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Sammanfattning	  
 

Plast har skapat förutsättningar för oss människor i årtionden på grund av dess breda 
användningsområde. Det har dock medfört att det förekommer mängder mikroplaster 
i omgivningen och det är idag ett miljöproblem som behöver åtgärdas. 

Det är en utmaning att klargöra mikroplasternas ursprung, däremot går det att 
konstatera att konstgräsplaner är en av de största källorna i Sverige och bedöms 
släppa ut flera ton mikroplaster. För att ta reda på hur mycket mikroplaster en 
konstgräsplan kan sprida med dagvatten görs olika provtagningar i bl.a. vatten- och 
sedimentmiljöer.  

Syftet med detta examensarbete var att belysa olika provtagningsmetoder som kan 
användas vid provtagning av mikroplaster från konstgräsplaner i vatten och sediment. 
Därefter ska resultaten kunna användas som underlag för att anpassa framtida 
provtagningar för mikroplaster. Följande tre mål sattes därför upp; identifiera olika 
provtagningsmetoder som är lämpliga för mikroplaster, jämföra dessa med varandra 
och föreslå lämpliga provtagningsmetoder för mikroplaster från konstgräsplaner i 
främst vatten.  

För en lyckad provtagning krävs en noggrann planering och förberedelse innan 
utförandet. Det innebär att en konceptuell modell bör tas fram över hur fotbollsplanen 
är utformad, var och när provtagning ska utföras och vilka parametrar som ska 
analyseras samt att det finns referenser för bakgrundshalter, se figur 3, sida 16. 
Information om provtagningsplatsen behöver sammanställas, exempelvis vilka 
plastmaterial som finns i konstgräsplanen samt vilka förväntade primära och 
sekundära mikroplaster som kan spridas från den undersökta platsen.  

I examensarbetet identifierades två provtagningsalternativ för att undersöka 
mikroplaster i vattenprover: 

• Provtagning av vatten (aktiv provtagning) för analys av mikroplast 

• Provtagning med filter (passiv provtagning) där vatten med mikroplast filtreras. 
I detta fall kan mikroplasterna som har fångats upp av filtret analyseras.  

Rapporten behandlar även andra provtagningar - provtagning med pump, hämtare 
och huggare. Detta för att se vilka alternativ som finns vid vatten- och 
sedimentprovtagningar samt för att få en jämförelse mellan dessa provtagningar. 

Vid provtagningar saknas det idag en gemensam standard för hur provtagning ska 
planeras och genomföras, vilket troligtvis hade underlättat arbetet vid provtagningar. 
Framförallt då resultaten lättare hade kunnat tolkas och jämföras med varandra. 

Ett studiebesök gjordes vid Bergaviks IP i Kalmar för att utföra provtagning i tre 
brunnar och i en närliggande dagvattendamm dit yt- och dräneringsvattnet från 
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konstgräsplanen avvattnas till. Provtagningen började med att dagvattenflödet och 
nederbördsmängden under de senaste dygnen innan mätningstillfället noterades. 
Samtliga provtagningstillfällen sker vid liknande väder- och flödesförhållanden. 
Vattenproverna skickades sedan på analys. Denna metod går att upprepa och efter 
några provtagningstillfällen kan ett medelvärde på innehåll av mikroplaster tas fram.  

Examensarbetets slutsats är att det är viktigt att undersöka hur och var provtagningen 
utförs. Både när det handlar om aktiv provtagning och passiv provtagning gäller det 
att ta prover tas vid flera tillfällen, beskriva nederbördsförhållandena innan 
provtagning, ta prover på samma ställe och samma djup för att lättare kunna 
identifiera mängden mikroplaster från ursprungskälla samt hur mycket som sedan 
sprids vidare.  

Anledningen till att det idag främst är aktiv- och passiv provtagning som används vid 
provtagning av mikroplaster från konstgräsplaner är att det finns kommersiellt 
tillgängliga analysmetoder som är beprövade tillsammans med dessa 
provtagningsmetoder. Ett förslag på framtida studier är att identifiera en gemensam 
standard för utförande av provtagningen. Det skulle underlätta utvärdering av 
mikroplasters spridning från konstgräsplaner om samma standard användes överallt. 
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Summary 
	  
Plastics have created the conditions for us people for decades because of its wide 
use. It has, however, resulted that there are amounts of microplastics in the 
environment and it is today an environmental problem that needs to be fixed. 
 
It is a challenge to clarify the origin of the microplastics, but it can be stated that 
artificial turf is one of the largest sources in Sweden and is expected to release 
several tonnes of microplastics. To find out how much microplastics an artificial turf 
can spread with stormwater, various samples are taken in eg. water and sediment 
environments. 
 
The purpose of this thesis was to present various sampling methods that can be used 
when sampling microplastics from artificial turf in water and sediment. Then, the 
results can be used as a basis for adapting future samples for microplastics in water 
and sediment. The following three goals were therefore set up; identify different 
sampling methods suitable for microplastics, compare these with each other and 
suggest appropriate sampling methods for microplastics from artificial turf in mainly 
water. 
 
For successful sampling, planning and preparation are required before the execution. 
This means that a concept model should be developed over how the soccer field is 
designed, where and when samplings should be performed, which parameters should 
be analyzed and that there are references for background contents, see figure 3, 
page 16. Information about the sampling location needs to be compiled, for example, 
which plastic materials are present in the artificial turf and which expected primary 
and secondary microplastics can be spread from the soccerfield. 
 
During this thesis, two sampling alternatives were identified to investigate 
microplastics in water samples: 
 
• Sampling of water (active sampling) for microplastic analysis 
 
• Sampling of filtrate (passive sampling) where microplastic is filtered. In this case, the 
microplastics that have been captured by the filter are analyzed. 
 
This thesis also deals with other samplings - sampling with pump, water-container 
and dredge. It is because to see which alternatives are available for water and 
sediment sampling and for obtaining a comparison between these samples. 
 
At sampling, there is currently no common standard for implementation, which would 
probably have facilitated the sampling work. Especially when the results were easier 
to compare with each other. 
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A study visit was made at Bergavik's IP in Kalmar to perform sampling in three wells 
and in a nearby stormwater pond to drain the surface and drainage water from the 
artificial turf.  
 
The sampling began with the stormwater flow and the amount of rainfall during the 
previous days before the measurement was noted. All sampling occasions occur at 
similar weather and flow conditions. The water samples were then sent for analysis. 
This method can be repeated and after a few sampling occasions, a mean value of 
microplastic content can be obtained. 
  
The thesis conclusion is that it is important to look at how and where the sampling is 
performed. Both when it comes to active sampling and passive sampling, it is 
necessary to take samples taken on several occasions, describe the precipitation 
conditions before sampling, take samples at the same place and the same depth in 
order to more easily identify the amount of microplastics from the source and how 
much is then disseminated. 
 
The reason why it is today mainly active and passive sampling that is used in 
sampling microplastics from artificial turf is that these are proven methods. A 
suggestion for future studies is to identify a common standard for execution. It would 
facilitate analyzes of microplastic spread from artificial turf if the same standard was 
used everywhere.  
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1. Inledning: 

Under flera årtionden har plast skapat förutsättningar för oss människor på grund av 
dess breda användningsområde i samhället och vardagen. Det har medfört att det 
förekommer mängder av plast i naturen vilket är ett av vår tids miljöproblem att 
tacklas med. Plast innehåller alltid kol och väte då det främst består av syntetiskt 
organiska polymerer. Dessa polymerer brukar vanligtvis blandas med andra tillsatser, 
så som färgämnen, fyllmedel och förstärkning, vilket ger variation till plastens 
mekaniska- och kemiska egenskaper. [1] 
 
Generellt är nedbrytningen av plast en svår och långsam process. Det kan ta mellan 
10 – 20 år för en vanlig plastpåse att brytas ned. Plastpåsen sönderdelas till 
mikroplast, som är mindre än 5 mm, men för vissa plastsorter det kan dröja flera 
hundra år innan allt är nedbrutet.[3] Trots att plast och dess negativa konsekvenser 
har uppmärksammats har det tidigare inte varit lika mycket fokus på mikroplaster som 
det är nu[2] 
 
Mikroplasters miljöpåverkan har blivit allt mer aktuellt och dess spridning i naturen har 
börjat uppmärksammas globalt. Källor som konstgräsplaner, vägbanor och tvätt från 
båtar har identifierats som några av de största orsakerna till mikroplasternas 
spridning. [3] Framförallt har flera studier analyserat mikroplasters förekomst i marina 
miljöer, eftersom det har visat sig ha skadliga konsekvenser på vattenlevande 
organismer. [2] 
 
För att få bättre förståelse för spridningen av mikroplaster från fotbollsplaner måste 
provtagningar utföras. Ett problem är att varje plats har sina specifika förutsättningar 
för potentiell spridning av mikroplaster. I syfte att erhålla relevanta resultat och 
underlätta tolkningen av resultaten. [4] och för att en provtagning ska återge korrekta 
värden behövs därför: 
 

• Provtagningsplan  
• Beskrivning av platsen,  
• Beskrivning av syftet med provtagningen  
• Hur provtagningen ska utföras,  

 
Det som idag försvårar arbetet med provtagning och analys av mikroplaster i vatten är 
att det inte finns någon specifik standard för hur provtagningen ska genomföras. Det 
som försvårar provtagningen är att mikroplaster har olika ursprung och därmed 
egenskaper som densitet, storlek, färg, sammansättning etc. [2] 

1.1 Syfte: 
Syftet med examensarbetet är att utröna hur olika vedertagna provtagningsmetoder 
kan användas vid provtagning av mikroplaster från konstgräsplaner i vatten och 
sediment. Syftet är även att resultaten ska kunna användas som underlag för vidare 
utveckling av provtagningsmetoder anpassade för mikroplaster. 
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1.2 Mål: 
För att uppnå syftet har följande mål fastställts: 
 

• Identifiera befintliga provtagningsmetoder för mikroplaster i vatten och 
sediment  

 
• Specificera lämpliga provtagningsmetoder för analys av mikroplaster från 

konstgräsplaner i vatten. 
 

• Utföra jämförelse mellan provtagningsmetoderna 

1.3 Lösningsmetod:  
De metoder som har använts är litteraturstudie, studiebesök, och intervjuer: 
 

• Litteraturstudie var den primära metoden i detta examensarbete med fokus på 
vetenskapliga artiklar, rapporter och uppsatser etc. Vanliga sökord under 
litteraturstudien var bl.a. mikroplaster, konstgräsplaner, vatten och sediment. 
De sökvägar som använts har varit Google Scholars databas och KTH 
Bibliotekets samlade söktjänst för databaser. 
 

• Ett studiebesök utfördes vid en nyinvigd konstgräsplan i Kalmar för att få 
praktisk erfarenhet av hur provtagning kan gå till. Provtagningarna utfördes i 
syfte att undersöka hur mycket mikroplaster som kan spridas från 
konstgräsplanen till närliggande dagvattendamm.  
 

• Eftersom det finns många olika provtagningsmetoder för mikroplaster 
beroende på vart provtagningen sker gjordes intervjuer med personer som har 
arbetat med provtagningar för vatten och sediment. På så vis underlättade det 
för sökandet av fakta angående provtagningar då intervjuerna gav en bättre 
överblick inom problemområdet.  

 

1. 4 Avgränsningar:  
Examensarbetet utfördes som ett heltidsarbete på totalt 10 veckor. Då det finns olika 
provtagningsmetoder för olika källor valdes det att fokus för detta examensarbete 
skulle handla om provtagningar för mikroplaster från konstgräsplaner. Detta 
examensarbete tar upp partiklar med diametern mindre än 5 mm för att inkludera 
olika sorter av gummigranulat som anträffas i konstgräsplaner. 
 
Detta examensarbete tar upp provtagningar i vatten och sediment. Provtagningar i 
sediment berörs inte i samma omfattning som provtagningar i vatten, då den mesta 
informationen som återfunnits har behandlat provtagningar i just vatten.  
 
Andra avgränsningar som har gjorts i detta examensarbete är att titta på vilka 
provtagningar som används för konstgräsplaner här i Sverige. En jämförelse mellan 
sex olika provtagningar tas upp i detta arbete där sedan det största fokus kommer att 
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läggas på aktiv provtagning. Examensarbetet omfattar inte heller några analysresultat 
från studiebesöket från Kalmar. 

2. Mikroplaster 

I detta kapitel förklaras vad mikroplaster är, hur de uppkommer och hur de sprids i 
naturen. Därefter ges en beskrivning av konstgräsplaner och hur de fungerar som 
källa för mikroplaster samt hur dessa sedan sprids vidare ut i miljön.  
 

2.1 Vad är mikroplaster? 
Mikroplaster är små plastfragment mindre än 5 mm och kan kategoriseras som 
antingen primära eller sekundära. [2] Det som skiljer dem åt är att primära 
mikroplaster från början är mindre än 5 mm. De används till exempel inom tillverkning 
av plastprodukter eller som en beståndsdel i kemiska produkter, med andra ord för 
direkt användning. Sekundära mikroplaster blir små till följd av slitning till exempel när 
plastföremål slits och plastartiklar frigörs, eller när plastmaterial hamnar ute i naturen 
och stegvis fragmenteras/nöts ner till mindre bitar. [5][6] Granulat är ett exempel på 
primära mikroplaster i konstgräsplaner som kommer tas upp senare i kapitel 2.3  
 
Nedbrytningen av mikroplaster som består av plastpolymerer sker långsamt och kan 
pågå under en lång tid. Det som avgör mikroplasters nedbrytningsprocess styrs av 
vilken typ av plast det är, temperaturen och hur mycket mikroplasten utsätts för 
solljus. Med tanke på den långa nedbrytningsprocessen är det förutsägbart att djur 
och andra organismer lätt får i sig mikroplaster som finns i naturen och exempelvis 
marina djur kan förväxla mikroplast med föda.[5] 
 

2.2 Mikroplasters spridning 
Ännu är det svårt att avgöra den exakta mängden mikroplast som sprids till naturen. 
Det finns flera olika faktorer som spelar roll, dock bedöms av Svenska Miljöinstitutet, 
IVL den största faktorn vara slitage av däck och vägbanor som släpper ut ca 13 000 
ton/år i Sverige. Andra stora källor är konstgräsplaner, reningsverk och båtar. Det går 
inte att avgöra exakt hur mycket av dessa mikroplaster som hamnar ute i vattnet. 
Konstgräsplaner, uppskattas vara den näst största källan med en spridning till miljön 
om 1640 – 2460 ton per år. Med vind- och vattenströmmar bedöms mikropartiklarna 
kunna färdas långt och potentiellt även kunna nå havsmiljön. Det går inte att klargöra 
exakt hur mycket mikroplaster det förekommer i våra världshav pga. otillräckligt med 
dataunderlag. [7] Olika metoder används för att analysera och samla mikroplaster 
från vatten och sediment. Det är dock svårt att jämföra mätresultaten för 
mikroplasters sammansättning och flöde, samt uppskattning av fältkoncentrationer. 
Detta beror på att det saknas standarder för hur provtagningen ska utföras och hur 
analysresultat ska presenteras. [8] 
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2.3 Fotbollsplaner med konstgräs 
Gräs har svårt att växa i vissa miljöer och därför har en kraftig ökning av antalet 
fotbollsplaner gjorda av konstgräs skett sedan 1960 då dessa började byggas. [8] Det 
byggs ca 100 konstgräsplaner i Sverige varje år och 2016 fanns det ca 1300 
konstgräsplaner i hela landet.[9][10] 

Uppbyggnaden av konstgräset består av flera lager. Det översta lagret består av en 
slags matta där sand och gummi fylls mellan grässtråna. Under det översta lagret 
finns ofta en elastisk pad som stöds av stabiliserat bärlager och stenkrosslager. 
Längst ned ligger en infiltrationsduk ovanpå en dränering för att leda bort eventuellt 
vatten, se figur 1 hur en uppbyggnad av konstgräset kan se ut. [2] 

 

Figur 1. Visar olika lager av konstgräs. [2] Bild kopierad med tillstånd. 

Eftersom granulatet ligger löst mellan grässtråna, kan det lätt spridas från 
konstgräsplanen. Syftet med att använda granulat är att gräset ska stå upprätt och 
inte slitas lika snabbt, det ger även spelmässigt önskvärda egenskaper för 
fotbollsplanen, samt stötdämpning och vridsäkerhet ur säkerhetssynpunkt. [2] Görs 
en jämförelse mellan en konstgräsplan och en naturlig plan har analyser visat att 
konstgräset klarar av ca 2000 speltimmar/år, till skillnad från en naturlig plan med ca 
150 timmar/år. Figur 2 nedan visar hur det kan se ut när granulat ligger mellan 
grässtråna.[9] 
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Figur 2. En bild hur granulat ligger mellan plaststråna på en konstgräsplan. Foto taget 
av Elma Josic 

Det finns olika typer av konstgräsplaner, generellt är de antingen med eller utan 
granulat. En fullstor 11-spelsplan med granulat har vid installation vanligtvis mellan 
50-90 ton granulat. Vanligtvis är granulat tillverkat av bildäck som har återvunnits 
(SBR), nytillverkat gummi (EDPM) eller termoplast (TPE).[11] Dessa tre 
granulatmaterial är en bidragande faktor till mikroplaster från konstgräsplaner, men 
även andra mikroplastkällor kan förekomma som exempelvis grässtrån och bitar av 
sviktpaden. Granulat och andra mikroplaster sprids sedan till omgivningen via 
exempelvis snöröjning, spelare och regnvatten.[9] 

2.3.1 Konstgräset 
Det som gräset består av i en konstgräsplan är i grunden plastväv som är gjorda av 
syntetiska organiska polymerer, antingen polypropylen, nylon eller polyester. När det 
gäller äldre konstgräsplaner förekommer det tungmetaller i konstgjorda fibrer bl.a. av 
nylon. Även om det är ovanligt att bly läcker ut från nylonfibrer kan bly spridas genom 
att skadade nylonfibrer sprids till omgivningen med vatten. [12] 
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2.3.2 Styrengummi (SBR) 
Gummigranulat SBR är en blandning av butadien och styren och är vanligast 
förekommande materialet i konstgräs i Sverige. [9][13] Den kräver även högre 
dämpning och är svårare att utveckla. Användningsområdena för SBR är stora och 
det är oftast återvunnet från gamla bil- och maskindäck, till skillnad från andra 
fyllnadsmaterial som framställs direkt som granulat till konstgräsplaner. [13] 

2.3.3 Etenpropendiengummi (EPDM) 
EPDM granulat är det näst vanligaste fyllnadsmaterial i Sverige som är vanligast vid 
konstgräsplaner med densiteten 0,48 ton/m3. [9][12]  

EDPM är syntetiskt gummi och dess molekyler binds till ett kemiskt stabilt elastiskt 
tätskikt. Därför återvänder gummit alltid till sin ursprungliga form efter töjning och 
deformering. P.g.a. EDPMs stabilitet påverkas den inte av vatten, jordkemikalier eller 
mikroorganismer. Det frigörs inte heller kemikalier eller gifter ur EDPM under 
tillverkningen just för att den är kemisk stabil, eftersom det inte behövs tillsättas några 
mjukgörare eller tillsatser. [12]  

Tillsammans med andra källor såsom packningar och bilmattor, kan EPDM återvinnas 
och bilda R-EPDM. R-EPDM har en densitet på 0.50 ton/m3 .[8][9][2]  

2.3.4 Termoplaster (TPE) 
TPE är sampolymerer, har en densitet på 0,85 ton/m3 och med egenskaper som är 
elastiska och termoplastiska. Bindningarna för TPE är fysiska och ger en mekanisk 
stabilitet. Uppstår en förhöjd temperatur bryts dessa bindningar ner och materialet 
smälter. Därför används olika polymerer som har antingen hård polymer eller mjukt. 
Eftersom materialet kan smälta går det att återvinna.[14]  
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3. Provtagning och analys 
Detta kapitel beskriver förberedelserna som används vid provtagning och hur en 
analys går till för mikroplaster i vatten och sediment.  

3.1 Provtagningsmetoder 
Olika provtagningar skiljer sig från varandra beroende på om prover tas i vatten eller 
sediment. Det är viktigt att mikroplaster som ingår i planen som studeras är 
analyserade. Det är dessa plaster som sedan ska identifieras i vattenprover och i 
recipient. Upprepade provtagningar på samma plats är bra att utföra för att få hur 
halten av mikroplast varierar över tid. När en provtagning utförs i till exempel jord tas 
det prov i markprofilen punkten där provet tas. I vatten sprids och späds föroreningar 
långt ifrån källan. För att resultaten vid vattenprovtagning ska kunna jämföras måste 
provtagningen utföras på samma sätt, i samma punkt och vid likartade 
väderförhållanden. Prov bör också kunna tas vid olika tidpunkter på året i syfte att 
kontrollera effekter av exempelvis snösmältning, höstregn och liknande. 

För att kunna genomföra en effektiv provtagning bör utförlig bakgrundsinformation om 
platsen tas reda på. Bakgrundshalter innan konstgräsplanen installeras är av stort 
värde, och kan användas som jämförvärde. Vad gäller bakgrundsinformation kan 
också handla om exempelvis geologi, hydrologi och historiska data. Information bör 
inhämtas om dränerings-, dagvattenledningar, brunnar, dammar och liknande, men 
även andra faktorer, såsom ekonomiska, tekniska, och geografiska kan påverka en 
provtagning. Med hjälp av den sammanställda informationen kan en konceptuell 
modell bildas. Den kan ge bättre förståelse för mikroplaster som föroreningskälla, 
provtagningsplatsen samt hur en provtagningsstrategi kan skapas. [15]  

3.2 Provtagningsplan 
För att få bättre förståelse för en provtagning ska först en provtagningsplan tas fram. 
Provtagningsplanen kan kategoriseras i olika delar och beskrivs på följande vis: 

• Konceptuell modell: En konceptuell modell är en problembeskrivning av 
området där risksituationer kan uppstå och består först av föroreningskälla. 
Därefter är transportväg av mikroplasterna som exempelvis kan vara via 
dräneringsvatten, ytavrinning eller luft. Sist når föroreningskällan 
skyddsobjektet som kan vara grund- och ytvatten eller sediment. För att en 
risksituation ska uppstå måste alla dessa tre delar finnas med i den ordningen 
som figur 3 visar. 
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Figur 3 förklarar problembeskrivning som bör tas hänsyn till innan provtagning 

• Syftet med provtagningen: Det är viktigt att ha kunskap kring provplatsen för att 
undvika hinder eller störningar under provtagningen. Finns ett tydligt syfte 
underlättar det arbetet, exempelvis ska mätningen visa effekten av en åtgärd 
för att minska spridningen av mikroplaster 

• Beskrivning av området: Samla information om området innan provtagningen. 
Informationen kan inkludera geologin, hydrologin och om det exempelvis finns 
något vattendrag i närheten. Dränering, dagvattenledningar samt andra källor 
bör utredas. Historik och framtida planer om vad som ska göras är också 
relevant information.  

• Beskrivning av provtagningen: Redogör för hur provtagningspunkterna ska 
placeras tex på vilket djup eller omrörda prover, och när provtagningen ska 
utföras, tex efter regn, snösmältning etc. Ange även om instrument ska 
användas som hjälpmedel. 

• Val av analysmetod: Olika analysbolag erbjuder olika analyser på mikroplaster. 
Dessa presenteras sedan olika utifrån plastsort, referensprov och antal 
partiklar eller mängd per liter.  

• Besvär för provtagningarna: Redogör ifall det finns något hinder under 
provtagningen. Exempel är ledningar eller pågående arbete som stör 
provtagningen. 

• Dokumentation: Redogör för hur arbetet framförs vilket kan inkludera 
mätvärden, fotografering och anteckningar.[4] 

3.3 Analyskedjan 
En faktor som är svår gällande provtagningar i vatten och sediment potentiellt 
innehållande mikroplaster är att det inte finns någon gemensam standard för 
genomförande. Provtagning är relevant för att besvara frågor om mikroplaster medan 
metoden är relevant för att säkerhetsställa att provtagningen är tillförlitlig och 
analyserbar. Eftersom mikroplaster härstammar från olika källor och hamnar i olika 
miljöer är det svårt att definiera en gemensam standard som är användbar för 

Mikroplaster som 
föroreningskälla 

(Riskobjekt) 
Transportväg   Skyddsobjekt 
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provtagning. Dock utvecklas tekniken snabbt för att identifiera och karaktärisera 
mikroplaster som förorening.  

En gemensam standard vid provtagning skulle underlätta analysen angående 
mikroplasterna. För att få en bättre illustration över analysprocessen kan en 
analyskedja användas, se figur 4.   

 

Figur 4. Visar hur analyskedjan fungerar.  Hämtat från Klaudia Bujaks examensarbete 
- Kartläggning av analysmetoder för mikroplaster från konstgräsplaner. [8] 

Analyskedjan visar en röd tråd i hela arbetsprocessen. Därför är det viktigt att 
provtagningen utförs på ett effektivt sätt eftersom det påverkar det sista steget i 
analyskedjan – resultatet. Precis som ovan nämnt finns det inte en gemensam 
standard vilket gör att det uppstår en begränsad jämförbarhet. [8] 

Under en provtagning bör även hänsyn tas till kontaminationsrisker. Det finns en rad 
olika problem som kan påverka det slutgiltiga resultatet, därför är det, precis som 
beskrivet i kapitel 3.2 viktigt att det finns en bra provtagningsplan för ett noggrant 
resultat. [8]Det är även viktigt att dokumentera provtagningsområdet. [16] 

Efter att en provtagning har utförts ska provet behandlas. Oavsett vilken 
provtagningsmetod som används och var den utförs skickas provet vanligtvis till ett 
laboratorium där analyser utförs. Analysmetoder av mikroplaster i vatten kan vara 
optiska, spektrometriska eller kromatografiska. [8].  

Från att en provtagning har utförts till att det skickas till ett laboratorium måste provet 
däremellan hanteras varsamt och i rätt provtagningskärl, tex inte använda 
plastflaskor. Vissa prover behöver anlända till ett laboratorium snabbare än andra för 
att minska risken för kontamination. Omgivningens temperatur har också en 
betydelse för provtagningarna.  

För att få ett konkret resultat är det bra att begränsa vilken information som ska tas 
fram innan analys. Analysmetoden ska anpassas efter aktuella parametrar som 
besvarar de frågor som har ställts. Exempelvis, om syftet är att visa att en 
skyddsåtgärd fungerar så kan en mikroplastanalys av antal partiklar per liter vid en 
viss nederbördsintensitet ge svar på frågan. Om frågan istället är vilka mikroplaster 
som finns i vattnet bör en analysmetod väljas som ger specifika svar på just 

Provtagning Behandling Analys Resultat 
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plastegenskaper. Därefter bör resultatet kunna jämföras med ett rikt- eller 
referensvärde. Det är också viktigt att det är rätt mängd prov som används för vald 
analys. [15] 

Eftersom mikroplaster i vatten- och sedimentprov kan innehålla stora mängder av 
mikropartiklar med organiskt och oorganiskt ursprung, finns det risk för att analysen 
påverkas. De vanliga behandlingssteg av det tagna provet är volymreducering, 
separation och kemisk rening innan de anpassas efter analysmetoden. Under den 
kemiska reningen finns det risk att mikroplastpartiklar skadas i provet och 
reningsgraden som uppnås kan variera i olika analyser trots att metoden var 
densamma som användes. Dessa faktorer är en nackdel vilket gör att behandlingen 
av prov för mikroplaster från vatten och sediment är svår, tidskrävande och medför 
stora osäkerheter. [8]  
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4. Olika provtagningsmetoder 

Detta kapitel kommer att ta upp några provtagningar som kan utföras vid provtagning 
för mikroplaster i vatten och sediment. 

4.1 Aktiv provtagning 
Aktiv provtagning är en metod där provet tas direkt, dvs. provvattnet tas upp, samlas 
och bevarades i till exempel glasflaskor där mikroplaster sedan kan analyseras. Vid 
aktiv provtagning tas prover på samma ställe vid olika tillfällen exempelvis vid olika 
årstider pga. varierande nederbörd. [16] Det kan även vara intressant att ta vid olika 
djup i en brunn, till exempel på botten och ytvattnet för att se huruvida olika partiklar 
är suspenderade. [17] Ett antal stickprov kan tas fram och på så vis går det att se 
variation mellan proverna och därefter räkna ut ett medelvärde. Det går även att 
blanda stickproven till ett samlingsprov och analysera det och då tas ett medelvärde 
fram. [16] 

4.2 Passiv provtagning 
Passiv provtagning är en metod som grundas på t.ex. adsorption eller jonbyte. [18] 

Passiv provtagning av mikroplaster från konstgräsplaner utförs endast indirekt idag då 
filter och granulatfällor finns installerade. Syftet med dessa är att förhindra spridning 
av mikroplaster via dagvattensystemet, men dessa filter och fällor skulle även kunna 
fungera som passiva provtagare, förutsatt att flödet registreras och att mikroplasterna 
på filtret kan analyseras. Flödet måste mätas för att kunna återge halt eller 
koncentration av mikroplaster i vattnet. [15] Efter provtagningen sammanställs 
resultatet beroende på provtagningsperiodens längd, ämnets upptagningshastighet 
och vattnets temperatur. Sedan beräknas ett tidsintergrerat medelvärde fram. [16] 

4.3 Provtagning med pump 
En provtagningsmetod av vatten är provtagning med pump, t.ex. sugpump, tryckpump 
eller skakpump. Generellt för alla pumpar vid provtagning är att pumpen ska ha rätt 
kapacitet, kan reglera flödet och klarar av en höjd från grundvattenytan till markytan. 

• Sugpump: Vattnet i grundvattenröret utsätts för ett undertryck för att sedan 
sugas upp till markytan via en slang. Den maximala höjden vid användning av 
denna pump är 7 meter. Eftersom ett stort undertryck uppstår är det lätt för 
lättflyktiga ämnen att försvinna.  

• Tryckpump: Med hjälp av till exempel en kolv eller ett membran som är 
placerat under vattenytan trycks vattnet upp till markytan. Flödet är vanligtvis 
högt och denna typ av pump påverkar inte lättflyktiga ämnen.  

• Skakpump: Det är en kombination med en styv slang och backventil och 
genom att dra slangen upp och ner lyfts vattnet upp till markytan. Till skillnad 
från en sugpump klarar skakpumpen höga höjder. Eftersom vattnet inte utsätts 
för luft är denna metod bra för flyktiga kolväten. [18] 
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4.4 Provtagning med hämtare 

När det gäller provtagning vid djupa sjöar för både vatten och sediment är användning 
av hämtare en lämplig metod. Det är en enkel metod och det finns flera varianter av 
den, det behövs ingen energikälla samt det är inte en stor kontamineringsrisk om 
engångshämtare används. Beståndsdelarna hos en hämtare kan variera, dock 
förekommer det alltid en termometer. För denna provtagning spelar djupet roll 
eftersom viktiga parametrar varierar vid olika djup.  

Nackdelen med hämtare är dock att det kan orsaka turbulens och att partiklar grumlas 
upp. Därför är det viktigt att inte nå botten vid användning av hämtare.[18] 

4.5 Sedimentprovtagning med huggare 
Vid provtagning av sediment är bottenhuggare en metod. Metoden används främst i 
det översta sedimentskiktet och syftet med provtagningen är att få information om 
bottenfauna eller information om miljön. Det som alla bottenhuggare har gemensamt 
är att en specifik yta tas vid provtagningen. Placeringen ligger mellan 20–30 cm djup 
ner i sedimentet. Bottenhuggaren är en slags låda med kraftiga delar som från 
undersidan trycker igen vid provtagningen. Nackdelen med denna metod är att det 
finns risk att en omblandning sker och på så vis kan partiklar sköljas bort.[18] 

4.6 Provtagning med rörprovtagare 
Rörprovtagare är en annan metod för sedimentprovtagning. Det som gäller för alla 
rörprovtagare är att ett rör trycks ned i sedimentprofilen och ett vakuum uppstår i syfte 
att hålla kvar sedimentet när provtagningen tas upp. Denna metod används på lösa 
sedimentskikt till fastare sediment på ett djup som kan variera mellan 30 – 100 cm. 
Rörprovtagare bör tillåta fri vattenpassage uppstå vid nedsänkning p.g.a. att 
sedimentskiktet inte ska röras om. 
 
Rörprovtagare lämpar sig vid sedimentprovtagning för att ta prov vid lösa 
sedimentskikt samt fastare sediment. Metoden är bra för ackumulationsbottnar, 
däremot kan det vara en utmaning att erhålla ostörda ytskikt. [18] 
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5. Studiebesök vid Bergaviks IP Kalmar  

Vid Bergaviks IP i Kalmar har det under sommaren 2018 byggts en ny konstgräsplan. 
Konstgräsplanen fungerar som testobjekt för ett forskningsprojekt som bedöms pågå 
2018 och 2019. Provtagningsplanens olika delar enligt 3.2 genomfördes enligt 
följande beskrivning: 

Konceptuell modell: En konceptuell modell gjordes, d.v.s. att en problembeskrivning 
av riskområdet. Planen och dess omgivning har utformats för att minimera 
spridningen av mikroplaster med åtgärder så som exempelvis reglar under stängslet 
för att granulat inte ska lämna det inhägnade området.  

Bergaviks IP nya konstgräsplan har vinterlinjering som betyder att planen blir smalare 
på vintern i jämförelse med andra fotbollsplaner i syfte för att lägga snön på planen 
vid snöröjning. Figur 5 och figur 6 visar spridningsförbyggande åtgärder. [2] 

 

Figur 5. En bräda har satts längs stängslet för att undvika mikroplasternas spridning 
längs marken. Foto taget av Elma Josic 
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Figur 6. Fotbollsplanen är konstruerad för att vara vinterlinjering för att snön inte ska 
röjas undan från konstgräsplanen. Foto taget av Fredrick Regnell 

Syftet med provtagningen: Provtagningarna utfördes 2018-09-20 med klart väder och 
måttlig vind. De analyser som skulle utföras var vid en dräneringsbrunn, 
dagvattenbrunn, samlingsbrunn samt dagvatten i en damm nedströms från 
anläggningen. Syftet med provtagningen var att visa åtgärdens effekt på antalet 
mikroplaster I vattenmiljön från en fotbollsplan. Antalet partiklar som kan härledas till 
fotbollsplanen per liter vatten som har analyserats.  

Beskrivning av området: Samla information om Bergaviks IPs nya konstgräsplan. 
Hänsyn togs även till kontaminationsrisker, t.ex. att händerna var rena då de kunde 
komma i kontakt med vatten när provet skulle tas. För att sedan kunna redogöra hur 
provtagningstillfället framförts gjordes dokumentationer i form av anteckningar på 
olika mätvärden, fotografier och filmklipp. 

Beskrivning av provtagningen: Under studiebesöket i Kalmar gjordes en aktiv 
provtagning, d.v.s. att provvattnet samlades upp och bevarades i glasflaskor där 
mikroplaster skulle analyseras, och likadant i plastflaskor där metall skulle analyseras. 
Vid aktiv provtagning tas prover på samma ställe vid olika tillfällen. Flera 
samlingsprov samlas och tillslut kan ett medelvärde tas.  

Val av analysmetod: Analysmetoden för proverna är av sorten SEM-EDS, 
(svepelektronmikropskåp - energi dispersiv röntgenspektrometer) vilket återger 
resultatet i antal partiklar per liter. Plast som är mindre än 10 µm går att identifiera 
med hjälp av SEM-EDS samt gör att detektering blir utförbar av alla typer av granulat 
från konstgräsplaner. Denna metod finns tillgänglig att köpa som tjänst av 
analysföretag. [8] 
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 Besvär vid provtagningarna: Provtagning i dagvattenbrunnen kunde inte utföras för 
att den var torr. Därför skulle ett annat potentiellt problem som hade kunnat uppstå 
under provtagningen i Kalmar var att exempelvis vattnet i en brunn skulle kunna ha 
varit för långt ner och att det inte fanns någon stav som skulle kunna användas.  

Granulat fanns även i skarven till brunnen, därför fick brunnslocket öppnas med en 
stor försiktighet för att undvika kontamination av vattnet.  

Dokumentation: Vid aktiv provtagning i Bergaviks IP märktes alla flaskor med 
provtagningsplats samt datum, se figur 7. Även en rundvandring gjordes runt hela 
fotbollsplanen samt platserna där provtagningen utfördes för att samla information om 
platsen och omgivningen. Tabell 1 visar information om de olika brunnarna och 
provtagningarna [8] 

 

Figur 7. Flaskor med markeringar där vattnet samlades in under provtagningen vid 
Bergaviks IP i Kalmar. Tre glasflaskor användes på respektive provplats, medan en 
plastflaska användes på respektive provplats. Foto taget av Elma Josic 
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Tabell 1. Beskriver förutsättningarna i respektive provpunkt. 
Dräneringsvatten
brunn 

Dräneringsbrunnens	  vatten	  såg	  grumligt	  ut	  	  

Dagvattenbrunn Inget	  prov	  kunde	  tas	  i	  denna	  brunn	  då	  den	  var	  torr	  
Samlingsbrunn Samlingsbrunnens	  vatten	  såg	  grumligt	  ut	  
Dagvatten i 
damm 

Dagvattendammsystemet	   utanför	   Bergaviks	   IP	   är	   uppdelat	   i	   tre	  
dagvattendammar,	   Damm	  A,	   B	   och	   C	   ansluter	   sig	   till	   varandra	   då	   vattnet	  
rinner	   från	   A	   till	   B	   till	   C	   innan	   det	   rinner	   ut	   i	   Östersjön.	   Prov	   vid	   detta	  
provtagningstillfälle	  togs	  enbart	  från	  damm	  A	  
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6. Resultat och diskussion 
Nedan presenteras ett helhetsperspektiv över redovisade provtagningsmetoder med 
hänsyn till informationen om mikroplaster, konstgräsplaner och provtagningsmetoder i 
analysdelen.  

6.1 Provtagning av mikroplaster från konstgräsplaner 
Negativa effekter av mikroplaster i akvatisk miljö har identifierats och ständigt pågår 
det en utveckling för att få förståelse och kunskap kring mikroplaster samt minska 
dess mängd och spridning. Eftersom konstgräsplaner har identifierats som en av de 
möjliga källorna till mikroplasters spridning hamnar mycket fokus på att kvantifiera och 
identifiera spridningsvägarna. Idag används främst aktiv provtagning för provtagning 
av mikroplaster från konstgräsplaner. Nedan beskriver tabell 2 översiktligt faktorer att 
ha i åtanke när en provtagning ska utföras. 

Tabell 2. Beskriver frågeställningar och åtgärder vid provtagning av mikroplaster från 
konstgräsplaner 

Vad Hur 

Vilka förberedelser krävs innan 
en provtagning? 

Noggrann planering med en konceptuell 
modell. Ta även reda på information om 
platsen där provet ska tas 

Vilka provtagningar kan 
användas vid analys av 
mikroplaster från 
konstgräsplaner? 

Idag är det lämpligt att använda sig av aktiv 
provtagning, d.v.s. stickprov tas vid upprepade 
tillfällen 

Hur går en provtagning till av 
mikroplaster? 

Olika provtagningar kan göras beroende på om 
de ska tas i vatten eller sediment. Vid 
konstgräsplaner används främst aktiv 
provtagning, dvs. provet tas direkt och samlas 
innan de sedan skickas till analys. 

Hur går det att avgöra att 
mikroplaster kommer från just en 
konstgräsplan? 

Det är svårt att identifiera olika mikroplasters 
ursprung. Valet av analysmetod kan i bästa fall 
ge svar på vilka plasttyper som finns i vattnet 
[8] 

 

Under studiebesöket i Kalmar användes aktiv provtagning som metod vid analys av 
mikroplaster från konstgräsplaner. Det konstateras att denna metod kan vara en 
lämplig provtagning då den ger jämförbara resultat när provtagningen sker på ett 
systematiskt sätt. Passiv provtagning används främst för provtagning av metaller och 
det finns idag ingen utvecklad passiv provtagning för mikroplaster från 
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konstgräsplaner. När provtagningar utförs med aktiv provtagning tas flera prover vid 
upprepade tillfällen med olika tidsintervall mellan tillfällena. Det leder till att resultat 
kan fås från alla de samlingsprov som finns och ett gemensamt medelvärde kan 
beräknas fram.  

Passiv provtagning ger ett kumulativt resultat över en bestämd tid och under 
varierande miljö som till exempel nederbörd, torka etc, vilket innebär det att ett 
medelvärde för hela mätperioden fås. När aktiv provtagning tas finns det risk att 
resultatet missar exempelvis höga flöden till skillnad från passiv provtagning som har 
större chans att inkludera olika flödesförhållanden. Därför bör aktiv provtagning tas 
ofta vid samma provpunkt och vid varierande årstider för att få ett säkrare resultat. 
Detta är en orsak till att resultaten kan variera om både aktiv provtagning och passiv 
provtagning skulle utföras vid samma tillfälle på samma objekt. Då passiv provtagning 
ger ett medelvärde över tid kan resultatet vara likt om provtagningar görs vid täta 
intervall. Risken är dock att enstaka toppar med höga halter kan missas eller om 
provtagning sker enbart vid höga flöden att spridningen överskattas. 

Eftersom aktiv provtagning kan vara en lämplig metod för provtagning av mikroplaster 
från konstgräsplaner gäller det att den utförs noga. Detta för att underlätta arbetet 
med utvärderingen av provtagningen när provet ska till analys. Hänsyn bör även tas 
till vilka kontaminationsrisker som finns vid både aktiv- och passiv provtagning. Det 
kan vara att till exempel att ens händer har varit i kontakt med konstgräsplanen och 
sedan kommer i kontakt med vattnet som provtas vilket kan ha en påverkan. Det är 
inte heller lämpligt att ha på sig en fleecetröja vid provtagning då de innehåller 
mikroplaster vilket också kan påverka resultatet. 

Även om Bergaviks IP i Kalmar med en ny konstgräsplan har installerat åtgärder i 
syfte för att minska spridningen av mikroplaster till brunnarna och den övriga 
omgivningen finns det fortfarande risk för spridning. Då mikroplasternas egenskaper 
och ursprung varierar behöver det inte innebära att mikroplaster som påträffas vid 
Bergaviks IPs brunnar och dagvatten enbart kommer från konstgräsplanen. Därför är 
det viktigt att när aktiv provtagning utförs, ska den upprepas och vid olika tillfällen och 
identifierade plastmaterial jämförs med källans plastmaterial. 

En upprepning av aktiv provtagning på olika djup för mikroplaster i konstgräsplaner 
förklarar hur stor del av mikroplaster som är flytande, suspenderade och 
sedimenterade. Detta hänger ihop med vad som ska tas reda på. Är det 
mikroplasternas spridning till brunnen kan det vara bra att ta prover på olika djup för 
att fördela upp det. Ska studier göras på vad som kan spridas vidare är främst de 
flytande partiklarna relevanta. Vid ett kraftigt flöde kan de övriga partiklarna även följa 
med.  

Precis som tidigare nämnt tas ett medelvärde fram efter att en provtagning har utförts. 
Provtagningsmetodiken har stor betydelse för analysresultaten. Om vattenprov tas på 
olika djup och om brunnsvattnet har rörts om, kommer det påverka halten av 
mikroplast i vattenprovet. Mätning av vattenflödet från konstgräsplanen till brunnen 
kan visa hur mycket som mikroplaster kan spridas vidare. Är vattnet i brunnen 
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stillastående och utloppet är ovanför den ackumulerade delen av brunnen, blir det 
svårt att avgöra hur mycket mikroplaster som ska spridas. Dock visar den 
ackumulerade mängden mikroplaster brunnen hur mycket som har spridits från 
konstgräsplanen dit. Detsamma gäller även vid passiva provtagningar, dvs. att provet 
ackumuleras på ett filter och visar hur stor spridningen är från ursprungskällan men 
att det är svårt att att avgöra hur mycket mikroplaster som sedan sprids vidare. 
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7. Slutsats 
Efter sammanställningen av information om mikroplaster och konstgräsplaner samt 
jämförelse av några vanligt förekommande provtagningar samt lärdomar från 
fältstudien drogs följande slutsatser: 

• För att uppnå goda resultat under en provtagning är en noggrann planering 
innan provtagning nödvändig. En planering bör inkludera en konceptuell modell 
av planen, yt- och dräneringssystemet etc. Syftet med provtagningen beskrivs 
exempelvis att undersöka en åtgärds effekt på spridning av mikroplaster, val av 
analysmetod tas fram, var och när proverna ska tas bestämas, samt 
information om hur omgivningen på provtagningsplatsen kan påverka 
provtagningen utreds. 

• För provtagning av mikroplaster från konstgräsplaner i brunn och dagvatten 
kan både aktiv- samt passiv provtagning vara lämpliga metoder. Om två olika 
metoder används vid samma tillfälle kan resultaten jämföras, till skillnad från 
om bara en metod hade använts. Aktiv provtagning bör utföras vid liknande 
väderförhållanden för att öka möjligheten att jämföra resultaten. 
Passiv provtagning kräver att vattenflödet under provtagningsperioden mäts. 

• Vart provet tas i exempelvis en brunn kan påverka resultatet. En 
rekommendation är att dela in brunnen i olika djup och utföra provtagningar i 
dessa djup för att ta fram hur mycket som har spridits från konstgräsplanen 
samt hur mycket som kan spridas vidare från brunnen. Är mikroplasterna 
samlade på botten av brunnen p.g.a. lågt flöde blir det svårare att avgöra hur 
mycket som kan spridas vidare. Däremot visar det hur mycket som har spridits 
från konstgräsplanen till brunnen. Är brunnen däremot homogen, kan det visa 
hur mycket som sedan kan spridas vidare i dagvattennätet.  

• Vidare studier av provtagningsmetoder kan vara att identifiera en gemensam 
standard för utförande. Om alla provtagningar av mikroplaster från 
konstgräsplaner har samma standard kan resultaten från olika provtagningar 
jämföras vilket kan stödja slutsatser om mikroplasters spridning.  
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