorda om just mikroplast är så pass många jämfört med andra avfallstyper. Av de 

publicerade vetenskapliga artiklar som behandlar mikroplast berör de flesta marin mikroplast 

(Dris, Gasperi, & Tassin, 2018; Wagner et al., 2014) men antalet artiklar rörande mikroplaster 

i sötvatten och andra miljöer ökar. Det finns studier gjorda från platser runt om hela världen 

som beskriver miljöer som är påverkade av mikroplaster. Dock finns det fortfarande bara ett 

fåtal studier gjorda om mikroplast i urbana miljöer (Dris et al., 2018).  

 

1.1. Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med examensarbetet har varit att undersöka vilken typ och kvantitet av mikroskräp som 

finns i urbana miljöer. Studien har genomförts på snö, där partiklar ackumulerats under en 

period av vinterhalvåret, från olika områdestyper som finns i städer. De olika områdestyper som 

ingått i undersökningen är centrumområde, bostadsområde, handelsområde, industriområde och 

ett icke-urbant område som inte påverkas av urbana aktiviteter. Analyser av olika 
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mikroskräpstyper, halter och ytbelastning mikroskräp och partiklars utseende har studerats i 

proverna. 

 

Frågeställningar: 

a) Vilken kvantitet och typ av mikroskräp finns i den urbana miljön? 

b) Vilken storlek och färg har mikroskräpet?  

c) Hur skiljer sig kvantiteten och typ av mikroskräp mellan typer av områden? 

 

1.2. Avgränsningar 
 

Provtagningarna av snö har gjorts både i och utanför Luleå, under våren 2018. Avgränsning 

gällande provmatris har gjorts till orörd snö. Under analysen av proverna har bara innehållet av 

mikroskräp undersökts, andra föroreningar som exempelvis metaller eller organiska 

föroreningar har inte kontrollerats.  
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2. BAKGRUND 

2.1. Mikroskräp 
 

Mikroskräp kan bestå av en rad olika material samt ha olika färger och former. En stor del av 

mikroskräpet består av plastpartiklar (Galgani et al., 2011) och svarta partiklar såsom  

asfalt, gummi- och förbränningspartiklar (Magnusson & Norén, 2011). Fibrer från textilier är 

ett annat exempel på mikroskräp (IVL, 2015) som både kan vara syntetiska eller naturliga (Dris 

et al., 2018; Magnusson & Norén, 2011). En storleksdefinition för mikroplaster tagits fram där 

den övre gränsen är satt till 5 mm, men en undre gräns har ännu inte bestämts (Arthur, Baker, 

& Bamford, 2009). En övre gräns på 5 mm gäller i detta arbete för allt mikroskräp och inte 

endast för mikroplaster.  

 

2.1.1. Mikroplaster 

Mikroplaster förekommer antingen som flagor, fibrer eller partiklar (Norén, Norén, & 

Magnusson, 2014). Precis som för allt mikroskräp är det problematiskt att små plastbitar av 

misstag kan sväljas av djur som uppfattar det som födopartiklar då plankton och 

mikroplastpartiklar är ungefär i samma storleksordning. Thompson et al., (2004) studerade tre 

marina arter, detritusätande kräftdjur, depositionsätande havsborstmask och filtrerande 

havstulpan, som hade blivit exponerade för mikroplaster. Det visade sig att samtliga arter hade 

fått i sig plastpartiklar. Plastpartiklar som finns i vatten har negativa effekter eftersom det kan 

leda till exempelvis kvävning och svält hos djur som får i sig större mängder (Magnusson & 

Norén, 2011). Ett annat problem är att plastpartiklar kan fungera som en adsorptionsyta för 

hydrofoba organiska miljögifter (Moore et al., 2007). Även naturliga organiska partiklar kan 

adsorbera på ytan men de bryts oftast ned både enklare och snabbare och har därför 

adsorptionsförmågan en kortare stund. Plaster kan ha livslängder som uppgår mot decennier 

eller ibland sekler (Magnusson & Wahlberg, 2014). 

 

Det finns en mängd olika källor till all mikroplast som idag sprids i naturen. Mikroplaster kan 

bildas genom att mindre partiklar slits och frigörs från större plastpartiklar (Naturvårdsverket, 

2017). Slitaget kan ske från produkter gjorda av plast eller från plast som inte hanterats på rätt 

sätt. Det är tänkt att plast ska återanvändas eller återvinnas så att den inte sprids i naturen. Gör 

den det ändå kan det bidra till totala mängden mikroplast som sprids. Detta kallas för sekundär 

mikroplast. En annan källa till mikroplaster är små pellets eller korn som tillverkas för att 

användas som råmaterial i tillverkning av plastprodukter. Dessa pellets tillsätts i exempelvis 

kroppsvårdsprodukter, kosmetika och produkter som vill ha en slipande effekt. Detta kallas för 

primär mikroplast då det är en avsiktlig producerad liten plastprodukt (Naturvårdsverket, 2017).  

 

En stor andel av den mikroplast som sprids i Sverige kommer från landbaserade källor 

(Naturvårdsverket, 2017). Slitage av fordonsdäck är inom de landbaserade källorna störst, 

därefter kommer utsläpp från konstgräsplaner, syntetfibrer från tvättning av kläder och slutligen 

målning av byggnader. Andra viktiga källor är industriell produktion och hanteringen av 

primärplast samt nedskräpning. När kartläggningen av mikroplastspridningen gjordes i Sverige 

beaktades inte mängden mikroplast som bildas när större plastskräpspartiklar bryts ned till 

mindre partiklar. Det har inte gått att beräkna den kvantiteten, dock anses det ändå vara en 

betydande källa. Kunskapen om vilka vägar mikroplasterna tar från land till hav är idag 
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begränsad. Det är dock fastställt att bland annat dagvattnet, snödumpning och atmosfäriskt 

nedfall bidrar till halterna mikroplast i haven sjöar och vattendrag (Naturvårdsverket, 2017).  

 

2.1.2. Fibrer 
Fibrer kan vara både konstgjorda eller naturliga. De konstgjorda fibrerna kommer från någon 

typ av tillverkningsprocess där antingen naturliga polymerer är omgjorda till fibrer, exempelvis 

cellolusa som görs om till fibrer. Konstgjorda plastfibrer kan också framställas kemiskt genom 

att sätta ihop kedjeformade molekyler, ofta innehåller dessa kol. Då kallas de för syntetiska 

fibrer. Dessa syntetiska plaster är till exempel polypropylen och polyamid. Fibrerna gjorda av 

plast räknas som mikroplastpartiklar. De naturliga fibrerna kan komma från mineral-, djur- eller 

växtfiber. Bomull är ett exempel på en naturlig fiber som kommer från växtriket (Dris et al., 

2018).  

 

Kläder är en källa till de fibrer som sprids i naturen. En stor mängd fibrer frigörs från kläder 

när de tvättas i maskin som sedan sprids med avloppsvattnet (Browne et al., 2011). Fibrerna 

kan också sprida sig i luften. En studie gjord i Paris visar att det i atmosfäriskt nedfall bland 

annat finns syntetiska fibrer (Dris et al., 2016). En faktor som påverkade mängden fibrer i 

nedfallet var nederbörden. När det inte regnade var mängden fibrer i det atmosfäriska nedfallet 

liten jämfört med när det regnade. Studien undersökte också om antalet fibrer skiljde sig mellan 

två olika områden, en med högre och en med lägre befolkningstäthet. Det visade sig att området 

med högre befolkningstäthet hade fler syntetiska fibrer i det atmosfäriska nedfallet jämfört med 

områden som hade lägre. Statistiska beräkningar visade på signifikanta skillnader mellan de två 

olika områdena (Dris et al., 2016). Mikroplastfibrer kan förutom att komma från kläder och 

hushåll även komma från nedbrytning av större plastbitar, deponier eller avfallsförbrännings-

anläggningar. Fibrerna kan spridas med vinden till vattenmiljöer eller landa på mark och 

därefter påverka djur och växter (Dris et al., 2018).  

 

2.1.3. Svarta partiklar 
Med svarta partiklar menas i detta examensarbete antropogena heterogena partiklar. Det kan 

exempelvis vara små partiklar eller slitage som härstammar från vägbanor, bromsbelägg, 

fordonsdäck eller andra partiklar som härstammar från olika typer av förbränningar så som 

småskalig vedeldning (Omstedt et al., 2010; Thorpe & Harrison, 2008; Wik & Dave, 2009). 

Partiklar som färdas med luften brukar ha en diameter upp till 100 µm. Luftburna partiklar som 

landat på marken kan i sin tur färdas med dagvattnet till recipient (Naturvårdsverket, 2017).  

 

Asfalterade vägar innehåller en blandning av olika storlekar stenmaterial och bindemedlet 

bitumen men kan också innehålla andra fyllnadsmaterial eller bindemedel (Thorpe & Harrison, 

2008). Det vanliga bindemedlet bitumen som antingen har brun eller svart färg (Thorpe & 

Harrison, 2008) består främst av högmolekylära kolväteföreningar och framställs från råolja 

men ibland blandas polymerer in som tillsatsämne. Dessa polymerer räknas som mikroplast 

(Naturvårdsverket, 2017). Andra partiklar från trafiken som kan spridas är de som frigörs när 

fordon bromsar in. Partiklarna från bromsslitage kan ha en varierande storlek men brukar vara 

omkring några hundra nanometer upp till några tiotals mikrometer (Thorpe & Harrison, 2008).  

 



Mikroskräp i urban miljö 

5 

 L. Renberg, Luleå tekniska universitet, 2018 

Genom slitage av fordonsdäck frigörs gummipartiklar. Det är däck från personbilar och tunga 

lastbilar som står för de största utsläppen av gummipartiklar (Naturvårdsverket, 2017). Upp till 

20 procent av däckets vikt kan slitas bort under däckets livstid (LTU, 2014). Spridningen av 

däck- och vägpartiklar deponeras nära intill vägarna men mindre partiklar kan spridas till 

recipient via dagvatten eller luften. Partiklarnas storlek och form, vilka vindförhållanden som 

råder och fordonshastighet är exempel på faktorer som påverkar hur långt och på vilket sätt 

partiklarna sprids från vägarna (Naturvårdsverket, 2017). Gummipartiklar som härrör från 

däckslitage kan ha varierande storlekar. Partiklarna kan vara <100 nm och upp >30 µm stora 

(Thorpe & Harrison, 2008). Av dessa däckpartiklar är det endast en liten del som sprids i luften, 

det mesta deponeras i närheten av vägen (Pierson & Brachaczek, 1974). 

  

Andra svarta partiklar som finns kan vara flygaska. Dessa bildas från förbränning av fossila 

bränslen vid höga temperaturer och har ofta en sfärisk form (Magnusson & Norén, 2011). De 

kan också komma från vedeldning. Partiklarna från eldningen bidrar till högre halter lokalt där 

eldningen skett och är ofta större under vinterhalvåret (Omstedt et al., 2010). 

 

2.2. Urban snö och dagvatten 
 

Regnvatten eller smältvatten från snö och is som rinner över hårdgjorda ytor som exempelvis 

gator, hustak och torg kallas för dagvatten. Urbaniseringen har bidragit till fler antropogena 

aktiviteter som i sin tur ökar mängden föroreningar vilket har en negativ påverkan på 

dagvattnets kvalitet. Exempel på antropogena aktiviteter är trafik, industriverksamhet, 

byggnadsarbeten och avfallshantering (Liu, Goonetilleke, & Egodawatta, 2015).  

 

Idag finns det kunskaper om dagvattnets kvalitet och det är konstaterat att det är en 

spridningsväg för föroreningar till recipient (Blecken et al., 2012). I de flesta fall leds dagvattnet 

i ledningar direkt ut till recipient orenat men det kan också ledas via öppna dagvattenlösningar. 

Dessa dagvattenlösningar kan bland annat ha syftet att rena dagvattnet (Blecken, 2016). När 

dagvattnet leds ut i ledningar till recipient kan det eventuellt göras tillsammans med 

dräneringsvatten (avvattning från mark). Det finns även kombinerade system där spillvatten 

(avloppsvatten från hushåll), dräneringsvatten och dagvatten leds bort tillsammans men då inte 

till recipient utan till reningsverket (Lindström, 2012). Enligt Svenskt Vattens Statistiksystem 

VASS (2014) renades endast en liten del av dagvattnet i avloppsreningsverk år 2014, då 12,5 

procent av ledningsnätet var av typen kombinerat system.  

 

När dagvatten rinner av från hårdgjorda ytor kan partiklar spolas med. Vilken mängd partiklar 

som dras med beror på dagvattnets flöde och energi (Viklander, 2017). Ett annat sätt mikroskräp 

sprids till recipient är genom snöhantering och dumpning av skottad snö i exempelvis hav. I 

Sverige är detta förbjudet enligt Miljöbalken (1998) då bortforsling av snö med hjälp av ett 

fordon klassas som ett avfall och det får inte dumpas i vattenområden. Ibland kan dispens mot 

förbudet ges. Exempel på ett sådant tillfälle är om det faller kraftigt med snö samtidigt som det 

inte finns tillgängliga eller lämpliga snöuppläggningsplatser. Om dispens ges är det krav på att 

den dumpade snön ska klassas som ren snö och får därmed inte vara förorenad. Nyfallen snö 

bör bortforslas inom en vecka innan den klassas som förorenad snö. Det är länsstyrelsen som 

hanterar dessa dispensärenden då de är prövningsmyndighet gällande dessa frågor (Havs och 

Vattenmyndigheten, 2014). Exempel på kommuner som tidigare fått denna dispens att dumpa 
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snö i hav är Stockholm, Göteborg, Norrköping, Lycksele och Örnsköldsvik (Svenska 

Dagbladet, 2012).  

 

Likt dagvatten innehåller snön i städer föroreningar som härstammar från exempelvis 

atmosfäriskt nedfall eller partiklar från trafiken (Viklander, 2017). En skillnad mellan dagvatten 

och snö är att i snön ackumuleras föroreningarna under hela vintern och frigörs sedan vid 

snösmältningen. Nederbördens färd från molnet till marken skiljer sig också. En snöflinga har 

en större ytarea och faller långsammare jämfört med en regndroppe, vilket gör att snöflingan 

potentiellt kan uppta mer föroreningar. Det medför att mängden föroreningar i snö kan vara 

större jämfört med mängden i dagvattnet under sommaren (Malmqvist, 1983; Viklander & 

Bäckström, 2008). Under vintern när det är kallare ute behöver bostäder värmas upp. Ett sätt 

att värma upp bostäder är via eldning och det bidrar till mer luftföroreningar som i sin tur kan 

öka mängden föroreningar i snön. Ökningen i snön kan också bero på att exempelvis bilars däck 

under vintern har dubbar som frigör mer partiklar från vägar än vad som frigörs på sommaren 

(Malmqvist, 1983). 

 

2.3. Tillämpade provtagnings- och provupparbetningsmetoder 
 

Idag är det vanligast att prover av mikroskräp tas från ytvatten eller sediment. Detta görs på 

olika sätt eftersom det för närvarande inte finns någon standard att följa. Idag finns det flest 

studier gjorda om marin mikroplast men intresset av att undersöka sötvatten så som sjöar och 

vattendrag ökar (Dris, et al., 2015). Det finns även ett mindre antal studier gjorda som visar hur 

och i vilka mängder mikroskräp sprids på land och i jorden (Rillig, 2012). Det finns inga 

publicerade vetenskapliga studier där dagvatten har undersökts, Dris et al., (2018) har i en studie 

skrivit om detekterade fibrer i dagvatten. Inga studier som har behandlat mikroskräpinnehåll i 

snö har hittats.  

 

Det finns risk att kontaminera sina prover under provtagnings- och hanteringsskedet. 

Exempelvis kan luftburna partiklar eller fibrer från burna kläder hos provtagaren leda till att 

resultatet överestimeras. Det är därför viktigt att försöka undvika kontaminering (Hidalgo-Ruz 

et al., 2012). Ett sätt att göra det under provtagningen är att stå mot vindriktningen så att inga 

partiklar från kläderna blåser in i provet (Jönsson, 2016). Ett annat sätt är att undvika 

användning av plastmaterial under hanteringen av proverna och att göra kontrollprov genom 

hela provtagnings- och analyskedjan (Löder & Gerdts, 2015). 

 

2.3.1. Havs- och sötvatten 
Halterna av mikroplaster i hav brukar vara rätt låga vilket gör att stora provvolymer kan behöva 

samlas in. När prover tas från marint ytvatten används det i många fall en trål med planktonnät, 

kallad mantatrål. Maskstorleken hos planktonnätet kan variera mellan 50–3000  µm (Klein, 

Dimzon, Eubeler, & Knepper, 2018). Vanligast är det att ha en maskstorlek mellan 300–333 

µm vilket ger en bra bild av vilka större partiklar som finns i vattnet. Dock ger det inte 

information om mindre partiklar. Därför rekommenderas det att också använda mindre 

maskstorlekar. Förutom den vanliga maskstorleken 300–333 µm finns det även studier som 

använt sig av mindre och större filterstorlekar (50–290 µm respektive 400–3000 µm) vid 

provtagning av havsvatten. I sjöar och vattendrag kan det finnas mer organiskt material än vad 
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det gör i hav vilket försvårar provtagningen då filtren sätts igen fortare. Det påverkar volymen 

prov som tas (Hidalgo-Ruz et al., 2012). Ett annat alternativ för att samla in mikroskräp i 

havsvatten är att filtrera vattnet direkt på plats genom att pumpa vattnet genom ett filter 

(Magnusson & Norén, 2011; Norén & Naustvoll, 2011; Norén et al., 2014). För att undvika 

igensättning av filtren kan de sättas ihop i serie där den största maskstorleken kommer först och 

den minsta sist. Detta för att dela upp olika partikelstorlekar under provtagningen och för att 

minska trycket på de filter som har mindre maskstorlekar (Löder & Gerdts, 2015).  

 

För att förenkla den optiska analysen av mikroplast kan prover med mycket organiskt material 

eller sediment behöva förbehandlas. Det utvecklas metoder för att mekaniskt separera 

mikroplast från sediment. En annan metod är att bryta ned det organiska materialet, det kan 

antingen göras kemiskt eller med hjälp av enzymer som katalyserar reaktioner (Klein et al., 

2018). Utförs det kemiskt blandas provet med en väteperoxidlösning (H2O2) (Mausra, Baker, 

Foster, & Arthur, 2015; Yonkos, Friedel, Perez-Reyes, Ghosal, & Arthur, 2014). 

 

2.3.2. Sediment 
Det finns många sätt att provta sediment. I studier har tillvägagångssättet för provtagning och 

analys varierat vilket gör resultaten svåra att jämföra (Dris, Imhof, et al., 2015). Sedimentprover 

kan exempelvis tas från strandkanten, antingen parallellt, vinkelrätt eller på slumpmässigt 

utvalda plaster. Prover kan också tas från bottnar av sjöar, vattendrag eller hav (Klein et al., 

2018). Problem med sedimentprover är att de kan innehålla mycket oorganiskt material som 

exempelvis mineralpartiklar (Dris, Imhof, et al., 2015), därför behöver dessa genomgå en 

separation för att avskilja plastpartiklar från sedimentpartiklarna. En vanlig metod för att göra 

detta är att utföra en densitetsseparation. Då utnyttjas densitetsskillnaden mellan sedimentet och 

plastpartiklarna. Tillsätts salt i lösningen med mikroplasterna och mineralpartiklarna kommer 

plastpartiklarna flyta till ytan medan mineralpartiklarna sedimenterar. När separationen sker 

och plastfraktionen ska avlägsnas är det viktigt att se till att få med alla partiklar så inget fastnar 

på kanterna i behållaren (Hidalgo-Ruz et al., 2012). Typ av salt som används spelar roll 

beroende på hur hög densitet som efterfrågas. Exempel på olika salt som kan tillsättas är 

natriumklorid (NaCl), natriumjodid (NaI) (Nuelle, Dekiff, Remy, & Fries, 2014), zinkklorid 

(ZnCl2) (Coppock, Cole, Lindeque, Queirós, & Galloway, 2017; Liebezeit & Dubaish, 2012) 

och natriumpolytungstat (Corcoran, Biesinger, & Grifi, 2009). Sedimentprover kan också 

innehålla organiskt material som försvårar identifikationsarbetet. På samma sätt som för 

vattenprover kan det avlägsnas genom att behandla provet med väteperoxid (Mausra et al., 

2015).  

 

2.3.3. Identifikation mikroskräp 
För att identifiera mikroplasterna är det vanligt att genomföra en visuell undersökning. Dock 

kan det vara svårt att med endast mikroskop kunna särskilja polymerer från andra partiklar och 

även att exempelvis bestämma vilken typ av plast det är (Dris, Imhof, et al., 2015). Därför är 

det vanligt att använda ytterligare tester för att karaktärisera partiklarna. Ett alternativ är att om 

en partikel misstänks vara av plast (syntetiskt material) kan den läggas på något värmetåligt 

material för att sedan värmas på. Smälter partikeln kan ett antagande göras att det är ett 

syntetiskt material. Gör den inte det kan partikeln vara av ett icke-syntetiskt material som 

exempelvis bomull eller cellulosa (Magnusson & Wahlberg, 2014). Ett annat alternativ som ger 
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ett mer specifikt resultat är att analysera partiklar med Fourier Transform Infrared Spectroscopy 

(FTIR) (Dris, Imhof, et al., 2015; Magnusson & Wahlberg, 2014).  

 

I olika undersökningar har checklistor använts under mikroskoperingen med kriterier för att 

definiera plastpartiklar. Dris, Gasperi, et al., (2015) använde sig av kriterier för att urskilja 

syntetiska fibrer från biologiska, dessa var (översättning från engelska): 

 

1. Hela fibern ska ha jämn tjocklek. 

2. Fibern ska inte vara helt rak vilket kan indikera på biologiskt ursprung. 

3. För att överväga att det är en fiber får inga cellulära eller organiska strukturer finnas.  

4. Transparanta fibrer ska undersökas med högre förstoring för att bestämma ursprunget. 

Gröna fibrer ska också noggrant undersökas då färgen är vanlig hos naturliga 

partiklar. 

 

Även Norén (2007) hade kriterier för att på ett säkrare sätt urskilja plastpartiklar. Punkterna 

som användes för klassificering av möjliga plastpartiklar var (översättning från engelska):  

 

1. Plastpartiklar/fibrer får inte ha cellulära eller organiska strukturer. 

2. Om partikeln är en fiber ska tjockleken vara jämn, vilket betyder att den inte ska 

avsmalnas mot ändarna, och ha en tredimensionell böjning (inte raka fibrer som 

indikerar på ett biologiskt ursprung). 

3. Partiklarna ska ha klara och tydliga färger och färgen ska vara homogen (blå, röd, 

svart, gul). 

4. Om partikeln är transparant eller vitaktig (ej tydligt färgad), ska den undersökas med 

extra försiktighet i ett mikroskop med hög förstoring och med ett 

fluorescensmikroskop för att utesluta biologiskt ursprung.  

 

2.4.  Förekomst av mikroskräp i urbana miljöer 
 

Resultat från tidigare gjorda studier som behandlat atmosfäriskt nedfall (Dris, Gasperi, et al., 

2015), dagvatten (Dris et al., 2018; Jannö, 2016; Jönsson, 2016), och avloppsreningsverk 

(Magnusson et al., 2016) är summerade nedan. För det atmosfäriska nedfallet och dagvattnet 

valdes dessa studier då det är de som finns publicerade medan studien för avloppsreningsverk 

valdes då både provtagnings- och analysmetoden liknande den som utfördes i detta 

examensarbete och att studien är utförd i Sverige.  

 

2.4.1. Atmosfäriskt nedfall 
I Paris undersöktes förekomsten och mängden mikroplast i det atmosfäriska nedfallet. Genom 

en tratt som mynnade ut i en glasbägare samlades det atmosfäriska nedfallet in, både våt- och 
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torrdeposition, i en anordning som var placerad på ett tak. Proverna filtrerades genom 

glasfiberfilter (porstorlek 1,6 µm). Endast partiklar större än 100 µm klassades i studien som 

mikroplaster då mindre partikelstorlekar ansågs vara för små för säker optisk undersökning. 

Resultatet från studien visade att det fanns mikroplaster i det atmosfäriska nedfallet. Partiklarna 

som detekterades delades in i storlekarna 100–500 µm, 501–1000 µm och 1001–5000 µm. Ca 

50 % av alla fibrer var längre än 1000 µm. Mer än 90 % av partiklarna som detekterades var 

fibrer (Dris, Gasperi, et al., 2015). Resultatet är sammanfattat i Tabell 1. 

 

Tabell 1. Mikroplast i atmosfäriskt nedfall som studerats i Paris (Dris, Gasperi, et al., 2015) är sammanställt 

med enheten mikroplast per kvadratmeter och dag. Fibrer är inräknat i termen mikroplast.  

Atmosfäriskt 

nedfall 

Enhet Medel- 

värde 

(Min-Max) 100–500 µm 501–1000 

µm 

1000–5000 

µm 

Mikroplast [m-2, dag-1] 118 (29–280) 
22 %  

(=ca 26 st.) 

29 %  

(=ca 34 st.)  

49 %  

(=ca 58 st.)  

 

2.4.2. Dagvatten 
I Paris togs dagvattenprover under fem nederbördstillfällen mellan oktober 2014 till mars 2016 

för att undersöka eventuella förekomster av mikroplaster. Platsen där provtagning utfördes låg 

vid utloppet av ett avrinningsområde som var 261 hektar och hade en avrinningskoefficient på 

27 % (Dris et al., 2018). En hög avrinningskoefficient betyder att det finns mer hårdgjorda ytor 

medan en låg koefficient betyder att det finns mer infiltrationsytor (Tegelberg & Svensson, 

2013). Både fibrer och plastpartiklar noterades i studien och resultatet kan ses i Tabell 2. En 

automatisk provtagare användes för att samla in proven, dock framgick aldrig vald filterstorlek. 

Tagna prover hade en volym som var mellan 200-1500 ml (Dris et al., 2018). 

 

Dagvattenprover, i form av stickprov, har tagits från en dagvattenbrunn i Göteborg vid tre 

nederbördstillfällen under våren 2016 för att undersöka mängden mikroplast i dagvattnet. 

Avrinningsområdet var 2,1 hektar och vattnet som rann till brunnen härrörde från både vägar 

och hustak. Använd filterstorlek i studien var 20 µm (nylonmembran) och på grund av höga 

halter av organiskt material filtrerades endast några få milliliter per filter. Studien omfattade 

svarta partiklar som såg ut som däckpartiklar eller hade kraftig svart färg samt partiklar som 

hade färgen blå, transparant samt röd (Jannö, 2016). Summerat medelvärde och 

standardavvikelse som beräknades från de tre provtagningstillfällena kan ses i Tabell 2. 

 

Prover togs från två stycken dagvattendammar, en i Kungsängen (Tibbledammen) och en i 

Enköping (Korsängens vattenpark) för att undersöka dammarnas reningsgrad gällande 

mikroplaster. Provtagningen utfördes inte vid ett nederbördstillfälle, dock hade det regnat inom 

avrinningsområdet tidigare under samma vecka. I studien användes planktonnät som filter med 

maskstorleken 300 µm och 20 µm. Ute i fält pumpades vatten genom filter med 300 µm 

maskstorlek. Den mindre maskstorleken 20 µm satte igen och fick därför vakuumfiltreras 

senare på labb (Jönsson, 2016). Här redovisas resultatet för ingående vatten till dagvatten-

dammarna som indikation på dagvattnets innehåll, se Tabell 2.  
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Tabell 2. Sammanställda mikroskräpresultat i dagvatten från studier gjorda i Paris (Dris et al., 2018), Göteborg 

(Jannö, 2016) samt Tibbledammen i Kungsängen och Korsängens vattenpark i Enköping (Jönsson, 2016). 

Resultatet är redovisat som medelvärde ± standardavvikelse eller medelvärde (min-max). 

Provtagningsplats Enhet Filter-

storlek 

Plastfibrer Plast-

partiklar 

Plastflagor Svarta 

partiklar 

Tibbledammen** [m-3] 300 µm 3,6 ± 1,1 0 ± 0 1,3 ± 0,6 - 

Korsängens 

vattenpark** 

[m-3] 300 µm 19 ± 10 0 ± 0 0 ± 0 - 

       

Tibbledammen** [l-1] 20 µm 0,3 ± 0,2 0,6 ± 0,2 7,0 ± 3,4 977 ± 188 

Korsängens 

vattenpark** 

[l-1] 20 µm 0,3 ± 0,2 0,5 ± 0,3 0 ± 0 4267 ± 950 

Göteborg*** [l-1] 20 µm 396 ± 105 - - 504 ± 508 

Paris**** [l-1] okänd 35 (24–60) (<2–16)* - - 
* Kommentar: Detekterades under 3 av 5 provtagningstillfällen 
** (Jönsson, 2016) 
*** (Jannö, 2016) 
****(Dris et al., 2018) 

 

2.4.3. Avloppsreningsverk 
Mikroskräpstudier har utförts på två avloppsreningsverk, Ryaverket i Göteborg och Långevik i 

Lysekil, för att undersöka eventuell mikroskräpspridning från reningsverken till den marina 

miljön (Magnusson et al., 2016). Avloppsvattnet som nådde Ryaverket och Långevik bestod 

mestadels av spillvatten men det förekom också dagvatten, detta på grund av att det fanns 

kombinerade ledningar både i Göteborg och Lysekil som var påkopplade på ledningsnätet 

(Göteborgs Stad, u.å.; Lysekils kommun, 2014). In- och utgående vatten från reningsverken 

analyserades för att undersöka reningsgraden. Ingående vatten samlades in på verken och 

filtrering genomfördes på labb. Insamlingen av utgående vatten gjordes med hjälp av en pump 

kopplad till en filterhållare. Filtren som används hade en porstorlek på 300 µm. Optisk analys 

med stereomikroskop utfördes och partiklarna delades in i fraktionerna mikroplastpartiklar och 

icke-syntetiska antropogena fibrer. Med icke-syntetiska antropogena fibrer menades 

exempelvis bomulls- och ullfibrer (Magnusson et al., 2016). Resultaten är sammanfattade i 

Tabell 3. 

 

Tabell 3. Sammanfattat resultat av plastpartiklar per liter och icke-syntetiska fibrer per liter från ingående och 

utgående vatten från avloppsreningsverken Ryaverket och Långevik (Magnusson et al., 2016). Icke-syntetiska 

fibrer är exempelvis bomulls- och ullfibrer.  

 
  Plastpartiklar  Icke-syntetiska fibrer  

 
Enhet Filterstorlek 

(µm) 

Ingående 

vatten 

Utgående 

vatten 

Ingående 

vatten 

Utgående 

vatten 

Ryaverket [l-1] 300 7 0,008 89 0,004 

Långevik [l-1] 300 12 0,023 66 0,068 
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3. METOD 

3.1. Provtagningsplatser 
 

Prover av orörd snö har tagits från olika stadsdelar i Luleå, från typområden som centrum-

område, bostadsområde, handelsområde, industriområde och icke-urbant område lokaliserat 

utanför staden. Med orörd snö menas snö som inte blivit påverkad av några yttre faktorer som 

exempelvis skottning eller nedtrampning. Alla tagna prover från den orörda snön togs mellan 

den 1–2 mars 2018. Provtagningsplatser, provtagningsdatum samt ungefärliga koordinater 

(hämtade från Google Maps (Google Maps, 2018)) är sammanfattat i Tabell 4. 

 

Väderförhållandena skiljde sig lite åt mellan de två provtagningsdagarna. Den 1 mars 2018 var 

det växlande molnighet och ingen märkbar vind. Den 2 mars 2018 var det mulet under 

provtagningen och lätt vind, därför togs proverna mot vindriktningen för att undvika 

kontaminering. Under delar av natten till den 2 mars hade det snöat lite.  

 

Tabell 4. Olika områdens provtagningsplaster och provtagningsdatum med tillhörande koordinater (som är 

hämtade från Google maps (Google Maps, 2018)). 

 
Datum Koordinater 

Provtagningsplats provtagning Latitud Londitud 

Centrumområde  
  

Park  2018-03-02 65.584987 22.161920 

Trafik  2018-03-02 65.588132 22.148811 

Bostadsområde   
  

 Flerfamiljshus 2018-03-01 65.613343 22.175929 

Villor 2018-03-01 65.610756 22.177627 

Handelsområde 2018-03-02 65.617978 22.053535 

Industriområde 2018-03-02 65.620582 22.042463 

Icke-urbant område 2018-03-01 65.701731 22.044692 

 

3.1.1. Centrumområde 
Park  

Floras kulle är ett grönområde beläget i Luleå centrum. Genom parken går ett cykel- och 

gångstråk och i parken finns en lekplats. Norr om parken ligger länstrafikens busstation. Till 

väster ligger tågstationen och resterade omgivning utgörs av lägenhetshus eller handelsområde. 

I Figur 1, kartbild D, är provtagningsplatsen för parken markerad med svart prick. 

Trafikmätningar har gjorts av Luleå kommun (2016) i området då antalet fordon i snitt mellan 

måndag till fredag, även kallat veckodygnstrafik (VDT), har beräknats. Mätningarna visar att 

Storgatan som ligger norr om grönområdet har en VDT på 2300 fordon. Prästgatan, som ligger 

väster om parken har VDT på 6000 fordon. Dessa mätningar gjordes år 2009. Prover togs på 

orörd snö från en yta där det är gräs på sommaren. Här togs också ett blankprov som skulle 

undersöka bidraget från eventuella partiklar från omkringliggande luft vid provtagnings-

tillfället.   

 

Trafik  

Prover togs från en slänt mellan Bodenvägen och Luleå Energi Arena, se den vita pricken i 

Figur 1, kartbild D, för lokalisering. Proverna togs cirka 15 meter från Bodenvägen som är en 
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del av väg nummer 97. Trafikmätningar som gjorts på vägen visar att veckodygnstrafiken 

(VDT) uppgick till 25 400 stycken fordon mellan måndag till fredag. Då mätningen gjordes, år 

2010, var det den mest trafikerade vägen i Luleå centrum (Luleå kommun, 2016).  

 

3.1.2. Bostadsområde  
Flerfamiljshus 

Från stadsdelen Björkskatan valdes ett område med flerfamiljshus ut för provtagning av orörd 

snö, se svart prick i kartbild B i Figur 1. Proverna togs från en innergård där även tillhörande 

tvättstuga låg.  

 

Villor 

Från Björkskatan togs även prover av orörd snö från ett villaområde, se vit prick i kartbild B i 

Figur 1. De togs från en villabakgård på en gata med totalt nio stycken villor. Gatan är en del 

av ett större villaområde. I huset på gården eldas det med ved under vinterhalvåret (Maria 

Öhman, personlig kommunikation, 2018).  

 

3.1.3. Handelsområde 
Från handelsområdet på Storheden togs prover av orörd snö , se vit prick i kartbild C i Figur 1 

för lokalisering. Trafikmätningar som gjorts på Betongvägen som ligger närmast 

provtagningsplatsen visar att veckodygnstrafiken, det vill säga antalet fordon som passerat 

mellan måndag till fredag (VDT), uppgick till 5500 stycken. Trafikmätningen utfördes år 2013 

(Luleå kommun, 2016). 

 

3.1.4. Industriområde  
Prover av orörd snö togs från industriområdet på Storheden. Från en öppen yta mellan gatan 

Centralvägen och en parkering togs proverna, se svart prick i kartbild C i Figur 1. Närliggande 

företag är Opus bilprovning, Bil Dahls, Schenker AB och Skoogs bränsle.  

 

3.1.5. Icke-urbant område  
Ett prov togs från ett icke-urbant område utanför Luleå för att få ett prov som har liten urban 

påverkan. Proverna togs från ett kalhygge som låg bortanför Rutvik och Flarken som är en del 

av Luleås landsbygd, se svart prick i kartbild A i Figur 1.  
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Figur 1. Karta över Luleå och alla provtagningsplatser. (A) är från det icke-urbana området där prover togs 

från (svart prick). (B) är från Björkskatan där prover från flerfamiljshus- och villaområde (svart respektive vit 

prick) togs. (C) är över industri- och handelsområdet Storheden där prover togs från (svart respektive vit prick). 

(D) är över centrala delar av Luleå där prover togs från en park och ett område där det finns mycket trafik 

(svart respektive vit prick). Kartan är hämtad från lantmäteriets topografiska webkarta (Lantmäteriet, 2013). 

A B 

A 

B C 

D 

C D 
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3.2. Provtagningsmetodik 
 

Provtagningen av snö gjordes genom hela snöprofilen. Olika lager i snön kommer från olika 

tidpunkter under vintern. Genom att undersöka SMHI:s snödjupsdata från mätplatsen Luleå-

Bergnäset med positionen (latitud;longitud) 65.5762;22.1090 kan dagen då snötäcket lagt sig 

utan att det igen smälte bort bestämmas, den dagen inträffade datumet 2017-11-14 (SMHI, u.å.). 

Ett antagande görs att det datumet för kvarliggande snötäcke gäller för hela Luleå-området där 

prover tagits från. All snö som fallit efter den snötäckesdagen kom med i provet förutom 

eventuell snösmältning under perioden.  

 

Provtagningskärlen som använts för insamling av snöprov som senare skulle filtreras har bestått 

av glas. Som lock till kärlen har aluminiumfolie använts. Ytterligare snö från alla 

provtagningsplatser samlades in i plasthinkar som senare skulle användas för analys av pH, 

konduktivitet, suspenderat material och glödgningsförlust.  

 

Insamlingen av prov gjordes med hjälp av en snöprovtagare (SnowHydro, SWE Coring Tube) 

som har formen av en cylinder med sågtänder i botten, se Figur 2. Tänderna är till för att 

förenkla skärningen genom alla snölager (SnowHydro, 2013). Snöprovtagarens diameter och 

längd är 6,2 cm respektive 1,6 m (Dixon & Boon, 2012).  

 

 

Figur 2. Snöprovtagare (SnowHydro) som använts under provtagningen.  

 

Tillvägagångssättet för insamling av prov var detsamma för alla provpunkter förutom för 

blankprovet som togs i centrum park och som skulle samla upp eventuella partiklar från 

omkringliggande luft under hela kedjan av provtagning, hantering och analysering. Innan 

avfärd till provtagningsplats förbereddes rena provtagningskärl genom att de sköljes med 

avjoniserat vatten. Kärlen fick torka upp och ned för att minska risken för kontaminering. 

Bägare och aluminiumlock vägdes och vikten noterades. Det första som gjordes ute i fält var 

att rengöra snöprovtagaren. Då togs tre snökärnor upp och fördes genom hela redskapet från 

botten- till toppöppningen. Därefter togs en snökärna upp och placerades i plasthinken som 

sedan skulle användas för analys av pH, konduktivitet, suspenderat material och 

glödgningsförlust. Efter det togs två stycken snökärnor upp som lades i en provtagningsbägare 

av glas. Snödjupet mättes från hålen där snön togs från. Släppte snökärnan när provtagaren 

lyftes ansågs den vara obrukbar och en ny snökärna togs upp. Proceduren repeterades då 

duplikat togs och analyserades. För blankprovet togs ingen snö upp då det var bidraget från 

luften och provberedningen som var intressant. Exempel på hur hålen såg ut där prov tagits från 

i fält samt använd utrustning kan ses i Figur 3. Efter provtagningen förvarades snöproverna 

kallt och alltid i minusgrader så att ingen snö smälte.  
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3.3. Analyser  
 

3.3.1. Konduktivitet, pH, suspenderat material och glödgningsförlust 
Plasthinkarna innehållande prov som skulle analyseras för pH, konduktivitet, suspenderat 

material och glödgningsförlust togs fram först och tinades. Från smältvattnet togs delprov ut 

där konduktivitet och pH mättes. Standarden SS-EN 872:2005 användes för bestämning av 

suspenderat material och standarden SS 02 81 12 användes för bestämning av glödgnings-

förlusten vid 550 grader. I standarderna ingår det att filtrera delproven och de filter som 

användes i studien var glasfiberfilter (Whatman GF/A med porstorlek 1,6 µm). Suspenderade 

ämnen är partiklar som är större än filtrets porstorlek och som inte dunstar bort vid upphettning 

(till 105 grader). Glödgningsförlust är ett mått på hur mycket som evaporerar vid upphettning 

till 550 grader.  

 

3.3.2. Mikroskräp  
Filtrering  

Inför filtreringen togs provkärl fram, de vägdes och lämnades sedan i rumstemperatur i ca 24 

timmar för tining. Snöns vikt tillsammans med volymen provtagen snö användes för beräkning 

av snöns densitet. För att räkna ut volymen provtagen snö användes innerdiametern på 

snöprovtagaren och snödjupet för respektive hål.  

 

Figur 3. (A) Snökärna tagen med snöprovtagare. (B) Använd utrustning ute i fält, här syns glasbägare med 

aluminiumlock, snöprovtagare nedtryckt i snön samt tumstock i ett av provtagningshålen.  

A B 
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När all snö hade smält förbereddes filter och filterhållaren för filtrering. Filterhållarens alla 

delar kan ses i Figur 4. Filter med porstorlekarna 300 µm och 50 µm klipptes ut från 

planktonnät. Dessa filterstorlekar valdes då partiklar mindre än 50 µm är svåra att se i 

mikroskop (Song et al., 2015) och på grund av att 300 µm är en storlek som ofta använts i 

tidigare gjorda studier (Hidalgo-Ruz et al., 2012), vilket ökar jämförbarheten. Filtren rengjordes 

genom att de först sköljdes med ultrarent vatten och sedan plockades eventuella partiklar bort 

under mikroskop. Filterhållarens alla delar sköljdes med avjoniserat vatten, därefter fästes de 

rena filtren, ett med porstorleken 300 µm och ett med 50 µm, i filterhållaren. Filtren placerades 

på gummi-packningen och förslöts med hjälp av clampkopplingar.  

 

 

Figur 4. Filterhållarens alla delar där det finns förutsättningar att placera tre stycken olika filter. De svarta 

ringarna är gummipackningar och överst i bild syns clampkopplingarna som höll ihop filterhållaren. 

 

Allt arbete med filter och filterhållaren, förutom sköljningen med avjoniserat vatten gjordes på 

en renluftsbänk. PVC-slangar kopplades på filterhållaren, där slangen efter filterhållaren gick 

till en peristaltisk pump, se Figur 5 för uppställning. Smältvattnet pumpades genom 

filterhållaren och när det var klart noterades volymen. Därefter sköljdes provtagnings-

behållarens kanter två varv med ultrarent vatten från en sprutflaska för att skölja ner eventuella 

partiklar från kanten och sedan tillsattes ytterligare 250 ml ultrarent vatten i behållaren. Till 

PVC-slangen som tidigare pumpat upp vätskan fästes en glastratt som det nya vattnet i bägaren 

hälldes genom, se Figur 6. Denna procedur med sköljning av ultrarent vatten från en sprutflaska 

och tillsättning av 250 ml ultrarent vatten gjordes totalt tre gånger för varje prov för att försäkra 

att inga mikroskräppartiklar lämnades kvar i glasbägaren. Om det däremot fanns större partiklar 

i provet som exempelvis mindre stenar eller gräspartiklar kunde dessa lämnas kvar i 

provtagningsbägaren, men då lades stor vikt på att se till att det inte fastnade mikro-

skräppartiklar på exempelvis stenarna. Den totala tillsatta mängden ultrarent vatten noterades. 

Efter pumpningen lades filtren i petriskålar. 
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Tillvägagångssättet för blankprovet skiljde sig lite åt då det inte fanns något smältvatten i den 

bägaren. Då gjordes endast den senare delen med sköljning av ultrarent vatten. Den proceduren 

var densamma som för de andra proverna.  

 

 

Figur 5. Uppställning av filterhållare, PVC-slangar och peristaltisk pump på renluftsbänk.  

 

 

Figur 6. Påkopplad glastratt som användes vid sköljning med ultrarent vatten av provtagningsbägare.  

 

Kvantifiering  

Kvantitativ analys gjordes på filtren med porstorlekarna 300 µm och 50 µm i ett stereo-

mikroskop (Nikon SMZ-U ZOOM 1:10), se Figur 7. Till mikroskopet fästes en kamera så att 

bilder på partiklar kunde tas. Mikroskopet hade förstorning upp till 75 gånger, men vanligtvis 

Inlopp Utlopp 

Inlopp 
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användes en förstoring på 40 gånger. Filtren låg i petriskålar med rutnät vilket förenklade 

räkningen av partiklar. Locket till petriskålen var alltid på när den togs från renluftsbänken för 

analysering för att minska risken för kontaminering. Typ av mikroskräp, färg och antal partiklar 

noterades från filtren. För bestämning av partiklar gjorda utav plast, vilket innefattar plastfibrer, 

användes samma klassificeringspunkter som nämns i Dris, Gasperi, et al., (2015) samt i 

underavsnitt 2.3.3. Det gjordes även jämförelser med andra studier där det fanns bilder på 

partiklar som hjälp för att klassificera partiklar i denna studie (Jönsson, 2016; Magnusson & 

Norén, 2011; Magnusson & Wahlberg, 2014; Norén, Ekendahl, & Johansson, 2009). 

Jämförelser gjordes också med partiklar från ännu ej publicerat material samt med partiklar där 

kategorin var känd. Exempelvis togs fibrer från textiler där det var givet vilken typ av material 

tyget var gjort av. Dessa fibrer som exempelvis kunde vara gjorda av endast bomull eller något 

plastmaterial undersöktes i mikroskop för att få en bättre bild av hur olika fibertyper såg ut. 

 

För att minska risken för statisk elektricitet som kunde få partiklarna i provet att flyttas runt 

samt att flyga upp och fastna i locket var personen som analyserade partiklarna jordad under 

analysen. Alla petriskålar med filter förvarades mellan lager av jordad aluminiumfolie före och 

efter analys. 

 

 

Figur 7. Stereomikroskop (Nikon SMZ-U ZOOM 1:10) som används vid mikroskopering med belysning från 

sidorna. Till mikroskopet fästes en kamera som kunde fota av partiklar från filtret. Under den jordade 

aluminiumfolien (till vänster i bild) förvarades proverna. 

 

Smälttest 

Om det fanns en osäkerhet gällande vilken typ av partikel som fanns i provet efter jämförelser 

med bilder från tidigare studier kunde ett smälttest utföras. Då gjordes ett undantag att locket 

till petriskålen lyftes av för att plocka ut misstänkt partikel. Detta gjordes endast när hela filtret 

var färdiganalyserat. Partikeln placerades mellan två objektglas som sedan hettades upp över 

en låga. Smälte partikeln antogs den vara antropogen, om inte så antogs den vara av naturlig. 
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Kontrollanalys 

Efter att alla filtren analyserats en gång slumpades fyra filter ut, två med porstorleken 300 µm 

och två med 50 µm, för att analyseras igen. Detta för att undersöka om personen som utförde 

analysen gör samma bedömning andra gången partiklarna på filtren analyseras eller om nya 

bedömningar görs. Omräkningen är bara en kontroll vilket betyder att det är den första 

analysens resultat som redovisas. Resultatet av kontrollanalysen redovisas separat. 

 

3.4. Reduktion av kontamineringsrisk 
 

Användningen av plastföremål har undvikits så långt som möjligt under provtagning, hantering 

och analys. Även strategiska val av burna kläder under studien har gjorts för att minimera risken 

för kontaminering. Detta kan exempelvis vara att inte bära kläder av fleece eller kläder som 

släpper från sig mycket fibrer. Under provtagningen bars samma ytterkläder under alla 

provtagningstillfällen och på labb har vit labbrock av bomull alltid används. Arbetet med prover 

på labb har utförts på renluftsbänk där syftet är att skapa en partikelfri miljö vilket leder till 

minskad risk för kontaminering.  

 

Under provtagningen, eftersträvades att tiden då provtagningsbägarna var exponerade för 

omkringliggande luft, skulle vara så kort som möjligt. En annan åtgärd som gjordes var att när 

det var märkbar vind togs alla prover mot vindriktningen. Detta gjordes för att minska risken 

att fibrer och partiklar från luften skulle kontaminera proverna. 

 

Ett blankprov för provtagningen utfördes i centrum samtidigt som prover togs från parken. 

Bägaren för blankprovet hanterades likadant som resterande provtagningsbägare förutom att 

den inte fylldes med snö. Blankprovet gjordes för att undersöka eventuell kontaminering längs 

kedjan av provtagning, hantering och analys. 

 

3.5. Beräkningar 
 

3.5.1. Snöns densitet 
För att räkna ut snöns densitet användes den provtagna snöns vikt och volym. Snöns vikt erhölls 

genom vägning. Snöns volym bestämdes genom kännedomen av snöprovtagarens diameter, 

som är 6,2 cm (Dixon & Boon, 2012), samt snödjupet i alla hål. Viktigt var att notera att det 

togs två stycken snökärnor till varje prov. Densiteten i g/cm3 bestämdes enligt: 

 

 
𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡 =

𝑉𝑖𝑘𝑡 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑡𝑎𝑔𝑒𝑛 𝑠𝑛ö

𝑅𝑎𝑑𝑖𝑒2 ∙ 𝜋 ∙ (𝑆𝑛ö𝑑𝑗𝑢𝑝 ℎå𝑙 1 + 𝑆𝑛ö𝑑𝑗𝑢𝑝 ℎå𝑙 2)
 

(1) 

 

3.5.2. Enhetsomvandling till mikroskräp per kvadratmeter och dag 
Resultatet redovisades också med enheten mikroskräp per kvadratmeter och dag, även benämt 

ytbelastning. Antalet dagar snötäcket legat på marken, tvärsnittsarean som prov tagits från samt 

mängden mikroskräp användes för beräkningen av partiklar per kvadratmeter och dag. Viktigt 
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att notera är att två snökärnor togs till ett prov vilket påverkar tvärsnittsareans storlek. Mängden 

mikroskräp per kvadratmeter och dag beräknas enligt: 

 

  𝑀𝑖𝑘𝑟𝑜𝑠𝑘𝑟ä𝑝

𝑚2, 𝑑𝑎𝑔
=

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑓𝑢𝑛𝑛𝑒𝑡 𝑚𝑖𝑘𝑟𝑜𝑠𝑘𝑟ä𝑝

2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑒2, 𝑑𝑎𝑔 
 

(2) 

 

3.5.3. Duplikatens precision 
Statistiska beräkningar utfördes på duplikatens resultat. Minkkinen (1986) har beskrivit en 

metod för att beräkna precisionen hos data där endast duplikat tagits, samma metodik har 

använts här. Beräkningarna utfördes på det totala antalet fibrer och svarta partiklar per liter i 

båda storleksfraktionerna. För båda typerna gäller att duplikatens värden (x1 och x2) ses som en 

observation. Medelvärdet (�̅�) för duplikaten, differensen mellan x1 och x2 (d) samt relativa 

differensen i procent (dr) räknas ut. Den relativa differensen beräknas genom att dividera 

differensen mellan x1 och x2 med medelvärdet av duplikaten (�̅�) enligt:  

 

 
𝑑𝑟 (%) =  

𝑑

�̅�
 

(3) 

 

Därefter beräknas den relativa standardavvikelsen (sr) för både totala antalet fibrer och svarta 

partiklar per liter ut i procent genom:  

 

 

𝑠𝑟 (%) =  √
∑ 𝑑𝑟

2

2 ∙ 𝑛
 

(4) 

 

där dr är den relativa differensen i procent och n är antalet observationer som i detta fall är 

antalet provtagningsplatser (=7 stycken). Slutligen beräknas precisionen hos den insamlade 

datan ut (P0,95) i procent. Den är definierad som den maximala relativa slumpmässiga 

spridningen vid en konfidensnivå på 95 % för hela kedjan av provtagning, hantering och analys. 

Detta beskrivs enligt: 

 

 𝑃0,95 (%) =  𝑡𝑣(0,05) ∙ 𝑠𝑟 (5) 

 

där tv(0,05) är ett värde från t-fördelningen med v frihetsgrader och sr är den relativa 

standardavvikelsen i procent. Värdet från t-fördelningen kan hämtas från tabell (MEDCALC, 

u.å.) där fördelningen ska vara två-sidig och konfidensnivån 95 %. Tabellvärdet som använts i 

dessa beräkningar är t6(0,05) = 2,447 (MEDCALC, u.å.), då antal frihetsgrader är sex stycken. 
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4. RESULTAT 

4.1. Fysikaliska parametrar 
 

4.1.1. Snöns densitet 
Medelvärde av snödjupen och snöns beräknade densitet för de olika provtagningsplatserna 

kan ses i Tabell 5. Data som användes för beräkning av snöns densitet, som snödjupet i alla 

provtagningshål och den provtagna snöns vikt, kan ses i Appendix 1. 

 

Tabell 5. Medelvärde av snödjupen i cm och snöns densitet i g/cm3 från alla provtagningsplatser. 

Provtagningsplatser Medelsnödjup (cm) Medeldensitet snö (g/cm3) 

Flerfamiljshusområde 85 0,25 

Villaområde 97 0,26 

Centrum park 86 0,23 

Centrum trafik 72 0,23 

Handelsområde 75 0,22 

Industriområde 80 0,23 

Icke-urbant område 106 0,20 

 

Densitetresultaten hos snön från de olika provtagningsområdena var likande och varierade 

mellan 0,20-0,26 g/cm3. Enligt SMHI (2013) skulle den provtagna snön klassas som packad 

senvintersnö eller vindpackad snö. Det tillsammans med den lilla variationen i denna studie ger 

en indikation på att resultaten är rimliga. Faktorer som kan påverka snötäcket är exempelvis 

olika väderförhållanden som vind, skillnad i temperatur och om snötäcket oftare är i skugga 

eller sol (NSIDC, u.å.). Det kan vara förklaringen till den lilla variationsskillnad som ändå finns 

mellan provtagningsområdena.  

 

4.1.2. Konduktivitet, pH, suspenderat material och glödgningsförlust 
Resultaten från undersökningarna av pH, konduktivitet, suspenderat material och glödgnings-

förlust för alla provtagningsplatser kan ses i Tabell 6. 

 

Tabell 6. Alla provtagningsplatsers resultat gällande konduktivitet, pH, suspenderat material och 

glödningsförlust. 

Provtagningsplatser Konduktivitet 

(µS/cm) 

pH Suspenderat 

material (mg/l) 

Glödgningsförlust 

(mg/l) 

Flerfamiljshusområde 6,2 5,5 11 1,4 

Villaområde 10 5,5 12 10 

Centrum park 7,8 6,1 17 6,1 

Centrum trafik 18 6,6 49 11 

Handelsområde 8,8 6,7 17 2,0 

Industriområde 7,8 6,3 6,1 3,0 

Icke-urbant område 5,2 5,1 2,7 1,3 

 

Konduktiviteten var högst i området centrum trafik och det kan vara på grund av att det används 

salt som halkbekämpning på Bodenvägen som ligger ca 15 meter från provtagningspunkten 
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(Luleå kommun, 2018). Lägst konduktivitet var det i det icke-urbana området vilket var 

förväntat, då den urbana påverkan är liten vilket borde medföra renare snö.  

 

Resultaten gällande pH anses vara rimliga då de är i likande storleksordning som vad Viklander 

(1997) kom fram i sin studie, där urban snö från Luleå också undersöktes. I Viklanders (1997) 

studie drogs slutsatsen att mängden suspenderat material mest troligt påverkade snöns pH på 

sådant sätt att ju mer suspenderat material snön innehöll desto högre pH fick smältvattnet.  

 

Glödgningsförlusten som mättes visade på provets innehåll av organiskt material. Vid 

varierande temperaturer evaporerar olika material, exempelvis antänds plastsorten polyeten vid 

349 grader, gummi mellan 260-316 grader och bomull vid 250 grader (T.C. Forensic, 2007). 

Det betyder att mikroskräppartiklar också kan evaporera i denna analys. De två 

provtagningsområden som hade högst glödgningsförlust var centrum trafik och villaområdet. I 

dessa områden syntes det rätt mycket organiska partiklar som gräs och kryp vilket också 

evaporerar i denna undersökning. Den mängden gräspartiklar i proven från dessa områden 

påverkade med stor sannolikhet resultatet mer än vad mängden mikroskräppartiklar gjorde.  

 

4.2. Mikroskräp 
 

Antalet mikroskräppartiklar per filter från varje storleksfraktion och partiklarnas färger, som 

erhölls från mikroskoperingen kan ses i Appendix 2. Både naturliga fibrer och plastfibrer 

påträffades i samtliga i båda storleksfraktionerna (>300 µm samt 50–300 µm). Plastpartiklar 

var mycket mer sällsynta då de endast detekterades i prov från tre provtagningsplatser, dessa 

var centrum trafik, handelsområdet och industriområdet, samt i den mindre fraktionen (partiklar 

mellan 50–300 µm). Från resterande provtagningsplatser detekterades inga plastpartiklar. Av 

alla kategorier mikroskräp fanns det totalt sett mest svarta partiklar i proverna. Svarta partiklar 

har i denna studie bedömts vara antingen väg- och förbränningspartiklar (ibland benämnda 

svarta partiklar), gummipartiklar eller sfäriska förbränningspartiklar.  

 

4.2.1. Halter 
I Figur 8 kan medelhalten fibrer, både naturliga och plastfibrer i storleksfraktionerna >300 µm 

och 50–300 µm ses, även medelhalten plastpartiklar och dess färger i storleksfraktionen 50–

300 µm samt medelhalten svarta partiklar i båda storleksfraktionerna. Dessutom illustreras den 

procentuella fördelningen hos fibertyperna, färgfördelningen hos plastpartiklarna och 

fördelningen av de svarta partiklarna. I Tabell 7 sammanfattas alla resultat i form av halter, med 

enheten mikroskräp per liter för fibrer, plastpartiklar respektive svarta partiklar.  
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Figur 8. (A) Medelhalterna naturliga fibrer och plastfibrer i båda storleksfraktionerna, >300 µm och 50–300 

µm. (B) Procentuella fördelningen hos fibrerna. (C) Medelhalten plastpartiklar och detekterade färger hos 

partiklarna i storleksfraktionen 50–300 µm. (D) Procentuella färgfördelningen hos plastpartiklarna. (E) 

Medelhalten svarta partiklar per liter >300 µm. (F) Procentuell fördelning svarta partiklar >300 µm. (G) 

Medelhalten svarta partiklar per liter 50–300 µm. (H) Procentuella fördelningen svarta partiklar 50–300 µm. 

Alla svarta partiklar är uppdelade i svarta partiklar (väg- och förbränningspartiklar), svarta sfäriska partiklar 

och gummipartiklar. 
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Tabell 7. Summering av den genomsnittliga halten fibrer, plastpartiklar och svarta partiklar (partiklar per liter) 

från alla områdestyper. Med svarta partiklar menas väg- och förbränningspartiklar. 

 
 

Jämförs antalet partiklar som samlats upp på filtren med den mindre porstorleken (50 µm) med 

de som samlats upp på det större (300 µm) visar det att det finns fler mikroskräppartiklar i den 

mindre fraktionen. Denna fördelning av partiklar har andra studier också kommit fram till 

(Jönsson, 2016; Magnusson & Wahlberg, 2014). Det betyder att vald filterstorlek och därmed 

också val av vilka partikelstorlekar som studien ska omfatta påverkar resultaten.  
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4.2.2. Ytbelastning 
I Figur 9 redovisas alla resultat i enheten mikroskräppartiklar per kvadratmeter och dag, även 

benämnt ytbelastning. Den genomsnittliga ytbelastningen av fibrer, både naturliga och 

plastfibrer i storleksfraktionerna >300 µm och 50–300 µm, medelytbelastningen plastpartiklar 

och dess färger i storleksfraktionen 50–300 µm samt medelytbelastningen svarta partiklar i båda 

storleksfraktionerna illustreras också i figuren. I Tabell 8 sammanfattas alla ytbelastnings-

resultat för fibrer, plastpartiklar respektive svarta partiklar. 

 

 

Figur 9. (A) Medelytbelastningen av naturliga fibrer och plastfibrer i båda storleksfraktionerna, >300 µm och 

50–300 µm. (B) Medelytbelastningen plastpartiklar samt detekterade färger hos partiklarna i storleksfraktionen 

50–300 µm. (C) Medelytbelastningen svarta partiklar >300 µm. (D) Medelytbelastningen svarta partiklar 50–

300 µm. Alla svarta partiklar är uppdelade i svarta partiklar (väg- och förbränningspartiklar), svarta sfäriska 

partiklar och gummipartiklar. 
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Tabell 8. Summering av medelytbelastningen för fibrer, plastpartiklar och svarta partiklar (per kvadratmeter 

och dag) från alla områdestyper. Med svarta partiklar menas väg- och förbränningspartiklar. 

 
 

4.2.3. Detekterade fibrer 
Områdena med den högsta halten fibrer var handelsområdet, centrum park och centrum trafik 

medan ytbelastningen var högst i centrum/park. I handelsområdet och centrum/park vistas 

många människor och i alla ovan nämnda områden förekommer det trafik. Människors kläder 

är en källa till fibrerna som sprids i luften (Browne et al., 2011). Fibrerna frigörs och sprids 

exempelvis när kläder nöts och friktion uppstår. Därför borde halten eller ytbelastningen vara 

högre i områden där fler människor vistas jämfört med mindre exponerade områden. Det förda 
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resonemanget kan förmodligen också förklara skillnaden mellan antalet fibrer i handelsområdet 

och industriområdet, där det detekterades fler fibrer i det exponerade handelsområdet jämfört 

med industriområdet. Dris et al. (2016) kom i sin studie fram till att mängden fibrer i det 

atmosfäriska nedfallet var beroende av befolkningstätheten. Områden med högre 

befolkningstäthet och därmed större exponering hade fler fibrer i nedfallet. Denna studie visar 

liknande resultat då halten och ytbelastningen fibrer var minst i det icke-urbana området, som 

hade liten exponering. Källan till fibrerna som detekterades i det icke-urbana området är okänd. 

Fibrer kan spridas med vinden (Dris et al., 2016) och det kan förklara varför de påträffades i 

området. En annan förklaring kan vara att provet kontaminerats någon gång under 

provtagningen, hanteringen eller analysen, mer diskussion angående blankprovets innehåll görs 

i underavsnitt 5.2.2. 

 

I flerfamiljshusområdet togs prover i närheten av en tvättstuga vilket kan ha påverkat antalet 

detekterade fibrer till att bli högre. Det är känt att tvättning av kläder är en källa till spridningen 

av fibrer (Browne et al., 2011). Flerfamiljshusområdet har en högre halt fibrer i jämförelse med 

villaområdet som inte har en samlad byggnad för tvättning i närheten, det kan vara en förklaring 

till skillnaden. Dock skiljer sig inte ytbelastningen fibrer lika mycket som halten gör.  

 

Fördelningen mellan plastfibrer och naturliga fibrer var liknande i alla provtagningsområden. 

En möjlig förklaring till det är att fibrerna sprids och fibertyperna blandas i luften innan de 

faller till marken. Dris et al. (2016) har konstaterat att fibrer sprider sig i luften och att de är en 

del av det atmosfäriska nedfallet. Den jämna fördelning mellan plastfibrer och naturliga fibrer 

samt att fibrer detekterats i alla områdestyper anses styrka konstaterandet att vinden och luften 

är en transportväg för fibrer som sprids i den urbana miljön.  

 

4.2.4. Detekterade plastpartiklar 
Plastpartiklar var mycket mer sällsynta än fibrer och svarta partiklar. De detekterades i proverna 

från centrum trafik, handelsområdet och industriområdet. Exempel på hur de kunde se ut kan 

ses i Figur 12. Det var endast färgade plastpartiklar, blå, röda och en orange, som detekterades 

i proven. Det kan leda till vissa misstankar att det möjligen fanns andra plastpartiklar i proven 

som var transparanta eller vitaktiga men som inte upptäcktes. I litteraturen är det beskrivet att 

förhållandet mellan färgade partiklar och vita eller transparanta kan bli fel då de är svårare att 

upptäcka (Hidalgo-Ruz et al., 2012). En annan förklaring till det låga antalet plastpartiklar i 

proverna, som Dris et al. (2018) också diskuterat, kan vara att de inte sprider sig lika lätt som 

exempelvis fibrer gör med vinden. Att plastpartiklar deponeras närmare källan och kan i ett 

senare skede transporteras med dagvattnet till recipient. Det som styrker detta resonemang är 

om jämförelse görs mellan antalet detekterade fibrer och plastpartiklar, vilket visar mycket fler 

fibrer än plastpartiklar.  

 

4.2.5. Detekterade svarta partiklar 
Svarta partiklar var den dominerande typen mikroskräp som detekterats i undersökningen. 

Resultatet för både halterna och ytbelastningen visar att det i den större fraktionen (>300 µm) 

detekterades tiotals svarta partiklar från områdestyperna medan det detekterades hundratals, 

upp mot tusentals partiklar i den mindre storleksfraktionen (50–300 µm). Totalt sett innehöll 
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proverna från centrum trafik den högsta halten och ytbelastningen svarta partiklar i jämförelse 

med de andra områdena. Då den provtagningsplatsen låg nära en av Luleås mest trafikerade 

vägar anses resultatet rimligt. Detta på grund av att vägpartiklar och förbränningspartiklar är en 

källa till de svarta partiklar som finns i luften (Thorpe & Harrison, 2008).  

 

Förutom väg- och förbränningspartiklar detekterades det också gummipartiklar och svarta 

sfäriska förbränningspartiklar i proven. Gummipartiklar kommer troligtvis från slitage av 

bildäck (Thorpe & Harrison, 2008). Dessa partiklar detekterades endast i områdena centrum 

park, centrum trafik och handelsområdet. Där är trafikbelastningen högre än vad den är i 

resterande områden (Luleå kommun, 2016) och provtagningspunkterna låg dessutom också 

nära en väg. En förklaring till varför gummipartiklar bara detekterades i dessa områden kan 

vara likt den slutsats som Pierson & Brachaczek (1974) kom fram till; att de flesta däckpartiklar 

deponeras nära vägen och sprids inte så långt med vinden. Om mindre partiklar hade undersökts 

i denna studie hade det möjligtvis ökat chanserna att detektera fler gummipartiklar, då lättare 

och mindre partiklar enklare spridas i luft jämfört med större och tyngre (Thorpe & Harrison, 

2008). Att det inte fanns någon gummipartikel i det icke-urbana området var väntat då området 

har liten urban påverkan. De sfäriska partiklarna kommer troligtvis från förbränning av fossila 

bränslen (Magnusson & Norén, 2011), och de detekterades i alla områdestyper. Minst antal 

svarta sfäriska partiklar detekterades i det icke-urbana området och flest i centrum trafik vilket 

stämmer överens med förväntningarna att mer exponering av det som frigör partiklarna bidrar 

till högre halter eller ytbelastning. 

 

Både villaområdet och flerfamiljshusområdet ligger i samma stadsdel i Luleå och vid jämförelse 

av områdenas antal svarta partiklar visar resultaten att villaområdet har både högre halter och 

ytbelastning. Det är känt att det förekommer vedeldning i villaområdet vilket lokalt kan bidra 

med fler svarta förbränningspartiklar (Omstedt et al., 2010) och det kan vara en förklaring till 

skillnaden. I det icke-urbana området, uppgick halten till 155 svarta partiklar per liter och 

ytbelastningen till 608 partiklar per kvadratmeter och dag. Troligtvis har partiklarna färdats dit 

med vinden. Närmsta hus och landsbygdsområde låg cirka 1,3 km från provtagningsplatsen. 

Det finns en möjlighet att eventuella förbränningspartiklar kan ha blåst från det området till 

platsen där provtagningen utfördes. Det är dock okänt om något av husen eldar med ved i det 

närliggande landsbygdsområdet. Denna studie visar att halten svarta partiklar verkar vara högre 

i urbana områden där vägar med mycket trafik finns i jämförelse med rurala områden.  

 

Mängden svarta partiklar i luften säsongsvarierar och är beroende av olika faktorer där det kalla 

klimatet är en bidragande faktor. Under vintern när klimatet är kallt är det vanligt att hus värms 

upp med vedeldning. Det i sin tur ökar halterna svarta förbränningspartiklar i luften. Detta 

påslag av svarta partiklar som kommer från bostäders vedeldning är mindre under sommaren 

då husen inte behöver uppvärmas på samma sätt (Omstedt et al., 2010). Andra viktiga faktorer 

är att under vintern har många bilar dubbdäck som kan riva upp fler partiklar från vägar 

(Malmqvist, 1983) samt att bilar oftare kallstartas vilket medför att katalysatorerna inte är 

tillräckligt varma för att rena avgaserna (Stockholm stad, 2017). Det har en negativ påverkan 

på luftkvaliteten under vintern (Malmqvist, 1983).  
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4.3. Färgfördelning hos plastfibrer och naturliga fibrer 
 

Färgfördelningen för både plastfibrerna och naturliga fibrer från alla provtagningsområden kan 

ses i Figur 10 respektive Figur 11.  

 

 

Figur 10. Färgfördelningen hos plastfibrer från områdestyperna. 

 

  

Figur 11. Färgfördelningen hos naturliga fibrer från områdestyperna. 
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Fibrerna på filtren från alla provtagningsområden hade varierande färger där svart, blå och 

transparant var vanligt. Källan till de olika färgerna på fibrerna är inte vidare undersökt. 

 

4.4. Bilder på detekterade mikroskräppartiklar  
Foton på typiska partiklar för varje kategori som detekterats i studien kan ses i  

Figur 12. De olika kategorierna är naturliga fibrer, plastfibrer, plastpartiklar, svarta väg- eller 

förbrännings-partiklar, svarta gummipartiklar och svarta sfäriska förbränningspartiklar.  

  



Mikroskräp i urban miljö 

31 

 L. Renberg, Luleå tekniska universitet, 2018 

 

  
  

  
  

  
  

   
 

Figur 12. (A) Röd plastpartikel från industriområde. (B) Blå plastpartikel från handelsområde. (C) Svart 

plastfiber och blå naturlig fiber från centrum park. (D) Röd naturlig fiber från villaområde. (E) Tre svarta 

partiklar som eventuellt är vägpartiklar eller förbränningspartiklar från handelsområde. (F) Större svart 

partikel som eventuellt är en vägpartikel eller förbränningspartikel från handelsområde. (G) Gummipartikel från 

industriområde. (H) Svart partikel som är en eventuell väg- eller förbränningspartikel från handelsområde. (I) 

Svart sfärisk förbränningspartikel från handelsområde.  
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I denna studie har bedömningar gällande vilken kategori detekterade partiklar tillhör gjorts 

genom att jämföra mikroskräpet med bilder från tidigare gjorda studier samt med utseendet på 

partiklar där kategorin är känd. Kriterierna för bestämning av plastpartiklar, nämnda i 

underavsnitt 2.3.3, har också använts. Viktigt att ha i åtanke är att den optiska analysmetoden 

kan vara osäker och att analysresultatens kvalitet beror på bland annat personen som utför 

analysen och mikroskopets kvalitet (Löder & Gerdts, 2015). Oftast ses den optiska analysen 

som ett första steg som sedan vanligtvis följs upp med karaktäriserande analysmetoder som 

exempelvis FT-IR där den kemiska samman-sättningen hos en partikel kan bestämmas 

(Hidalgo-Ruz et al., 2012; Löder & Gerdts, 2015).  

 

4.5. Kontroll av analysmetod 
 

4.5.1. Resultat blankprov 
Blankprovets innehåll av plastfibrer, naturliga fibrer och svarta partiklar är illustrerat i Figur 

13. 

 

 

  
Figur 13. Blankprovets innehåll av fibrer och svarta partiklar. (A) Visar totala halter fibrer 50-300 µm. (B) 

visar totala halter svarta partiklar. 

 

Blankprovet togs i samband med provtagningen i centrum park. Det var ett område som hade 

mycket partiklar, både fibrer och svarta partiklar i förhållande till de andra områdena. 

Blankprovet innehöll totalt 27 fibrer (både plastfibrer och naturliga fibrer) och 15 svarta 

partiklar som bedöms vara väg- eller förbränningspartiklar. Alla dessa partiklar förutom en 

detekterades i den mindre storleksfraktionen, 50–300 µm. Den svarta partikeln som 

detekterades på filtret med porstorleken 300 µm var inte större än 300 µm, utan hade fastnat på 

filtermaterialets kant. Det medför att alla detekterade partiklar i blankprovet är från den mindre 

partikelfraktionen. En slutsats som kan dras från detta är att det är mer problematiskt med de 

små partiklarna i jämförelse med de stora vid kontamination. 
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4.5.2. Duplikatens precision 
Resultat från de statistiska beräkningar som utförs på duplikaten för halterna fibrer och svarta 

partiklar kan ses i Appendix 3. De visar på att det totala antalet fibrer från varje 

provtagningsområde har ett lägre värde på precisionen (P0,95) med 95 % konfidensnivå jämfört 

med de svarta partiklarna. Värdena på precisionen uppgick till 21 % för totala antalet fibrer och 

60 % för totala antalet svarta partiklar. Det höga värdet på precisionen hos de svarta partiklarna 

beror till stor del av datan från industriområdet där duplikatresultaten hade stor variation. Det 

undersöktes om den observationen av industriområdet kunde ses som en uteliggare enligt 

Grubbs test (Grubbs, 1969) och det visade sig vara sant. Om precisionsberäkningen hade gjorts 

utan industriområdet som anses vara en uteliggare enligt Grubbs test blev resultatet på 

precisionen 29 % för de svarta partiklarna istället för 60 %. Halten plastpartiklar var för låg för 

att göra statistiska beräkningar enligt den metod som Minkkinen (1986) beskrivit, därför 

uteslöts den.  

 

4.5.3. Kontrollanalys filter 
De slumpade filter som skulle kontrollanalyseras blev prover från flerfamiljshusområdet (både 

300 µm och 50 µm), industriområdet (300 µm) och handelsområdet (50 µm). Summan av 

plastfibrer, naturliga fibrer, svarta partiklar, plastpartiklar och totalt antal fibrer samt totalt antal 

partiklar som analyserades i första respektive andra omgången redovisas i Tabell 9. Där räknas 

också den procentuella skillnaden ut för totala antalet fibrer och partiklar.  
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Tabell 9. Resultat av kontrollanalyseringen av filtren. Summan av alla plastfibrer, naturliga fibrer, svarta 

partiklar, plastpartiklar är redovisade likaså summan av totala antalet fibrer och partiklar. Procentuella 

skillnaden mellan analysering ett och två är redovisad för totala antalet fibrer och partiklar.  

Områden Filterstorlek 

(µm) 

Analys Plast- 

fibrer 

Naturliga 

fibrer 

Svarta 

partiklar 

Plast-

partiklar 

Totalt 

antal 

fibrer 

Totalt 

antal 

partiklar 

Flerfamiljs-

husområde 
300 1 10 21 1 0 31 63 

Flerfamiljs-

husområde 
300 2 15 19 4 0 34 72 

       9% 13% 

         

Industri- 

område 
300 1 1 5 7 0 6 19 

Industri- 

område 
300 2 2 6 4 0 8 20 

       25% 5% 

         

Flerfamiljs-

husområde 
50 1 71 58 511 0 129 772 

Flerfamiljs-

husområde 
50 2 68 97 606 0 165 938 

       22% 18% 

         

Handels-

område 
50 1 89 76 652 2 165 984 

Handels-

område 
50 2 96 79 660 2 175 1012 

       6% 3% 

         

 

Resultaten av kontrollanalysen visade att proven som analyserades i början, vilket var prov från 

flerfamiljshusområdet (både 50 µm och 300 µm), hade en högre procentuell skillnad på det 

totala antalet detekterade partiklar jämfört med proven som analyserades mer i slutet av 

mikroskoperingen, vilket var prov från industriområdet och handelsområdet. Det kan bero på 

att personen som analyserat filtren ändrat uppfattning om vilken typ av fiber som detekterats 

mellan första och andra analysen. Erfarenhet är en viktig faktor i denna typ av analys då 

resultatet bygger på subjektiva bedömningar (Löder & Gerdts, 2015). Under arbetets gång 

erhöll personen som utförde analysen mer erfarenhet vilket troligtvis har betydelse för 

resultatet. Det kan vara en förklaring till den procentuella skillnad av det totala antalet partiklar 

samt att vissa fibrer som först ansågs vara plastfibrer ändrades till att vara naturliga och vise 

versa. Då det togs och analyserades duplikat från varje provtagningsområde hade en möjlig 

lösning på denna problematik varit att först analysera det första filtret från varje område och 

sedan analysera det andra. 

 

De uträknade procentsatserna kan delvis vara missvisande på de filter där det inte detekterades 

så många partiklar, i denna studie gäller det för filtren med porstorlek 300 µm. Viktigt att notera 

är att det blir stora utslag på procentsatsen för varje mikroskräppartikel som skiljer sig.  
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5. DISKUSSION 

5.1. Jämförelser med tidigare studier 
 

Eftersom det inte finns någon standardiserad metod för provtagning, hantering eller analysering 

av mikroskräp (JPI Oceans, 2017; Löder & Gerdts, 2015) medför det att utförandet i olika 

studier kan skilja sig åt, vilket blir problematiskt vid jämförelse av studiernas resultat. Dessa 

jämförelser kan ändå ses som en vägledning om antalet mikroskräppartiklar är höga eller låga. 

Vid jämförelser är det också viktigt att skilja på studier där de exempelvis endast undersökt 

plastfibrer och där de granskat både plastfibrer och naturliga fibrer. En annan viktig aspekt vid 

jämförelse är att olika filterstorlekar har använts som har en påverkan på resultatet.  

 

Jämförelser har gjorts mellan studiens resultat och resultat från tidigare utförda studier. Endast 

medelvärdesresultat från tidigare studier ingick i jämförelsen. Resultatens standardavvikelse 

redovisades därför inte i diskussionen, den går dock att se i tabeller från avsnitt 2.4. För att 

förenkla jämförelsen illustrerades den i olika diagram. Likt beskrivningen i avsnitt 2.4 så 

delades jämförelserna upp mellan atmosfäriskt nedfall, dagvatten, avloppsreningsverk. Här 

tillades även ytterligare jämförelser med kustnära havsvatten. Alla olika storleksfraktioner och 

typer av mikroskräp jämfördes inte då det saknades data vilket medförde att det inte fanns något 

underlag för diskussion. Vanligast i tidigare gjorda studier var att endast undersöka 

mikroplaster (Barboza & Gimenez, 2015; Eriksen et al., 2013; Horton, Walton, Spurgeon, 

Lahive, & Svendsen, 2017) men det fanns också studier som valt att undersöka mer, som 

exempelvis svarta partiklar (Jannö, 2016; Jönsson, 2016; Norén et al., 2014). 

 

5.1.1. Atmosfärisk deposition 
Innehållet av mikroplast i det atmosfäriska nedfallet har studerats i Paris (Dris, Gasperi, et al., 

2015). För att kunna jämföra resultatet adderades ytbelastningen av plastfibrer och 

plastpartiklar i denna studie med varandra, se Figur 14. 

 

 

Figur 14. Ytbelastningen plastfibrer och plastpartiklar jämförs med mikroplast i atmosfäriskt nedfall från urbant 

område i Paris (*Dris, Gasperi, et al., 2015). Notera variationen av partikelstorlekar mellan studierna.  
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Jämförs ytbelastningen plastfibrer och -partiklar i denna studie med studien i Paris ses likheter. 

Typområdet där resultatet skiljer sig mest är i det icke-urbana området. Det anses vara rimligt 

då det ska efterlikna ett ruralt område medan resterande områden är urbana. Studien gjord i 

Paris har endast inkluderat partiklar större än 100 µm medan studien här även har inkluderat 

mindre partiklar. Samma resonemang som förts tidigare gällande att filter med mindre 

porstorlekar har möjligheten att fånga upp fler partiklar är tillämpbart även här. En annan 

skillnad mellan studierna är att det atmosfäriska nedfallet i Paris har samlats in på ett tak jämfört 

med proven från denna studie som är tagna från marknivå. Den metodskillnaden kan vara en 

bidragande faktor till de differenser som ses i Figur 14. Människors kläder är en källa till 

spridningen av fibrer och vid markytan rör sig fler människor i jämförelse med uppe på tak. Det 

är därför rimligt att antalet fibrer i denna studie var fler då proven togs närmare 

spridningskällan.  

 

5.1.2. Dagvatten 
I studierna där dagvatten eller vatten från dagvattenanläggningar har provtagits har jämförelser 

av plastfibrers och svarta partiklars halter gjorts i den mindre fraktionen (50–300 µm), detta 

illustreras i Figur 15.  

 

 

Figur 15. Halter plastfibrer (A) och svarta partiklar (B) 50–300 µm jämförs med resultat från tidigare gjorda 

studier (*Jönsson, 2016; **Jannö, 2016; ***Dris et al., 2018) . Observera att de tidigare studiernas 

partikelstorlekar varierar. Partiklarnas storlek i dagvattnet från Paris är okänd.  

 

Vid jämförelse av halterna plastfibrer från denna studie med tidigare uppmätta halter i 

dagvattendammar (lila och röd linje i Figur 15) (Jönsson, 2016) visar det att alla 

provtagningsområden i denna studie har högre halter. Det kan bero på att när Jönsson (2016) 

utförde provtagningen föll ingen nederbörd, vilket medförde att  dammarna vid det tillfället 

endast innehöll partiklar som sköljts med vid tidigare avrinningstillfällen. Det nederbördsfria 
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vädret medförde i sin tur att förväntade partiklar, som vid nederbörd avrinner från hårdgjorda 

ytor och leds till dammarna, inte fick en möjlighet att komma med i de tagna proven. En stor 

del av det vatten som når dagvattendammar härrör i grunden från hårdgjorda ytor. I denna studie 

har prover inte tagits från hårdgjorda ytor utan grönytor. Därmed kan det antas vara rimligt att 

det är skillnader mellan antalet detekterade partiklar då provmatrisen skiljer sig. En annan 

möjlig förklaring till skillnaden är att liknande processer som sker i öppna dagvattenlösningar 

kan ha skett här. Blecken (2016) beskriver att i öppna dagvattenlösningar som har avsikten att 

fördröja flödet, får partiklar möjlighet att sedimentera och fastläggas. Om det sker fastläggning 

av fibrer längs vägen mellan källan (den urbana miljön) och dagvattenanläggningarna är det 

rimligt att halten är lägre där.  

 

Halterna av uppmätta plastfibrer i Paris (gul linje i Figur 15) (Dris et al., 2018) är i nivå med de 

halter som detekterats i de olika typområdena. Dock framgår det inte hur proverna tagits och 

vilka partikelstorlekar som studien omfattar då det inte är beskrivet. Plastfibrer uppmätta i 

dagvatten från ett avrinningsområde i Göteborg (grön linje i Figur 15) (Jannö, 2016) är mycket 

högre i jämförelse med denna studie. I en rännstensbrunn dit dagvatten från vägar och hustak 

leds har stickprover tagits, provtagningen är gjord på avrinnande vatten. Det är svårt att dra 

vidare slutsatser från jämförelserna med båda ovan nämnda studier. Detta på grund av att 

metoden i Paris-studien inte är beskriven och för att studien gjord i Göteborg endast har tagit 

stickprov samt att en annan metod har använts. Exempelvis har filter med mindre porstorlek 

valts, vilket med stor sannolikhet har påverkat mängd partiklar som omfattats av studien.  

 

När antalet svarta partiklar i denna studie jämförs med halterna från de andra studierna, se Figur 

15, ses det att halterna uppmätta i Tibbledammen (röd linje) (Jönsson, 2016) och från dagvatten 

i Göteborg (grön linje) (Jannö, 2016) generellt är i samma storleksordning. Däremot har det 

uppmätts ett stort antal fler svarta partiklar i Korsängens vattenpark (lila linje i Figur 15). 

Jönsson (2016) har beskrivit att avrinningsområdet för Korsängens vattenpark är stort, cirka 

1 700 hektar och att det är dagvatten från bland annat vägar vilket kan vara förklaringen till den 

höga halten. Jannö (2016) klassificerar de svarta partiklarna som gummi- och vägpartiklar 

medan Jönsson (2016) även tillägger förbränningspartiklar som ett alternativ. Därför liknar 

Jönssons (2016) klassificering mer denna studies bestämning av svarta partiklar, dock görs 

ingen indelning i resultatet där andel av de olika typerna svarta partiklar syns. Att det detekteras 

från hundratals upp mot tusentals partiklar per liter i både denna och andra tidigare gjorda 

studier tyder på stor utbredning hos de svarta partiklarna. Dels transporteras partiklarna från 

källan till områden som ligger en bit från vägen troligtvis via luften samtidigt som de också 

transporteras via dagvattnet och in i dagvattensystemen.  

 

5.1.3. Avloppsreningsverk 
Resultatet från studien där mikroskräpinnehållet undersöktes från två avloppsreningsverk, 

Ryaverket och Långevik, jämförs med resultatet från denna studie (Setälä, Magnusson, 

Lehtiniemi, & Norén, 2016). Jämförelser görs mellan plastfibrer och naturliga fibrer >300 µm 

och illustrationen kan ses i Figur 16. 
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Figur 16. Antalet plastfibrer (A) och naturliga fibrer (B) från denna studie jämförs med resultat från ingående 

och utgående vatten i avloppsreningsverken Ryaverket och Långevik (*Magnusson et al., 2016). Studien där 

reningsverken undersöktes delade in partiklarna i mikroplast och icke-syntetiska fibrer (bomull och ull) >300 

µm. 

 

Jämförs halterna plastfibrer från denna studie med det totala antalet plastpartiklar i ingående 

vatten från Ryaverket (mörkblå linje) och Långevik (mörkgrön linje) ses generella likheter. En 

stor del av de fibrer som når reningsverken kommer troligtvis från vattnet i tvättmaskiner, då 

tvätt av kläder frigör många fibrer (Browne et al., 2011). En annan förklaring kan vara att 

dagvattnets innehåll påverkar, detta på grund av att båda reningsverken tar emot vatten från 

kombinerade system. Exempelvis kan liknande partiklar som detekterats i denna studie finnas 

i smält- och dagvattnet och därmed tillslut nå avloppsreningsverken. Halten plastfibrer i 

utgående vatten är lägre vilket tyder på att reningsverken har en bra reningsgrad när det gäller 

plastpartiklar. Den reningsgraden gäller också för de naturliga fibrerna. För de naturliga fibrerna 

i ingående vatten är halten högre i jämförelse med denna studie. Det är beskrivet i studien att 

det endast tagits stickprover och att halten är beroende av de mänskliga aktiviteter som utförts 

tiden då proverna togs (Magnusson et al., 2016). Det kan ha påverkat mängden naturliga fibrer 

i det ingående vattnet.  

 

5.1.4. Kustnära havsvatten  
En ytterligare jämförelse gjordes med kustnära havsvatten där prover var tagna från olika 

platser längs västkusten åren 2013 och 2014. Denna studie valdes då metodiken liknade den 

som används i examensarbetet. Resultatet visade att det fanns en hel del partiklar och fibrer i 

havet nära kusten. Filter som användes i analysen hade porstorleken 300 µm och 10 µm. 

Filtreringen med 300 µm-filtret gjordes genom pumpning av havsvatten på plats medan 

filtreringen med 10 µm-filtret utfördes på labb där provvattnet hämtades in med hjälp av en 

ruttnerhämtare (Norén et al., 2014). Sammanställt resultat från studien kan ses i Tabell 10.  
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Tabell 10. Mikroskräp studerat i svenskt kustnära havsvatten (västkusten) (Norén et al., 2014). Resultaten är 

redovisade som medelvärden med tillhörande standardavvikelse eller som medel (min-max).  

Provtyp  Enhet Filterstorlek År 2013 År 2014 

Totalt mikroskräp 

hela kusten 
[m-3] 300 µm 10,3 ± 17,0 0,84 ± 0,3 

 
  Medel (min-max)  
  År 2013 År 2014 

Textilfibrer* [l-1] 10 µm 11 (0–34) 5 (1–18) 

Plastpartiklar [l-1] 10 µm 7 (0,4–20) 13 (1–68) 

Röda partiklar** [l-1] 10 µm 87 (4–462) 82 (26–296) 

Svarta partiklar*** [l-1] 10 µm 1042 (113–6765) 1050 (132–6129) 
* Textilfibrer är definierad som plastfibrer och icke-syntetiska fibrer (t.ex. cellolusa blir till fibrer). 
** Röda partiklar är potentiell båtbottenfärg. 
*** Svarta partiklar är potentiella förbränningspartiklar. 

 

Jämförelsen av både plastfibrer och naturliga fibrer, plastpartiklar samt svarta partiklar 

illustreras i Figur 17. 
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Figur 17. Halten fibrer (A), plastpartiklar (B) och svarta partiklar (C) 50-300µm denna studie jämförs med 

mikroskräpsresultat från havsvatten taget från svenska västkusten (*Norén et al., 2014). Fibrer i studien av 

havsvattnet definieras som plastfibrer och icke-syntetiska fibrer. Notera variationen av partikelstorlekar mellan 

studierna. 

 

Jämförs antalet fibrer i denna studie med det som detekterats i havet längst svenska västkusten 

(Norén et al., 2014) överstiger alla provtagningsplatsers halter havets uppmätta halter. När 

föroreningar når havet späds halter ut på grund av havens stora volymer (Östersjöcentrum, u.å.). 

Det kan vara en förklaring till de låga halterna plastfibrer i havet jämfört med de som detekterats 

i urbana miljöer. En annan möjlig förklaring kan vara det resonemang som fördes gällande 

fastläggning av partiklar i mark. Att det är mer troligt att mängden fibrer är större nära källan 

(urbana miljöer) då partiklar exempelvis kan sedimentera längs vägen till recipient. När det 

gäller antalet plastpartiklar är det däremot tvärt om. Det har detekterats fler plastpartiklar i havet 

än vad det gjort i den urbana miljön. Det kan vara så att plastpartiklar når havet på annat sätt 
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men att en större del inte sprids via luften. Exempelvis dumpades år 2010 mellan 5–13 miljoner 

ton avfall i haven (Jambeck et al., 2015) och varje timme spolas skräp motsvarande fem badkar 

upp på ständer längs Bohuslänskusten (Håll Sverige Rent, u.å.).  

 

I Figur 17 görs också en jämförelse mellan halten svarta partiklar från de olika områdena med 

halten som detekterats längst västkusten. Den visar att det bara är centrum trafik som har en 

högre halt, alla andra provtagningsområden har lägre. Det är beskrivet i Norén et al. (2014) att 

prover tagna nära Göteborg hade en högre halt av svarta partiklar (ca 3 400 stycken) i jämförelse 

med prov som var tagna i de resterande områdena läng västkusten (ca 300 stycken). Det visar 

på att närheten till större städer kan ha en påverkan på mängden svarta partiklar i vattnet. Det 

som är viktigt att poängtera är att havsvattnet har filtrerats genom en filterstorlek på 10 µm 

vilket också troligtvis påverkar resultatet. 

 

5.2. Utmaningar med mikroskräp  
 

5.2.1. Hantering och analysering 
I denna studie har antalet partiklar per filter analyserats. Det finns en möjlighet att en 

mikroskräppartikel någon gång under provtagning eller hantering gått sönder och blivit 

exempelvis två partiklar, vilket i så fall har en påverkan på resultatet. Det finns också en 

möjlighet att provtagna partiklar redan sönderdelats och därför inte riktigt speglar det som från 

första början släpptes ut. Det är dock ett av problemen med mikroskräpspridningen i naturen. 

Att de sönderdelas till mindre och mindre partiklar och kan finnas kvar i naturen under en lång 

period (Håll Sverige Rent, 2018).  

 

5.2.2. Blankprovets innehåll 
För att koppla ihop resultatet av antalet partiklar per filter från blankprovet med resterande 

områdestyper kan jämförelser göras mellan de procentandelar som partiklarna från blankprovet 

hade utgjort i andra områdestyper. Jämförelser görs med resultaten från centrum park där flest 

fibrer per filter detekterades, centrum trafik där flest svarta partiklar per filter detekterats och 

med det icke-urbana området där det detekterades minst antal partiklar per filter. En 

sammanställning av andelarna som fibrerna (27 stycken) och de svarta partiklarna (15 stycken) 

från blankprovet hade utgjort i proven från centrum park, centrum trafik och det icke-urbana 

området kan ses i Tabell 11.  

 

Tabell 11. Jämförelser av hur stor andel antalet fibrer (27 stycken) och svarta partiklar (15 stycken) från 

blankprovet utgjorde av det totala medelantalet fibrer och svarta partiklar per filter i centrum park, centrum 

trafik och det icke-urbana området.  

Områdestyp 
Totalt antal fibrer 

per filter 

Totalt antal svarta 

partiklar per filter 

Andel fibrer 

(%) 

Andel svarta 

partiklar (%) 

Centrum park 239 1044 11% 1% 

Centrum trafik 181 1592 15% 1% 

Icke-urbant område 53 198 51% 8% 
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Det här visar att om liknande kontaminering skett i prov från alla områden så har det en viss 

påverkan på resultatet. I det icke-urbana området blev påverkan störst eftersom det där 

detekterats minst antal partiklar i jämförelse med de områden där det detekterats flest partiklar. 

Det är möjligt att om blankprovet hade tagits från andra provtagningsområden så skulle 

resultatet variera. 

 

Detta visar på att det förekommer svårigheter att undvika kontaminering i mikroskräpsanalyser. 

Innan provtagningen påbörjades fanns vetskapen om den stora risken för kontamination av 

prover som bland annat är beskriven av Hidalgo-Ruz et al. (2012), därför planerades det så 

mycket som möjligt för att minska den risken. Exempel på åtgärder som planerades var att 

utföra arbetet på renluftsbänk, att ta prover mot vindriktningen samt att ha så liten exponering 

av proverna som möjligt med den omkringliggande luften. Det krävs ännu mer arbete för att 

minimera risken för kontaminering av prover vid mikroskräpsanalyser.  

 

Optimalt hade varit om blankprovet inte hade innehållit någon partikel eftersom partiklarna 

som hamnat där visar på att det har skett någon kontamination under antingen provtagningen, 

hanteringen eller analysen, men vart längs kedjan kontamineringen skett är oklart. Resultatet 

från blankprovet visar att det fanns fler fibrer än svarta partiklar. I alla andra prov har det varit 

tvärt om, att förekomsten av svarta partiklar har varit störst. Fördelningen av fibrer och svarta 

partiklar kan tyda på att det inte är under provtagningen eventuell kontamineringen skett, utan 

mer troligtvis inne på labb. Det som också stärker det påståendet är att under provtagningen 

bars gula varselkläder. Om provtagningen hade varit den del av kedjan där kontamineringen 

skett hade det då varit troligt att gula fibrer hade detekterats i blankprovet, vilket det inte gjorde. 

I denna studie togs endast ett blankprov som skulle visa hela kedjans yttre påverkan. Hade 

ytterligare ett blankprov tagits endast inne på labb genom att exempelvis filtrera ultrarent vatten 

så hade det varit möjligt att bestämma labbets påverkan. Fler slutsatser hade också kunnat dras 

om det tagits blankprov från varje provtagningsplats för att se om och hur de hade skiljt sig åt 

mellan områdestyperna. 
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6. SLUTSATSER 
 

I examensarbetet studerades typ och kvantitet av mikroskräp i den urbana miljön. Områdestyper 

som undersöktes i studien var flerfamiljshusområde, villaområde, centrum park, centrum trafik, 

handelsområde, industriområde och icke-urbant område. Från projektets resultat kan följande 

slutsatser dras: 

 

• I den urbana miljön förekommer det mikroskräp och den vanligaste typen är svarta 

partiklar som bedömdes vara väg- eller förbränningspartiklar. Därefter anträffades det 

en stor mängd fibrer, både plastfibrer och naturliga fibrer samt några enstaka 

plastpartiklar. 

• Den största delen mikroskräppartiklar påträffades i de urbana typområdena centrum 

park, centrum trafik och handelsområdet som tros ha störst exponering av människor 

och trafik. Minst antal partiklar påträffades i det icke-urbana området.  

• Förekomsten, färgfördelningen hos fibrer och spridningen av de svarta partiklarna och 

fibrerna tyder på att dessa typer av mikroskräp kan transporteras med vinden. Halter är 

dock högre närmare källan (urbana miljön). 

• En större andel mikroskräppartiklar förekom i den mindre storleksfraktionen (50–300 

µm) jämfört med den större (>300 µm).  

• Det finns en stor variation av färger som mikroskräp kan ha, hos fibrer var vanligt 

förekommande färger svart, blå och transparant.  

• I jämförelse med tidigare gjorda studier visade studiens resultat att:  

o antalet detekterade fibrer i urban snö är ungefär på samma storleksnivå som 

antalet i atmosfäriskt nedfall och ingående vatten på avloppsreningsverk medan 

det är högre i jämförelse med kustnära havsvatten,  

o det detekterats från hundratals upp mot tusentals svarta partiklar per liter och att 

likande resultat erhållits i andra studier vilket tyder på stor utbredning av denna 

partikeltyp,  

o antalet detekterade plastpartiklar per liter i denna studie var lägre i jämförelse 

med antalet partiklar i kustnära hav.  

• Mer arbete måste göras för att minska riskerna för kontaminering av prover vid 

mikroskräpsanalyser, detta är ett problem under hela kedjan som består av provtagning, 

hantering och analys. 

•    
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7. FÖRSLAG PÅ FRAMTIDA STUDIER  
 

Optisk analys är ett första steg i mikroskräpsanalysen. För att säkerställa att partiklarnas 

bedömda kategori stämmer så att resultatet inte under- eller överestimeras behöver ytterligare, 

mer precisa, metoder användas (Hidalgo-Ruz et al., 2012). Ett exempel är att undersöka 

partiklars kemiska sammansättning med FT-IR (Fourier-transform infrared spectroscopy). Då 

kan partiklar där kategorin är okänd jämföras med en databas som innehåller olika typer av 

material, vilket medför att slutsats gällande exempelvis typ av polymer kan dras. Det gör 

resultaten mer tillförlitliga (Rocha-Santos & Duarte, 2015). Det är av intresse att mer 

djupgående klassificera detekterade partiklar från studien med exempelvis FT-IR för att 

säkerställa resultaten. 

 

Sedan hade en liknande studie kunnat utföras där förekomsten av urbant mikroskräp undersöks 

i andra städer. Detta för att jämföra eventuella likheter och olikheter mellan urbana områden. 

För att utveckla en sådan studie i jämförelse med den som gjorts här är ett förslag att ta 

blankprov från alla provtagningsplatser samt från labbet. Då hade fler slutsatser kunnat dragits 

angående eventuell kontamination.  
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Appendix 1 
Rådata från densitetsberäkningarna samt den pumpade volymen smält snö. 
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Appendix 2 
I Appendix 2A och Appendix 2B redovisas antal mikroskräppartiklar >300 µm respektive 50–

300 µm per filter för alla prover.  

 

  

Appendix 2A 
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Appendix 3 
Resultaten från statistiska beräkningar av precisionen hos duplikaten utförd enligt metod 

beskriven i Minkkinen (1986). x1 och x2 är resultaten från duplikaten från varje 

provtagningsområde i enheten partiklar per liter. �̅� är medelvärdet från duplikaten, d är 

differensen mellan x1 och x2, dr är den relativa differensen (d/�̅�). dr
2 är kvadraten av den relativa 

differensen. sr är den relativa standardavvikelsen och P0,95 är precisionen med 95 % 

konfidensnivå. Tabellvärde från t-fördelningen som ingår i beräkningarna är t6(0,05) = 2,447 

(MEDCALC, u.å.).  

 

 

Provtagningsplatser x1 x2 �̅� d dr (%) dr
2 (%) 

Totalt antal fibrer 300 µm + 50 µm per liter 

Flerfamiljshusområde 129 124 126 5 4 19 

Villaområde 108 115 112 -7 -6 40 

Centrum park 214 180 197 34 17 305 

Centrum trafik 180 182 181 -1 -1 0 

Handelsområde 215 178 196 38 19 367 

Industriområde 134 117 125 18 14 196 

Icke-urbant område 37 40 39 -3 -8 63 

 
    

sr 8,4 % 
     

P0,95 21 % 
       

Totalt antal svarta partiklar 300 µm + 50 µm per liter 

Flerfamiljshusområde 320 390 355 -70 -20 392 

Villaområde 692 690 691 1 0 0 

Centrum park 893 774 834 120 14 206 

Centrum trafik 1466 1824 1645 -359 -22 475 

Handelsområde 700 540 620 160 26 668 

Industriområde 384 909 647 -524 -81 6574 

Icke-urbant område 152 155 154 -3 -2 4      

sr 24 % 
     

P0,95 60 % 

 

 

 


