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English summary 

Microplastics and other types of microlitter, such as paraffin, are found in environmental samples all 
over the world. Most of the studies have sampled surface waters, which have given us important 
insights on prevalence and transport. Due to the high turnover time associated with surface water 
samples and the often low number of particles obtained per sample, it is however not always 
possible to use surface water samples for a discussion on the composition on microlitter. Meanwhile, 
insight into the composition is crucial in order to investigate source patterns and to do risk analysis.  

The majority of the microlitter in the marine environment is expected to sink or get stuck on 
beaches. Here we therefore examine samples from beaches and sediment on the Swedish west 
coast. In the study we include three exposed beaches; Tjällsö, Skaftö and Ramsvik and three beaches 
close to urban and industrial areas in the outskirts of Gothenburg, Stenungssund and Uddevalla. We 
also investigate sediment samples outside of Stenungssund.  

At the beaches two types of samples were obtained. Accumulation samples; samples that were taken 
where the litter could visually be seen to be more concentrated and pooled samples; samples where 
smaller volumes across a larger area was taken and collected into one sample. There are currently no 
representative sampling methods for these types of rocky beach environments. The accumulation 
samples were therefore taken to increase the chance of having enough particles per sample to 
discuss around the sample composition and the pooled samples were considered a more 
representative form of sampling for this type of beaches. The samples were size fractionated and the 
analysis was done visually in a light microscope of the fractions 1-5 mm, 0.5-1 mm and 0.3-0.5 mm. 
Some particles were also analyzed using Fourier Transform Infrared spectroscopy to provide insights 
on the material types. Due to low particle numbers in some of the samples larger sample volumes 
would have been beneficial. In order to analyze larger volumes a suitable extraction protocol should 
however be adapted as the analysis would otherwise be too time consuming. 

Due to the complex source pattern that is associated with microplastics and other types of 
microlitter a more complete overview is achieved through combining environmental analysis and 
mass balance calculations. For queries regarding specific sources it is important to adapt the 
sampling and analytical method specifically since different sizes, particle densities and polymer types 
often require different methods. Extraction of micro litter from sediment samples is relatively well 
developed, for environmental monitoring but the analysis of smaller size fractions than 100µm need 
to be refined with respect to digestion of fine particulate natural interfering materials. 

The results indicate that beach samples can be suitable to analyze the composition of floating 
microlitter. Sediment on the other hand can provide complementary insights on sinking particles, 
especially those particles that have a higher material density but also materials that initially floats but 
later sinks due to degradation processes and biofilm formation.   

The beach samples revealed high concentrations of microlitter; in the pooled samples the 
concentrations varied between 4 000 and 100 000 particles >300 µm per kg d.w.  and worst case 
samples on the beaches had up to 70 times higher concentrations. The most common type of 
microlitter in all samples was different types of plastic fragments. Among these transparent 
fragments were the most common. They are hard to trace to specific sources, although some insight 
into potential sources can be gained through investigating macrolitter compositions. Recurring 
results from Swedish beach inventories show that an important group of litter types is different types 
of plastic packaging.  
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On the beaches another important category amongst the fragments was expanded cellular plastics, 
especially on the beaches close to urban and industrial areas where they composed a big part of the 
identified microplastics. A common type of expanded cellular plastics is polystyrene. Different 
strategies have been suggested to decrease the amount of expanded polystyrene in the 
environment, among those a reduced usage of single use materials made from expanded 
polystyrene. Since the main usage of expanded polystyrene is within the building and construction 
sector it would also be reasonable to look at the routines during construction work to ensure that no 
unnecessary spill into the environment occurs during transport and handling of the material.  

Amongst the microplastics that did not appear fragmented, plastic types related to the production of 
plastics made up an important part. Increasing concentrations were found in the smaller size 
fractions. It is likely harder to avoid leakage of these smaller fractions than of pellets. This therefore 
emphasizes the importance of the implementation of good routines, inspections and follow-up 
monitoring for activities related to production, transport and storage of the material.  

Another reoccurring type of litter was microspheres. Several microspheres were identified as 
polymethylmethacrylate whereas others gave similar spectral information as glass. In the literature it 
is also noted that some microspheres have been identified as polystyrene. Microspheres can 
therefore be expected to be made up of several different types of materials. Several kinds seem to 
leak to the environment which means that an overview of areas where they are being used can 
provide increased knowledge on different preventive steps that can be implemented to avoid spills 
during production, transport, storage and usage.  

Paraffin was also an important litter category that made up 21 % of the microlitter particles on the 
beaches. It can therefore be worth to consider potential risks that paraffin can constitute and to 
investigate the possibility to decrease leakage into the environment.  

The microlitter categories identified and quantified in the sediment study gave a complementary 
insight in important sources, such as tire wear particles, fibers, industrial spill of PVC, colored 
fragmented particles. However, also in sediments irregular semitransparent fragments, of light 
polymers PE and PP were of substantial significance in different sizes. 

A comparison with other concentrations reported for microplastics in sediment in the literature show 
that the concentrations found here, close to urban-industrial sources, are amongst the highest 
recorded concentrations for marine sediment. A comparison with the current knowledge on risk 
assessments of microplastics in sediment is therefore included in the discussion.  

In summary, the majority of the particles in both the beach and the sediment samples were 
fragments. That means that a program designed to decrease the amount of microplastics in the 
environment should include preventive steps against macrolitter, with focus on i) limiting certain use, 
ii) minimize outdoor handling, iii) barriers for leakage and dispersion, iv) cleanup actions, not only on 
beaches but also near sources or entry points to the environment. 
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Svensk sammanfattning  

Mikroplast och andra mikroskräpspartiklar såsom paraffin hittas i miljöprover över hela världen. En 
stor del av provtagningarna sker i ytvatten och det har gett oss många insikter kring förekomst och 
transport. På grund av en snabb omsättning och ofta låga antal partiklar per prov är det dock svårt 
att använda ytvattenprov för analys av mikroskräpssammansättningen. Sammansättningen är dock 
en viktig komponent för att ge underlag till att utröna såväl källmönster som riskanalyser.  

Majoriteten av plasten förväntas sjunka eller hamna på stränder. Därför undersöker vi här prover 
från stränder och sediment på den svenska västkusten. I studien ingår prover från tre exponerade 
stränder; Tjällsö, Skaftö och Ramsvik, tre stadsnära stränder; Göteborg, Stenungssund och Uddevalla 
samt prover i sediment utanför Stenungssund.  

På stränderna provtogs två sorters prover. Ackumulationsprover; prover som togs där skräpet visuellt 
kunde konstateras ha samlats, och poolade prover; prover där mindre volymer togs över ett större 
område och lades ihop till ett prov. Ackumulationsproverna togs för att öka chansen att få tillräckligt 
högt partikelantal och de poolade proverna togs för att ge mer representativa prover för 
föroreningsnivån på de olika stränderna. Proverna storleksfraktionerades och analyser gjordes 
visuellt i ljusmikroskop av fraktionerna 1-5 mm, 0,5-1 mm och 0,3-0,5 mm. Vissa partikeltyper 
analyserades även i FTIR för att även ge materialtyp. Lågt partikelantal i vissa av proverna belyser 
vikten av att anpassa provvolymen, medan analys av större provvolymer emellertid kan kräva 
extraktionsmetoder för att analyserna sak bli kostnadseffektiva. På grund av källornas komplexitet 
ges en så fullständig bild som om miljöanalyser av mikro och makroskräp, geografiska 
föroreningsmönster samt massbalansberäkningar kombineras. Vid mer specifika frågeställningar om 
särskilda källor så bör provtagning och analysmetod anpassas specifikt, utifrån storleksfördelning, 
partikeldensitet och polymertyper. Extraktion av mikroskräp från sedimentproverna är relativt väl 
utvecklat för miljöövervakning men analysen på mindre storleksfördelningar behöver utvecklas för 
att bryta ner naturligt material för att underlätta analysen. 

Resultaten indikerar att strandprover kan vara lämpliga för analys av sammansättningen av flytande 
mikroskräp, medan sediment är lämpliga för sjunkande partiklar, framförallt de polymerer som har 
en högre densitet i polymeren men även material som initialt flyter men som sedan på grund av 
degradationsprocesser och biofilm sjunker. 

Resultaten från strandproverna visade på höga koncentrationer av mikroskräp; i de poolade proverna 
låg de mellan 4 000 och 100 000 partiklar över 300 µm per kg torrvikt och koncentrationerna i 
ackumulationsproverna var upp till 70 gånger högre.  Vanligast i samtliga prover var olika typer av 
plastfragment. Bland dessa var transparanta och semitransparenta fragment de allra vanligaste. De 
är svåra att spåra till specifika källor, vissa ledtrådar kan dock ges genom att undersöka 
sammansättningen av större skräp och återkommande resultat av strandinventeringar visar att en 
stor mängd av skräpet som hittas på svenska stränder är förpackningsplast.  

På stränderna var expanderad cellplast också en viktig kategori bland fragmenten. Framförallt på de 
urbana stränderna där de utgjorde en stor del av den identifierade mikroplasten. Åtgärder mot 
användningen av expanderad polystyren (EPS) i vissa engångartiklar har redan diskuterats på EU-
nivå. Merparten av den expanderade polystyrenen som används i Europa används dock till 
byggmaterial. Det kan därför vara meningsfullt att se över regler om emballage och hantering av EPS 
och rutiner vid byggnadsarbeten för att säkerhetsställa att minimalt spill sker vid transport, lagring 
och bearbetning. 
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Bland de mikroplaster på stränder som inte tycktes vara fragmenterade så var plasttyper kopplat till 
produktion av plast en betydande del. Antalskoncentrationerna var högre i mindre storleksfraktioner. 
Den sortens mindre partiklar kan antas vara svårare att undvika spill utav än pellets. Det visar på 
vikten av att inkludera implementeringen av goda rutiner, miljötillsyn och uppföljning vid produktion, 
transport och lagring av plastmaterial.  

En annan återkommande kategori var mikrosfärer. Flera partiklar identifierades som 
polymetylmetacrylat medan vissa gav liknande spektra som glas. Tidigare studier har även hittat 
mikrosfärer av polystyren. Mikrosfärer kan därför antas förekomma i olika material med olika 
sammansättningar. Flera sorter tycks dock hamna i miljön vilket innebär att en översyn av 
användningsområden kan ge utökad kunskap kring vilka preventiva åtgärder som kan tas för att 
begränsa spill under produktion, transport, lagring och även användning. Referens bör även ges till 
det regelverksrevision av primär mikroplast som ECHA arbetar med. 

Paraffin var också en viktig skräpkategori som utgjorde 21 % av mikroskräpspartiklarna. Det kan 
därför vara värt att överväga de risker som paraffin kan utgöra samt undersöka möjligheter till att 
begränsa läckaget av paraffin till miljön.  

Mikroskräpskategorierna i sediment som gav kompletterade bild av viktiga källor var 
däckslitagepartiklar, fibrer, industrispill av PVC, samt färgade partiklar som till viss del kan vara 
färgpartiklar. Men även i sedimenten var de semitransparenta fragmenten av huvudsakligen PP och 
PE betydande. 

En litteraturjämförelse mellan sedimentmätningar i denna studie med övriga globala mätningar, visar 
att dessa svenska, med närliggande urbana-industriella källor, är bland de högsta förekomster som 
rapporterats från marina sediment. En jämförelse med kunskapsläget kring preliminär riskbedömning 
är inkluderad. 

Således sammantaget var majoriteten av partiklarna i sedimentproverna och på stränderna 
plastfragment. Det innebär att åtgärdsprogram utformade för att minska mängden mikroskräp i 
miljön bör inkludera åtgärder mot makroskräp med fokus på i) minskning av viss användning, ii) 
minimering av hantering utomhus, iii) barriärer för läckage och spridning, iv) uppstädningsåtgärder, 
ej endast på stränder utan även mer nära källorna eller spridningspunkterna. 
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Bakgrund 

Forskare världen över har analyserat ytvatten, djur och sediment för att undersöka koncentrationer 
och sammansättningar av mikroplaster och annat mikroskräp, exempelvis paraffin. Resultaten visar 
att mikroplast är en väldigt utspridd förorening som hittas i alla sorters miljöer. Forskningsfältet är 
däremot ännu relativt ungt vilket gör att de flesta mätningar endast kan visa huruvida plast finns eller 
inte finns och det förekommer en brist på pålitliga kvantitativa data kring kompositionen av 
mikroplaster.  Kompositionen av mikroplast och andra mikroskräpspartiklar är dock viktig både för 
att kunna spåra källor och för att kunna utföra realistiska riskberäkningar. 

Genom massbalansberäkningar går det att uppskatta teoretiska källor av mikroplast till miljön. För 
svenska vattenmiljöer gjorde IVL det på uppdrag av Naturvårdsverket 2016 (Magnusson m.fl. 2016). 
Den sortens beräkningar är dock associerade med flera osäkerheter och i rapporten är det tydligt att 
det finns begränsad data på hur mycket mikroplast som fragmenterar från större plastskräp, något 
som antas vara en stor källa. Det är därför viktigt att komplettera massbalansberäkningar med 
mätningar i miljön.  

De flesta miljömätningar har fokuserat på mikroplast i ytvatten (Renner m.fl. 2017, Hidalgo-Ruz m.fl. 
2012). Där har de dock visats ha en ojämn och ofta fläckvis fördelning. Ytvatten är dynamiska miljöer 
med en kort omsättningstid och mikroplastkoncentrationerna har visats påverkas av 
årstidsvariationer (Collignon m.fl. 2014) samt tidvatten (Ramos m.fl. 2011) och andra miljömässiga 
faktorer såsom väder (Kukulka m.fl. 2012). Då en betydande andel av den plasten som förs till havet 
förutsätts sjunka (Sherrington m.fl. 2016, Koelmans m.fl. 2017) så görs nu fler undersökningar i 
sedimentprover. Studier av mikroplast i sediment är dock fortfarande en utmaning avseende 
metodik för effektiv extraktion och övrig upparbetning före analytisk identifiering.  

Gemensamt för både sediment och ytvatten är att det har visat sig vara svårt att analysera tillräckliga 
volymer för att tillåta en statistisk jämförelse av mikroplastsammansättningen. Nyligen genomförde 
vi en studie där vi påpekar vikten av att provta tillräckliga mängder av partiklar för att kunna jämföra 
relativa kvantiteter. För jämförelser av kompositioner så skulle ett ännu högre antal partiklar behöva 
identifieras och därmed större volymer behöva provtas (Karlsson m.fl. 2018 a). 

En matris i miljön där mikroplast är mindre studerat är på stränder. Flera strandstädnings-initiativ 
förser oss med gott om information om makroplasten på stränder och grova beräkningar uppskattar 
att globalt sett så hamnar ca 5 % av skräpet i havet på stränderna (Sherrington m.fl. 2016). Den 
bohuslänska kusten är dessutom unik i att det är ett intrikat nätverk av skärgårdsöar där skräp som 
flyter i vattnet kan fastna. I en studie om industrispill av plastpellets som publicerades förra året 
visade vi att en stor del av de plastpellets som spills i området kan hamna på stränderna, åtminstone 
en stund tills de sköljs ner av vågor och nederbörd igen. På grund av strömmarna längs med 
Bohuskusten så transporteras dessutom stora mängder plast hit från Östersjön och Nordostatlanten 
och inventeringsstränderna längs med den svenska västkusten sticker ofta ut i och med att de har 
väldigt höga koncentrationer av plast jämfört med andra platser i Europa. Sammantaget gör detta att 
strandmiljöer i Skagerrak är extra intressant från ett mikroplastperspektiv En liknande trend syns i 
Kattegatt och i Östersjön. Mätningar på stadsnära stränder visar inte någon tydlig ökning av 
strandskräp (Sveriges miljömål 2017). Däremot kan mätningar av mikroskräp på stadsnära stränder 
ge utökad kunskap kring källor till mikroskräpet. Sedimentdelen av studien vid Stenungsund bygger 
direkt vidare på det uppdrag som genomförts för Havs och Vattenmyndigheten, som en 
gradientstudie från stad till hav i Uddevalla-Byfjorden. De sedimentprov som där togs kunde för 
första gången belysa de relativa källorna och dess spridning i både ytvatten och sediment från stad 
till hav.  
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Syfte med studien 

Studien har genomförts på uppdrag av Naturvårdsverket med syftet att undersöka 
sammansättningen av mikroskräp och kvantiteter längs med stränderna och i sediment på 
västkusten. Bohuslän erbjuder en unik möjlighet att undersöka lokala och långväga källmönster och 
vi har undersökt mikroskräpssammansättningen på städer som påverkas mer av lokala källor och 
längs med stränder på yttre öar som påverkas mer av skräp som transporteras med ytströmmarna. 
Dessutom har vi undersökt sammansättningen av mikroskräp i den fraktionen som sjunker och 
återfinns i sedimenten. Studien är fokuserad på mikroplaster under 5 mm men inkluderar även andra 
sorters mikroskräp.  
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Metod 

Provtagning 

Stränder 

För att representera olika industriella och 
urbana sammansättningar togs prover i 
utkanten av tre städer; Uddevalla, 
Stenungsund och Göteborg. För att 
undersöka sammansättningen av 
mikroskräp som transporterats från mer 
diffusa källor valdes tre exponerade 
stränder; Ramsvik, Skaftö och Tjällsö (Figur 
1). De två första stränderna är 
referensstränder för OSPAR-mätningar av 
makroplast medan den tredje stranden har 
tidigare uppmärksammats som en av de 
mer utsatta stränderna i området. 

Då det inte finns färdigställda protokoll för 
provtagning av klippstränder (GESAMP, 
2019) så användes två olika metoder. På 
varje strand togs totalt tre sorters prover; 
ackumulations prov, poolade prov och 
blankprov. Ackumulationsproven bestod av 
att ett prov togs där det gick att visuellt 
bedöma att skräp hade ackumulerat längs 
med stranden, en sorts värsta scenario.  

Figur 2 visar provtagningsmetoden för de 
poolade proverna schematiskt. Algbältet 
utgjorde centrum för 
provtagningspunkterna. Vid varje provpunkt togs 15 ml, med ett metallmått, med en 15 cm intervall 
1,5 m i riktning mot vattnet och 1,5 m i riktning från vattnet. Proverna lades samman i en glasburk. 
Vid varje strand användes även en burk som fick stå öppen under provtagning och sedan analyseras 
som övriga prover för att utvärdera eventuell kontamination.  

 

Figur 1 Översiktskarta över provpunkterna för 
mikroplast på stränder (markerade i rött).  
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På flera av stränderna var det stenar och andra hinder som var i vägen. När så var möjligt förflyttades 
dessa och provet togs under, vilket var nödvändigt då visa lokaler inte hade saknat prover om 
hindren inte förflyttades. I vissa fall såsom för större stenar som inte gick att flyttas noterades att 
detta. För gräsmattor så användes en kniv för att skära till ett prov på 15 ml beståendes av jord och 
gräs. Vid större hinder såsom klippor så anpassades provtagningsområdet enligt klippformen.  

 

  

3 m 

Figur 2 Schematisk representation av provtagning av poolade prov på stränder utan 
hinder (vänster) och med hinder (höger). Inom det gråa provet togs 15 ml prov var 15:e 
cm.  

Vatten 

Algbälte 

3 m 

Algbälte 

Vatten 
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Göteborg 

Det mest tätbefolkade provområdet i studien var i utkanten av Göteborg som har en befolkning strax 
under 600 000 personer. Staden har även flera industrier. Provtagningspunkten (Figur 3) låg på en 
stenig/grusig strand och mindre mängder makroskräp observerades vid provtagningstillfället. 

Stenungsund 

Provtagningen utanför Stenungsund skedde i anslutning till Stenunge å. Vid provtagningstillfället 
syntes stora skillnader mellan Stenunge åns mynning (ackumulationsprov), som hade stora mängder 
plastpellets, och strandkanten runt hörnet (poolade prov), där skräpet var mer blandat. Terrängen 
var en blandning av gräs och klippstenar. I Stenungsund ligger flera plastindustrier och staden har en 
befolkning på 26 000 personer.  

 

1 km 

Figur 3 Provtagningsområde i utkanten av Göteborg 

1 km 
Figur 4 Provtagningsområde i utkanten av Stenungsund 
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Uddevalla 

Uddevalla har en befolkning på ungefär 31 000 personer. Utanför Uddevalla var provtagningsplatsen 
i en vassrugge med en blandning av gräs, vass och sand. Vid provtagningstillfället observerades 
flertalet makroplast som fastnat i vassen.  

 

  

1 km Figur 5 Provtagningsområde utanför Uddevalla 
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Tjällsö 

Tjällsö är en exponerad ö utanför Lysekil. Provtagningspunkten bestod främst av klippstrand och 
stora mängder makroplast sågs i området under provtagningen.  

Under åren 2001-2006 övervakades inom OSPAR en strand på Tjällsö. Data från den stranden visar på 
ett genomsnittligt antal av 421 plastbitar över 1 cm per 100 m strand. När data normaliseras mot 
antal dagar mellan inventeringar syns ett kontinuerligt inflöde med ett genomsnitt på 5 objekt per 
dag, d.v.s. mer än 1800 objekt per år per 100 m exponerad strandlinje. Den normaliserade 
datamängden visar även att antal objekt var högre än genomsnittet i april 2002, 2004, 2005 och 2006 
vilket eventuellt är beroende utav det hårdare höstvädret (Figur 7). 

  

  

1 km Figur 6 Provtagningsområde på Tjällsö 

Figur 7 Antal skräpobjekt rapporterade till OSPAR på 
inventeringsstationen på Tjällsö under åren 2002-2006, normaliserat 
till medelökning per dygn mellan rapporteringsperioderna. Röd 
streckad linje illustrerar medelökningen per dygn över hela perioden.  
Data hämtat från OSPAR kommissionens miljöövervakningsdatabas 
(OSPAR 2019).  
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Skaftö 

Provtagningspunkten på Skaftö lades strax bredvid den medelexponerade OSPAR-stranden. 
Terrängen var en blandning av klippor, gräs och sand (Figur 8).  

OSPAR-inventeringarna visar här, till skillnad från mot Tjällsö, att högre koncentrationer ofta 
rapporteras under eller efter sommar och turist-säsonger (Figur 9).  
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Figur 8 Provtagningsområde Bredvid OSPAR stranden Gröderhamn-Skaftö 
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Figur 9 Antal skräpobjekt rapporterade till OSPAR på 
inventeringsstationen Gröderhamn under åren 2013-2017, 
normaliserat till medelökning per dygn mellan 
rapporteringsperioderna. Röd streckad linje illustrerar medelökning per 
dygn över hela perioden.  Data hämtat från OSPAR kommissionens 
miljöövervakningsdatabas (OSPAR 2019).  
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Ramsvik 

Provtagningspunkten vid Ramsvik lades strax bredvid den medelexponerade OSPAR-stranden. Här 
syntes inga tydliga ackumulationsområden och endast poolade prover togs (Figur 10). 

OSPAR mätningarna började här redan 2002 (Figur 11), stranden ligger dock högt upp där vattnet 
endast nås under högt vattenstånd.  2006 bildades ett naturreservat, Ramsvikslandet, som nu är ett 
av länets mest välbesökta naturreservat (Länsstyrelsen Västra Götaland). Det har nyligen 
konstaterats att besökare plockar med sig skräp från stranden, vilket kan tänkas påverka data som 
insamlas här (Pfeiffer 2019).   
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Figur 10 Provtagningsområde på OSPAR-stranden Haby vid Ramsviklandet 

Figur 11 Antal skräpobjekt rapporterade till OSPAR på inventeringsstationen Haby under åren 
2003-2017, normaliserat till medelökning per dygn mellan rapporteringsperioderna. Röd 
streckad linje illustrerar medelökning per dygn över hela perioden, blå streckad linje markerar 
medel sedan 2011. Data hämtat från OSPAR kommissionens miljöövervakningsdatabas (OSPAR 
2019).  
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Sediment 

Sedimentprover togs den 24 och 
25 oktober på sex platser i 
Askeröfjorden och sundet 
mellan Stenungsön och 
Stenungsund, en referensstation 
i söder i Hakefjorden, en i norr i 
Halsefjorden och en i väster i 
Stigfjorden (Figur 12). 
Stationerna hade valts i den 
djupa rännan som går igenom 
Askeröfjorden men lite mot 
kanterna. En Gemini corer 
användes för att hämta upp 
sedimentkärnor och de två 
översta centimetrarna poolades 
från tre sedimentkärnor vid 
varje station och överfördes till 
på förhand vägda glasburkar till 
den totala volymen var ca 200 
ml. Vid station 4 togs den tredje 
sedimentkärnan vid en annan 
plats än de två första då 
sedimentet var så fasta att det 
var svårt att ta prover på den 
första platsen. Det var ca 20 m 
mellan de två punkterna. Efter 
provtagningen förvarades 
glasburkarna nedfrysta till 
provbehandlingen skulle 
påbörjas. 

Figur 12 Karta över provpunkter för sedimentprover. 
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Sedimentets karaktär noterades och prover för vatteninnehåll togs. Stationsbeteckningar och 
detaljer visas i Tabell 1. 

Tabell 1. De provtagna sedimentstationerna, dess vattenhalt och observationer om 
sedimentstruktur, bioturbation, och syrehalt.

 

Provbehandling 

Strandprover 

För att undvika påverkan på plastbitarna i proverna undveks extraktionsprotokoll. Däremot 
storleksfraktionerades proverna. För att storleksfraktionera så effektivt som möjligt testades SDS 
(sodium dodecyl sulfate) och SPP (Sodium pyrophosphoshate) individuellt och tillsammans. SDS 
används för att ta bort ytspänningen medan SPP skapar en laddning mellan partiklarna så att de är 
lättare att separera. SPP visade sig ge den bästa separeringen och användes sedan i en koncentration 
av 10 g/ L filtrerat MilliQ vatten.  

Provet blandades med SPP lösningen och placerades med en magnetisk omrörare (VWR VMS-C7) tills 
en homogenisering kunde konstateras vid visuell inspektion. Provet storleksfraktionerades sedan 
över 5 mm, 1 mm, 500 µm och 300 µm. Samtlig utrustning och prover sköljdes sedan igenom med 
MilliQ och våtvikten för varje fraktion noterades. För de poolade proverna beräknades även 
torrvikten.  

  

Station Longitud Latitud Vattenhalt 
(%) Sedimentstruktur

St1 11 45.182E 57 59.179N 77
Övre 1-3 cm ljusbrun färg, längre ner olivgrön/grå. Bioturbation, 

ormstjärnor, ”fecal pellets”.

St2 11 47.398E 58 2.965N 90
Övre 10 cm ljusbrun färg, längre ner olivgrön/grå. Bioturbation, ormstjärnor, 

”fecal pellets”.

St3 11 47.047E 58 3.918N 70
Övre 1-5 cm ljusbrun färg, längre ner olivgrön/grå. Bioturbation, 

ormstjärnor, ”fecal pellets”. Sedimentet vid kärnans botten var kompakt.

St4 11 48.786E 58 4.596N 62
Mjukare sediment än station St5. Ljus brun-grå färg de översta 2 cm, resten 

av kärnan mörkgrå och svaveldoftande. Ingen eller liten bioturbation.

St5 11 47.604E 58 4.817N 71
Mjukare lerbotten, högre ackumulation och mindre bioturbation än station 

St6. Syresatt sediment.

St6 11 48.228E 58 5.419N 60
Lera. Olivgrön/ljusgrå färg, syresatt, ingen ackumulation och stark 

bioturbation. Skalfragment, ormstjärna, eremitkrabba, islandsmussla och 
”fecal pellets”.

St7 11 47.825E 58 5.990N 91
Mjukare lerbotten än station St8. Översta 10 cm syresatt och fluffig yta. 

Knappt någon bioturbation. Längre ner mer kompakt lera med mörkgrå/svart 
färg.

St8 11 50.153E 58 7.514N 73
Övre 10 cm lera med ljusbrun/olivgrön färg, syresatt och bioturbation. 

Mörkgrå färg och lite sand längre ner. Svag ackumulation och hård botten.

St9 11 38.499E 58 5.519N 90
Mjukt, fluffigt sediment med högre vattenhalt än tidigare stationer. Anoxiskt

med svaveldoft. Ingen bioturbation.
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Sediment 

Proceduren som följde för separeringen av 
mikroskräp från sedimentet var att tina ett av de 
tidigare infrysta proverna och väga det innan ett 
delprov på ca 5 ml togs för att kunna avgöra 
sedimentets vattenhalt genom att ugnstorka 
delprovet i 105°C i 24 h. Det övriga 
sedimentprovet behandlades med ett 
nedbrytningsmedel innehållande 5 % NaClO, 3 % 
KOH och 1 % Na4P2O7 för att bli av med 
organiskt material. Behandlingen pågick i en 
timme på ett skakbord och volymen 
nedbrytningsmedel som tillsattes var det dubbla 
av sedimentvolymen. Efter behandlingen 
tvättades sedimentet genom att överföras till 50 
ml centrifugtuber som centrifugerades i 30 min 
(1000 rpm) tre gånger och däremellan hälldes 
supernatanten som bildats ut och nytt Milli-Q 
vatten tillsattes som blandades med sedimentet. 
Supernatanten från varje centrifugering 
filtrerades genom 50 µm filter ifall något 
mikroskräp fanns i det. Efter tvättningen 
överfördes sedimentet tillbaks till glasburken 
och blandades med en tungdensitetsvätska av 
ZnCl2 – lösning (1,7 kg/L). Blandningen omrördes 
innan det  hälldes över i Mikroplast – Sediment 
– Separeringstornets (MPSS) sedimentbehållare 
där omrörningen fortsatte med hjälp av en 
motordriven propeller i botten på behållaren. 
Innan mer ZnCl2 – lösning introducerades genom 
bottenventilen på sedimentbehållaren 
monterades glascylindern och stigröret på. 
Separeringstornet fylldes med separeringsvätska 
upp till ca 80 – 85 %. Efter tre timmar stängdes rotorn av för att låta sedimenteringen och vidare 
flotering ske över natten, i 12 h. Nästa morgon monterades delningskammaren på och ny 
separeringsvätska introducerades tills MPSS var fylld till kanten. Kulventilen i delningskammaren 
stängdes innan resten av MPSS tömdes. Vätskan som var kvar i delningskammaren överfördes till en 
1l glasflaska som fick stå i minst ett dygn för att låta mindre sedimentpartiklar som inte 
sedimenterats i tornet sjunka. Därefter filtrerades vätskan genom 300, 100 och 50 µm filter som 
därefter sköljdes med Milli-Q. Var tredje prov (4) som gjordes var ett kontrollprov som inte innehöll 
något sediment för att avgöra om det skett någon kontaminering av mikroplast under 
separeringsproceduren. 

Provanalys 

Strandprover 

Delprov från vardera storleksfraktionen togs och analyserades i ljusmikroskop (Leica Wild M8). Antal 
plastpartiklar noterades och koncentrationen beräknades per g våtvikt. Delproven anpassades, när 

Figur 13 Foto av Kristineberg Mikroplast 
separatorn gemensamt utvecklad av GU och 
IVL baserad på den stora MPSS (Imhof m.fl. 
2013). Under bordet finns omrörarmotorn och 
i den rostfria behållaren över bordet sitter 
propeller. Över den syns det transparenta 
glasröret och det avsmalnande rostfria konen, 
där avluftningsventilen sitter på toppen innan 
delningen till den stora kulventilen och fästen 
för filterhållaren. I bakgrunden syns 
filtreringsutrustningen för att rena 
zinkkloridlösningen. 
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möjligt, för att ge runt 100 plastpartiklar per fraktion för att tillgodose tillräckligt med data för att 
analysera vilka sorters mikroplaster som förekommer. Partiklarna kategoriserades sedan enligt 
identifikationsprotokoll i olika kategorier. Partiklarna fotograferades individuellt i mikroskop (Leica 
M205 C). Delprov från typiska partikeltyper analyseras sedan med Fourier transform infraröd (FTIR) 
spektroskopi (Nicolet iN10) för att erhålla den kemiska sammansättningen.  

Sedimentprover 

Filtren med maskvidd>300µm, samt fraktionen mellan 300-100 µm analyserades först manuellt i 
ljusmikroskop. Partikel för partikel klassificerades enligt vårt tidigare utvecklade 
klassificeringsprotokoll, där så hög objektivitet i klassificeringen eftersträvas. Ett representativt antal 
delprov av partiklar från varje kategori överfördes till aluminiumoxidfilter för att möjliggöra kemisk 
(spektroskopisk) identifiering av materialtyp; polymerer, färgpartiklar, och olika naturliga material 
etc. Den kemiska identifieringen gjordes främst Raman spektroskopi (Witec Alpha300R), för alla 
utplockade partiklar och de som inte gav några tydliga resultat analyserades även i FTIR, och även en 
validering med FTIR på en delmängd partiklar. 
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Resultat 

Resultaten är uppdelade i resultat från stränder och sediment. Under varje sektion beskrivs först 
resultaten i form av koncentrationer av mikroskräp och sedan går vi igenom 
partikelsammansättningen.  

Mikroskräp på stränderna 

Koncentrationer 

I ackumulationsproverna hittades mellan 40 och 1 700 partiklar över 300 µm per g. Syftet med 
ackumulationsproverna var främst att garantera tillräckligt antal partiklar för vidare analys av 
partikelsammansättning, emedan de poolade proverna kan anses som mer lämpade för att 
undersöka partikelkoncentration I de olika områdena. Ackumulationsproverna hade upp till 70 
gånger högre koncentrationer än de poolade proverna (Figur 14).  

 

  

Figur 14 Jämförelse mellan de två provtagningsmetoderna presenterat som 
resulterande koncentration av mikroskräp på de olika platserna 
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De poolade proverna visade att Stenungsund och Tjällsö hade högst koncentrationer, båda två var ca. 
100 000 partiklar per kg torrvikt av strandmaterial. Skaftö hade ca 16 000 partiklar per kg. Göteborg 
och Ramsvik hade koncentrationer runt 4000 partiklar/kg och Uddevalla hade lägst antal med 600 
partiklar per kg. Gemensamt för alla proverna var att det var högre antal partiklar per massa i de 
mindre fraktionerna. Som lägst var det dubbelt så mycket i den fraktionen 300-500 µm jämfört med 
fraktionen 1-5 mm, som mest 130 gånger (Figur 15).  

 

 

  

Figur 15 Koncentration av mikroskräp per kg på de olika 
provtagningsplatserna och för de olika storleksfraktionerna 
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Partikelsammansättning 

Då ackumulationsproverna hade en högre koncentration av partiklar gav de en större möjlighet för 
kategorisering av partikeltyper. De sammanfattade resultaten (Figur 16) beräknades från 
medelkoncentrationen per kg. Då det är stor skillnad mellan proverna är inte detta nödvändigtvis det 
mest representativa sättet att kolla på det totala bidraget men det ger ett godtyckligt underlag för 
diskussion kring de vanligast förekommande partikeltyperna. Generellt syntes en större del 
industrirelaterat mikroskräp såsom pellets och fluff, i närheten av städer. Expanderad cellplast var 
också vanligare i stadsmiljö. På de exponerade stränderna var det vanligare med oregelbundna 
fragment, paraffin och mikrosfärer. Provsammansättningen skilde sig dock åt mellan provpunkterna 
så på de följande sidorna beskrivs partikelsammansättningen för de olika provpunkterna.  
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Figur 16 Sammansättning av partiklar på stadsnära stränder och exponerade 
stränder.   
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 Göteborg 

Göteborgsproverna hade en blandad sammansättning av olika sorters partiklar. I 
ackumulationsproverna identifierades totalt 87 mikroskräpspartiklar. Majoriteten av partiklarna var 
fragment, varav en stor del var expanderad cellplast (Figur 17) där representativa partiklar 
identifierats som polystyren. Flera transparanta mikrosfärer noterades också, ofta slitna eller 
inbäddade i annat material (Figur 18). Mikrosfärerna här gav dock liknande spektroskopisk data som 
glas.  I fraktionen 0,3-0,6 mm var paraffin också en betydande del av partikelsammansättningen.  

 

 

  

 

  

Figur 17 Partikelsammansättning i prover från Göteborg 
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Figur 18 De vanligaste partikeltyperna i proverna utanför Göteborg; 
expanderad cellplast (59 %), paraffin (23 %) och mikrosfärer (10 %), här 
inbäddade.  
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Stenungsund 

I ackumulationsproverna från Stenungsund kategoriserades 276 partiklar. Bland dem var en stor 
andel den sortens produktionsplast som ofta beskrivs som fluff. Den sortens mikroplast var särskilt 
vanlig i de mindre fraktionerna och utgjorde 38 % av den totala partikelsammansättningen. 
Expanderad cellplast var också vanligt och utgjorde 34 % av provet, följt av oregelbundna 
plastfragment (21 %) och paraffin (4 %) (Figur 19-20). Ytterligare en vanlig sorts plast som hittas på 
flera ställen, men främst utanför Stenungsund, är plastpellets i olika färger, 2-5 mm stora. I 
fraktionen 1-5 mm utgjorde pellets 70 % av partikelsammansättningen.   
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Figur 19 Partikelsammansättning i prover från Stenungsund 

Figur 20 De vanligaste partikeltyperna i proverna utanför 
Stenungsund; fluff 38 %, expanderad cellplast 34 % och  
oregelbundna fragment 21 %.  
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Uddevalla 

Proverna från Uddevalla hade lågt antal partiklar, totalt kategoriserades endast 10 
mikroskräpspartiklar i hela provet. Av dem var samtliga expanderad cellplast (Figur 21-22). 

  

Figur 21 Partikelsammansättning i prover från Uddevalla 

Figur 22 Utanför Uddevalla vara alla mikroskräpspartiklar 
expanderad cellplast o olika former och storlekar.   
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Tjällsö 

I Tjällsös ackumulationsprov kategoriserades 371 partiklar (Figur 23-24). Bland dessa hittades 
mestadels sköra oregelbundna fragment, dessa utgjorde 54 % av partiklarna.  Bland fragmenten var 
de allra flesta transparanta eller vita och inga tydliga skillnader i färgsammansättningen kunde ses 
mellan storleksspannen. Paraffin utgjorde 24 % och mikrosfärer, varav vissa representativa partiklar 
identifierats som PMMA, utgjorde 17 %. Andra saker som identifierades var syntetiska fibrer/linor (3 
%), förbränningspartiklar (1 %) och fluff (1 %). Partikelsammansättningen skiljde sig åt mellan 
storleksfraktionerna och paraffin, mikrosfärer och förbränningspartiklar förekom endast i 
fraktionerna under 1 mm. Över 1 mm hittades även pellets som utgjorde 3 % av 
partikelsammansättningen i fraktionen 1-5 mm.   

  

  
Figur 23 Partikelsammansättning i ackumulationsprov från Tjällsö 
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Figur 24 De vanligaste partikeltyperna i proverna från Tjällsö, 
oregelbundna fragment 54 %, paraffin 24 % och mikrosfärer 17 %. 
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Skaftö- Gröderhamn 

Av de 51 partiklar som kategoriserades i ackumulationsproverna från Gröderhamn på Skaftö var 
drygt en tredjedel oregelbundna fragment och en tredjedel expanderad cellplast (Figur 25-26). 
Dessutom var 25 % mikrosfärer, 8 % paraffin, 6 % förbränningspartiklar och 5 % syntetiska 
fibrer/linor. Inga partiklar hittades i fraktionen 1-5 mm.  

 

 

  

  
Figur 25 Partikelsammansättning i ackumulationsprov från Skaftö 

Figur 26 De vanligaste partikeltyperna i proverna från Skaftö; 
expanderad cellplast (28 %), oregelbundna fragment (29 %), 
mikrosfärer (24 %) och paraffin (8 %).  
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Ramsvikslandet- Haby 

Från den exponerade stranden Haby togs inget ackumulationsprov men det poolade provet med 
totalt 39 partiklar visade en liknande sammansättning som Tjällsö. Majoriteten av partiklarna var 
oregelbundna fragment (54 %), följt av paraffin (18 %) och mikrosfärer (18 %). Dessutom hittades 
några expanderade cellplast (5 %) och förbränningspartiklar (3 %) (Figur 27-28).  
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Figur 27 Partikelsammansättning i ackumulationsprov från Ramsvik 

Figur 28 De vanligaste partikeltyperna i proverna från Ramsvik; 
oregelbundna fragment (54 %), mikrosfärer (18 %) och paraffin 
(18 %).  
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Mikroskräp i sediment 

Visuell och fysisk analys och klassificering 

De extraherade proverna filtrerades sekventiellt på två maskvidder; 300µm och 100 µm mellan 100-
300µm. Notera att det är partiklar som fastnat på dessa siktdukar som redovisas, så t.ex. fibrer kan 
slumpmässigt fastna på 300 µm men har egenskaper som gör att de bör fastna på 100 µm eller ännu 
mindre. Proverna visades innehålla ett relativt begränsat antal partikeltyper och de vanligaste visas 
exempel på i Figur 29. Figuren visar semitransparenta fragment, vita globulära fragment, färgade 
fragment som var mer diversifierade i både kulör och form, samt svarta elastiska fragment. 

 

Figur 29 Mikroskopifoton över de vanligaste kategorierna av visuella karaktärsdrag identifierade med 
Raman och FTIR spektroskopi. Från vänster de två vanligaste semitransparenta fragmenten 
identifierade som PP och PE, sen globulära vita fragment som identifierats som PVC, därefter 
exempel på färgade partiklar, och till höger svarta elastomeriska partiklar som ser ut som 
bildäcksslitage. 

Förekomst och abundans av olika mikroskräpskategorier i proverna för >300 µm visas i Tabell 2 för 
samtliga stationer, och den samlade relativa fördelningen i alla Stenungsundsproverna (ej 
referensstationerna) visas i Figur 30A. 
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Tabell 2. Mikroskräp i sediment, >300 µm, av de viktigaste kategorierna (# / kg torrvikt), 
på samtliga stationer 

 

Station Fragment Andra   

  Semitransparenta Vita Svarta 
(elastomerer) Färgade   mikroskräp (# 

/kg) 
St 1 41         41 
St 2 489 29   58 29 604 
St 3  100   8     108 
St 4 140 12   12   164 
St 5 266 16 24 24 8 339 
St 6 144 8 16 8   176 
St 7  390 24 49   97 560 
St 8 178         178 
St 9 32         32 
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Figur 30 Mikroskräp i sediment i Stenungsundsområdet (station St2-St7, ej referensstationerna). A. 
Mikroskräp i den större fraktionen, >300 µm. B. Mindre storleksfraktion av mikroskräp, 100-300 µm.  

 

Den geografiska fördelningen av den större fraktionen av total mikroskräp inom fallstudieområdet 
visas på kartan i Figur 31, där arean av cirklarna är proportionell mot halten vilket kan avläsas mot 
referenscirklarna. Stationerna St 1, St 8 samt St 9 representerar de utvalda referensstationerna i 
söder, norr och väster. 
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Figur 31 Geografisk fördelning av mikroskräp >300 µm, där bubblornas area är proportionell mot 
koncentrationen (antal per kg torrsubstans), vilket visas med referenspunkter. De fyra 
blankprovernas innehåll indikerar detektionsgränsen. 
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De tre stationer som varit tidsmässigt möjligt att även analysera i den mindre fraktionen, 100-300 µm 
(St 4, St 5, och St 6) redovisas i de olika klassificerade kategorierna samt summa mikroskräp i Tabell 3, 
samt i fördelningen mellan klassificeringarna på de stationerna i Figur 30B. På 100-300µm redovisas 
även kategorin fiber, men det ska noteras att vanligast fibertjocklek är några tiotals µm så många 
fibrer kan passera igenom 100 µm. Data för fibrer bör därför inte ses som kvantitativa värden. Den 
samlade mikroskräpshalten redovisas även grafiskt på kartan i Figur 32. 

 

Tabell 3. Mikroskräp i sediment, 100-300 µm, av de viktigaste kategorierna (# / kg torrsubstans), 
på tre utvalda stationer 

 

 

Station Fragment Fiber Andra   

  Semitransparenta Vita Svarta 
(elastomerer) Färgade     mikroskräp 

(# /kg) 

St 4 1851 2582 274 18 280 37 5040 

St 5 3560 4981 97 81 767  9500 

St 6 888 4471 168 112 80 48 5770 
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Figur 32 Geografisk fördelning av mikroskräp 100-300 µm, där bubblornas area är proportionell mot 
koncentrationen (antal per kg torrsubstans), vilket visas med referenspunkter. Notera att skalan är 
20 gånger större än i Figur 31. 
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Spektroskopisk identifiering av polymerer  

För att säkerställa att de partiklar som visuellt identifierats som mikroplaster faktiskt bestod av 
syntetiska polymerer samt att om möjligt erhålla mer information som kan härledas till specifika 
källor, gjordes vibrationsspektroskopisk mätning (Raman samt FTIR) på alla partiklar >300 µm och ett 
stort urval i fraktionen 100-300 µm. Raman och FTIR gav samstämmiga resultat och de partiklar som 
ej gav tolkningsbara spektra i Raman gjorde det sällan heller med FTIR. Exempel på referensspektra 
samt två semitransparenta fragment mätta med Raman visas i Figur 33. Miljöpartiklarna som är 
vittrade och med biofilm ger ett betydligt lägre signal-brusförhållande än de rena referensspektra 
men den automatiska databassökningen kunde oftast matcha de semitransparenta fragmenten mot 
PE eller PP, och de vita globulära fragmenten mot PVC (förutom en partikel av polyamid). De färgade 
fragmenten, som kan vara antingen av målarfärgflagor, eller av andra kraftigt pigmenterade material, 
gav ej någon distinkt spektral information för någon partikel. De svarta elastomererna som visuellt 
ser ut som bildäcksslitage, är bland det svåraste att erhålla spektroskopisk information som går att 
härleda till sammansättning, på grund av innehåll av kimrök som absorberar allt ljus. Med 
kompressionscell av diamant kunde dock partiklarna göras tillräckligt tunna för transmissions-FTIR 
(Figur 34). 

 

Figur 33 Exempel på Raman spektroskopisk identifiering, ovan från två referensspektra av PP (till 
vänster) och PE (till höger), och nedan två spektra från okända partiklar som identifierats genom 
databassökning till just PP och PE. Stödlinjerna har lagts till för att underlätta jämförelse mellan 
specifika toppar.  
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Figur 34 FTIR spektra av svart elastomerpartikel från St 6 (övre panel), samt jämförelse med 
litteraturspektra av Styrene Butadien rubber (raw), dess vulkaniserade form (gum) samt förstärkt 
med bl.a. kimrök som förekommer i bildäck (Guneskaran m.fl. 2007). 
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Figur 35 Geografisk fördelning av identifierade polymerer i fragment >300 µm, där bubblornas area 
är proportionell mot koncentrationen (antal per kg torrsubstans), vilket visas med referenspunkter. 
De fyra blankproverna hade inga polymerpartiklar.  
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Figur 36 Identifierade polymerer i den större fraktionen, >300 µm, i sediment från 
Stenungsundsområdet.  
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Diskussion 

Mikroskräp på stränder 

Provtagning  

Det pågår diskussioner om att utveckla miljöövervakning för mikroplast på stränder i flera länder och 
ett flertal nyligen publicerade vetenskapliga studier har också valt att fokusera på den här matrisen. 
Likt andra miljömatriser där mikroplast mäts finns det dock särskilda utmaningar i utvecklandet av 
representativa provtagnings- och analysprotokoll. Stränder har dock ofta fler partiklar per 
volymsenhet vilket gör att de, jämfört med ytvattenprover, kan vara mer lämpade för analys av 
partikelsammansättningen då det ofta är för låga partikelantal i ytvattenprover (Karlsson m.fl. 
2018a). Dessutom har stränder en längre omsättningstid än ytvatten, där vattnet kontinuerligt byts 
ut. På stränder kan det antas att omsättningstiden är mer beroende av en mer intensiv väderlek med 
vågor och vindar, alternativt tidvatten i regioner som har det. Studier på stränder har också den 
fördelen att jämfört med sediment och ytvattenprover så är de lättare att komma åt att provta på. 

Stränder längs med den svenska västkusten består av komplexa matriser av sten, sand, gräs, alger, 
vass och jord. På grund av de olika uppbyggnaderna på stränderna är det svårt att designa 
representativa provtagningsprotokoll. Liknande problematik har noterats i Kanada (McWilliams m.fl. 
2018). Att utveckla representativa provtagningsmetoder för den här sortens miljöer är därför viktigt 
och den nuvarande bristen på representativa protokoll försvårar en direkt jämförelse mellan de olika 
provpunkterna i antal partiklar.  

Det är också tydligt att val av strand har en stor effekt på koncentrationerna. Stränderna på Tjällsö 
och på Skaftö är båda exponerade stränder som ligger i närheten av varandra. Skaftö är dessutom en 
OSPAR-strand och undersöks regelbundet i relation till makroskräp.  Tjällsö är dock mer exponerat 
vilket gör att mer skräp flyter iland och i våra prover såg vi att koncentrationerna där var 5 gånger 
högre än på Skaftö i de poolade proverna och 50 gånger högre i ackumulationsproverna. Stadsnära 
stränder och exponerade stränder skilde sig inte statistiskt från varandra i koncentrationer vilket 
indikerar att både lokala källor från städer och industrier samt skräp som transporterats längre och 
hamnat på de exponerade stränderna är viktiga bidrag till de koncentrationer som hittas på 
stränderna i området. Däremot så såg partikelsammansättningen annorlunda ut, vilket diskuteras 
mer under rubriken partikeltyper.  

De stora skillnaderna mellan ackumulationsproverna och de poolade proverna visar också på vikten 
av provtagningsmetod; ackumulationsproverna hade mellan 2 och 40 gånger så höga 
koncentrationer som de poolade proverna. Här uppfyllde de två metoderna olika syften; 
ackumulationsproverna togs för att öka möjligheten att undersöka sammansättningen av 
mikroskräpet emedan de poolade proverna togs för att ge en något mer representativ bild av den 
relativa föroreningsgraden. Som i andra studier så är det därför viktigt att provtagningsmetoden är 
anpassad för att bäst besvara den frågeställningen som studien har.  

Vidare är det viktigt att överväga vilket storleksspann som är mest relevant för frågeställningen. Vissa 
sorters partiklar, t.ex. textilfibrer, kommer endast gå att kvantifiera i mindre storlekar. Om man 
istället är mer intresserad av en större fraktion, exv. pellets, så behövs ofta större provvolymer för att 
minska räkneosäkerheten. Generellt kan sägas att antalet partiklar ökar i den mindre fraktionerna, 
förutsatt att de inte fastnar i de större fraktionerna som en konsekvens av att nätet sätter igen. Våra 
resultat visar dock att relationen mellan fraktionerna skiljer sig mycket åt. För de poolade proverna 
var koncentrationen i den sammanlagda storleksfraktionen 0.3-1 mm mellan 3 och 65 gånger högre 
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än koncentrationen i fraktionen 1-5 mm. Dessutom så skiljde sig partikelsammansättningen åt i olika 
storleksspann. Mikrosfärer hittades exempelvis nästan bara uteslutande under 1 mm och pellets bara 
över 1 mm.  

Provanalys av så pass komplexa matriser är också utmanande och kräver mycket manuellt 
sorteringsarbete, framförallt då vi här ville undvika att använda extraktionsprotokoll för att kunna ge 
en så komplett bild som möjligt av partikelsammansättningen. Detta är dock inte unikt för stränder 
utan är en problematik som återkommer för mikroplastanalyser, oavsett provtagningsmatris. För 
storleksfraktioner under 1 mm är det också rimligt att överväga en extraktionsmetod, liknande den 
som användes i sedimentdelen. Vissa av proverna hade lägre partikelantal och genom att applicera 
ett lämpligt extraktionsprotokoll så vore det möjligt att analysera större volymer.    

Flera utmaningar uppdagades även gällande övervakningen av makroplast. OSPAR har under många 
år gjort strandinventeringar där de kategoriserar det som hittas inom 100 m på vissa bestämda 
stränder. Stränderna har dock bytts ut genom åren, Tjällsö byttes t.ex. mot Skaftö och olika stränder 
ger väldigt olika resultat. Dessutom finns det osäkerheter bland de som genomför inventeringarna 
kring vilket skräp som är för litet för att kategorisera (Pfeiffer 2019).  Internationellt syns en ökad 
mängd frivilliginsatser vid strandstädningar (The Guardian 2018). Eventuellt gör detta att OSPAR 
stränder som ligger i områden där folk rör sig mycket inte längre förblir orörda. Som syns på den ofta 
besökta stranden i Haby så har mängderna minskat medan mer otillgängliga stränder inte visar 
samma tendenser. Pfeiffer (2019) noterade även under sina undersökningar att flera personer kom 
fram och berättade att de städat på stranden, vilket begränsar dess tillförlitlighet som 
referensstrand. Trots utmaningarna så är datan dock användbar i många sammanhang och 
strandskräpsdata har legat till grund för flera åtgärdsprogram såsom Europas plaststrategi 
(Europakommissionen 2018a).  
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Jämförelse med andra strandstudier  

Mikroskräp har inte undersökts längs med dessa stränder tidigare. Däremot har flera studier 
undersökt mikroplaster och annat mikroskräp längs med andra europeiska stränder. I en 
undersökning av mikroplaster längs med 23 europeiska stränder förekom koncentrationer mellan 72 
och 1512 mikroplastpartiklar per kg torrvikt (Lots m.fl. 2017).  Proverna var dock extraherade med 
NaCl varför partiklar med högre densitet än 1,2 kg/L eller hårt aggregerade partiklar kan vara 
underskattade. Även om det är stora skillnader mellan studier så brukar koncentrationerna dock ligga 
mellan ett tiotal och upp till tiotusen partiklar per kg (Lusher m.fl. 2015, Everaert m.fl. 2018, Ballent 
m.fl. 2016). I den här studien hittades dock mellan 3 700 och 97 500 partiklar per kg torrvikt. De 
flesta värdena låg därmed inom tidigare rapporterade spann, även om de låg bland de högre 
koncentrationerna. Proverna från Tjällsö och Stenungsund var dock 10 gånger högre. Resultaten 
indikerar en tendens för starkt exponerade stränder längs med den svenska västkusten att 
ackumulera höga koncentrationer av mikroskräp. Resultaten från Stenungsund dominerades av plast 
relaterat till plastproduktion och indikerade å sin sida att lokala källor till mikroplast och spill under 
produktion och transport har en betydelsefull inverkan på de lokala föroreningsnivåerna.  

De höga resultaten i den här studien kan delvis förklaras med avsaknaden av tidvatten och en ofta 
klippig terräng där skräpet fastnar mellan stenarna bidrar till att det skräp som sköljs upp under hårt 
väder ackumuleras längs med stränderna. Mätningar av makroskräp längs med stränder i Europa 
visar att Sveriges västkust ofta är särskilt utsatt (OSPAR 2018), vilket främst beror på ytströmmar som 
transporterar stora mängder flytande skräp till Skagerrak både från Nordsjön och från Östersjön.  

Resultaten är även viktiga ur ett riskperspektiv. I en nyligen publicerad studie uppskattades 
nolleffektskoncentrationen av mikroplast till 540 partiklar per kg sediment (Everaert m fl. 2018). 
Samtliga resultat i den här studien ligger över det värdet och på Tjällsö och i Stenungsund ligger det 
140 och 180 gånger högre än den uppskattade nolleffektskoncentrationen.   
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Partikeltyper i strandprover och potentiella källor 

Här skiljer vi, när möjligt, mellan sekundär och primär mikroplast samt andra mikroskräpspartiklar.  
Sekundär mikroplast är mikroplast som bildats genom fragmentering av större plastprodukter, enligt 
definition som föreslagits i Hartmann m.fl. (2019) emedan primär mikroplast är mikroplast som 
avsiktligt formats i storlekar under 5 mm (eller 1 mm beroende på vilken definition som appliceras). 
Flera paralleller kommer i diskussionen dras till IVLs kartläggning från 2016 där de använde sig av 
massbalansberäkningar (Magnusson m.fl. 2016), samt till strandinventeringar såsom OSPARs 
miljöövervakning (OSPAR 2018) då dessa tre perspektiv kompletterar varandra.  

En sammanställning av data från europeiska stränder visar att de vanligaste skräpsorterna är plast 
och polystyrene bitar, följt av snören och cigarettfimpar (Addamo m.fl., 2017). Data skiljer sig dock 
något mellan regioner och det kan därför vara värt att kolla närmare på OSPAR data i Skagerak. Bland 
de 567 957 objekten som inom OSPARs kartläggningar registrerats på svenska stränder i Skagerrak 
mellan 2001-2017 var 98 % plast. Av plasten var 38 % snören och 29 % plastbitar i olika storlekar. 
Andra vanliga kategorier var korkar (5 %), rep (5 %), sanitetsprodukter (3 %), industriplast (2 %), 
plastpåsar (2 %), chipspåsar (2 %), förpackningssnören (2 %) och fiskeredskap (utöver rep) (0.5 %) 
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Figur 37 Resultat från OSPARs skräpinventeringar längs svenska stränder i Skagerrak mellan 2001-
2017. Nummerangivelser vid kategorier refererar till OSPARs kategoriindelning då flera kategorier 
slagits samman här. Data hämtat från OSPAR kommissionens miljöövervakningsdatabas (OSPAR 2018).  
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(Figur 37).  

I vår studie var snören ovanliga bland mikroskräpet emedan plastfragment var den klart övervägande 
kategorin. De fragmenten kan förstås härröra från flera av de kategorierna som beskrivs i Figur 37. 
De flesta fragmenten var transparanta och transparant plast är vanligt i många applikationer, 
dessutom kan färgad plast blekas med tiden (HSR 2018). Det är därför svårt att dra tydliga paralleller 
mellan makroplasten och mikroplasten, men då en så pass stor del av mikroplasten är fragment så 
tycks det rimligt att se till makroplastens sammansättning för att minska tillförseln av vanliga 
material som kan tänkas fragmentera. Europas plaststrategi har tagit en liknande vinkel där de 
identifierat de vanligaste produkterna blank makroskräpet och sett över möjligheten att sätta in 
åtgärder för att begränsa läckaget av de till miljön (Europakommissionen 2018a).  

Sekundär mikroplast 

Även om höga mängder mikroplaster antogs bildas via fragmentering av makroskräp så kunde man 
inte beräkna mängden vid den sammanställning av källor till mikroplast som IVL gjorde 2016 då 
dataunderlaget ansågs för begränsat (Magnusson m.fl. 2016). I Eunomias rapport som kom ut förra 
året inkluderades en uppskattning av mängden plast som hamnade i havet från hushållsplasten och 
beräkningarna visade då att den källan låg runt 18 000 ton per år vilket placerar den högre än bildäck 
som låg på 13 000 ton (Hann m.fl. 2018). Bildäck har i flera av de tidigare rapporterna från Norge, 
Danmark och Sverige varit den högsta beräknade källan, dock ofta med förklaringen att flera av 
källorna inte gått att uppskatta. Jambeck m.fl. räknade 2015 ut att globalt hamnar mellan 4,8 och 
12,7 miljoner ton felhanterat plastskräp i havet från kustnära städer, mängderna förutsågs även 
tiodubblas till år 2025. Siffrorna baseras främst på data från 2010 och för Sverige antogs en 
kustbefolkning på strax över 6 miljoner som genererar 1,61 kg skräp per dag varav 3 % antogs vara 
plast. Sophanteringen antogs vara välfungerande och bidraget därifrån därmed negligerbart. 2 % av 
skräpet antogs dock hamna som nedskräpning via olika processer. Mängden felhanterat plastskräp 
som hamnar i havet från hushållsskräp antogs därför hamna runt 2000 ton per år (Jambeck m.fl. 
2015). Det är dock schablonsiffror och bör behandlas med viss reservation. Dessutom kan 
plastfragment som hittas i miljön ha flera olika källor och spridningsvägar.  

Även om det är svårt att uppskatta de källorna så går det inte att bortse från att fragmentering av 
större plast är en viktig bidragande orsak till mikroplaster i miljön. Från stranddatan så utgör 
fragmenterade mikroplaster 74% av mikroplasterna och 57 % av det totala mikroskräpet.  Liknande 
resultat har också konstaterats i tidigare analyser av ytvatten (Hassellöv m.fl. 2018, Karlsson m.fl. 
2018a). Fälttester har dessutom visat att fördegraderad makroplast som placeras i havsvatten börjar 
fragmentera redan efter några veckor (Karlsson m.fl. 2018b). Baserat på den här datan kan 
fragmentering från makroplast därför antas vara den dominerande källan till mikroplaster i miljön.  
Fragmenterad plast har förstås många möjliga källor exempelvis felhantering vid 
återvinningsstationer och felhantering av byggmaterial. Dessa samt nedskräpning antas alla vara 
betydelsefulla men svåra att kvantifiera.  

Fragmenten delades in i oregelbundna plastfragment, cellplast och grova fibrer/linor. I 
strandproverna dominerade de oregelbundna plastfragmenten bland både mikroplasten (62%) och 
mikroskräpet (48%). Det här är jämförbart med OSPAR datan där den näst vanligaste förekommande 
kategorin är oregelbundna fragment (31%).  Vanligast var de dock på de exponerade stränderna där 
de utgjorde 70% av mikroplasten jämfört med städer där de endast utgjorde 31% av den totala 
mikroplasten. Merparten var transparanta eller vita men flera olika färgade partiklar noterades 
också.  



47 

 

En vanligt förekommande sorts fragment är expanderad cellplast. Totalt utgjorde den 8 % av 
mikroplasten. På de exponerade stränderna var de dock ovanliga och uppgick endast i 1 % av totalen 
emedan de utgjorde den största fraktionen, 36 %, av partiklarna från de stadsnära stränderna. Även 
om expanderad cellplast kan vara från olika sorters plaster så är det ofta polystyren, s.k. frigolit, som 
ofta används för förpackningar och inom byggbranschen. I en tidigare studie i Oslo-fjorden hittade vi 
liknande fragment som kemiskt identifierades som polystyren, och även där var koncentrationerna 
högre närmare staden än en bit bort (Hassellöv m.fl. 2018). Eventuellt kan skillnaden bero på att 
kompakt polystyren har en densitet runt 1,2 kg/l vilket kan antas innebära att plasten sjunker när den 
inte längre är luftfylld.  

I IVLs rapport behandlas expanderad cellplast inte heller separat. Däremot beräknades nötning från 
flytbryggor, som ofta är gjorda av expanderad cellplast. Beräkningarna visade ett kontinuerligt 
läckage av plasten i flytbryggorna som uppgick till mellan 2 och 180 ton per år (Magnusson m.fl. 
2016). I Europa används dock expanderad polystyren främst till byggnads-och konstruktionsplast. En 
betydande mängd används även till förpackningsplast. Källorna från förpackningsplast och 
felhanterat byggmaterial, via t.ex. sågning utomhus, kan tänkas vara ännu högre. Expanderad 
polystyren är ett prioriterat material inom OSPARs aktioner för åtgärder mot marin nedskräpning 
(OSPAR 2014). Expanderad cellplast är dock inte med bland OSPAR-kategorierna för miljöövervakning 
på stränder utan den faller istället under andra kategorier (OSPAR 2010). En begränsning av 
användningen av expanderad polystyren som förpackningsmaterial ingår även i de nya reglerna kring 
begränsning av engångsplast som i dagsläget förhandlas om på EU-nivå (Europakommissionen 
2018a).  Europeiska kommissionen och europeiska parlamentet nådde i december en provisorisk 
överenskommelse gällande engångsplast och i den ingick även ett förbud mot vissa sorters 
engångsmaterial gjorda av expanderad polystyren (Europakommissionen 2018b).  

Bland större skräp så kan vi se i OSPAR-datan att rep och fiskeredskap utgör ungefär 5 % (OSPAR 
2018) ochi europeisk strandskräps data så är ungefär 15 % av skräpet fiskerelaterat (Addamo m.fl. 
2017) Bland mikroplasten som vi hittade i den här studien så utgjorde de 3 % av totalen, om vi kollar 
endast på de exponerade stränderna så utgjorde det 4 % jämfört med 1 % på de stadsnära 
stränderna. Den här kategorin är troligtvis underrepresenterad i våra data då även grövre fibrer kan 
åka igenom maskstorlekar på 0,3 eller 0,1 mm. I IVLs beräkningar antas det vara 4-46 ton per år 
(Magnusson m.fl. 2016). 

Mindre fibrer, exempelvis textilfibrer, går inte att kvantifiera genom metoderna som använts här. 
Även om deras förekomst kunde noteras i flera av proverna så är de för tunna för att kunna räknas 
med en undre maskstorlek på 300 µm. Totalt anses de dock vara en viktig komponent av mikroplast 
och det totala läckaget till miljön har uppskattats till mellan 180-2000 ton per år och till den marina 
miljön 3.5–40 ton per år (Magnusson m.fl. 2016). 

Genomgående så kan vi, som redan noterats, se att majoriteten av plastpartiklarna består av 
fragment vilket visar att fragmentering är en viktig del i skapandet av mikroplast. Strategier för att 
minska mängden mikroplast bör därför lägga stor vikt vid att minska mängden makroskräp. Fragment 
är dock ofta svåra att koppla till sina ursprungliga källor men analyser av större makroskräp kan ge 
viktiga insikter i hur vi kan begränsa mängden skräp i miljön. Städning av makroplast kan också 
tänkas verka preventivt även mot mikroplast. Däremot går det att se från OSPAR undersökningarna 
att det är en kontinuerlig tillströmning av plast på de exponerade stränderna vilket visar på vikten av 
att arbeta preventivt då enbart strandstädning inte kommer att lösa problemet.  
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Primär mikroplast 

Bland den mikroplast som inte består av fragment går det att notera att en stor andel av 
mikroplasten utanför Stenungsund är relaterad till plastproduktion. Totalt över alla stränder så 
identifierades 1 % av mikroskräpet som pellets och 5 % som fluff. Utanför Stenungsund så var 38 % 
av mikroskräpet fluff.  Plastpellets är plast som ännu inte hunnit bli plastprodukter men trots det har 
de hittats på stränder över hela världen sedan 70-talet (Gregory 1977, Hays & Cormons 1974). I en 
tidigare fallstudie såg vi att miljontals pellets läcker ut från en närliggande fabrik varje år på grund av 
kontinuerliga spill under transport, lagring och lastning. Vi kunde också se att många av de här 
pelletsarna fastnade längs med stränder och öar i området. De plastbitarna som inte fastnar i 
området har istället möjligheten att transporteras långt och den här sortens utsläpp kan därför 
komma att påverka både lokalt och över större distanser. Vi såg även att kontinuerligt spill fortgår 
trots att det finns nationella lagar och internationella överenskommelser som borde förhindrat det. 
Men att de lagarna inte har implementerats fullt ut (Karlsson m.fl. 2018c). I Stenungsunds-provet såg 
vi även många mindre plastpartiklar varav flertalet hamnar under kategorin fluff som också används 
under produktionen av pellets. Mängderna tycks öka i lägre storleksfraktioner och då det totala 
bidraget är ännu okänt. Spill av de mindre fraktionerna är förstås svårare att motverka än pellets 
men tycks vara en viktig andel av det läckaget som uppstår.  

Även på Tjällsö kunde vi hitta pellets. Och även om de kan ha transporterats från andra 
plastindustrier så visar de på vikten av att reglera hanteringen av plastpellet och fluff inom industrin 
under lastning, lagring och transport genom att implementera rådande regelverk och kontrollera att 
det efterföljs. Det pågår idag en start på en process gällande industriplast som drivs av både OSPAR 
samt EU kommissionen, som syftar till ett helhetsgrepp på hela produkternas distributionskedja, och 
ett möjligt mål med en certifiering. Övriga policyprocesser av relevans kan ligga både i EUs 
plaststrategi, samt avseende industriella mikroskopiska partiklar även i REACH. 

Mikrosfärer hittades i flera av proverna. Några av de sfäriska partiklarna som hittades hade likheter 
med glas, vilket också används i flera applikationer. I andra länder har även mikrosfärer av polystyren 
identifierats i miljöprover (Mani m.fl. 2015).  Andra sfäriska partiklar som ej tycktes ha uppstått via 
fragmentering har i de här proverna identifierats som polymetylmetakrylat. PMMA-sfärer används i 
många applikationer såsom färg, men det är oklart hur de här sfärerna har hamnat på stränderna i 
Bohuslän. Även här tycks det viktigt undersöka eventuellt spill och att via miljötillsyn efterkräva att 
producenter, transportörer och användare arbetar preventivt för att minimera läckage.  

Mikrosfärer av olika polymertyper används även i kosmetika. I miljöprover är det dock inte möjligt i 
dagsläget att avgöra huruvida mikroplaster kommer från kosmetika eller inte. Här är istället 
massbalansberäkningar mer tillförlitliga och IVLs resultat indikerar ett läckage på 60 ton per år till 
miljön varav 1.3 ton beräknas hamna i den marina miljön (Magnusson m.fl. 2016).  

Andra partikeltyper 

Bland mikroskräpet så finns även andra intressanta partikeltyper utöver de klassiska polymererna. 
Däckspartiklar är exempelvis inte alltid omnämnt som mikroplast även om det kan argumenteras att 
det borde falla under den kategorin (Hartmann m.fl. 2019). I den här studien har däckspartiklar inte 
varit ett fokus och de förväntas inte heller hittas på stränder då de sällan flyter. 
Massbalansberäkningar visar dock att de är ett viktigt bidrag och över 13 500 ton förväntas hamna i 
miljön varje år pga. väg och däcksnötning. Ytterligare 2 300-3 900 förväntas läcka ut från 
konstgräsplaner. De har även hittats i mikroskräpsstudier i nordiska miljöprover (Hassellöv m.fl. 
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2018). En annan viktig mikroskräpspartikel är paraffin (Hassellöv m.fl. 2018, van Bernem m.fl. 2014) 
och i den här studien utgjorde paraffin 21 % av det totala mikroskräpet.  

Mikroskräp i sediment 

Transport och ackumulation av sediment och mikroplast 

De stora öarna Tjörn och Orust i södra Bohuslän omges av nordliga havsströmmar. På utsidan flyter 
en blandning av Östersjövatten (Baltiskt vatten) och Skagerrakvatten norrut, och på insidan, östra 
sidan, genom Hakefjorden-Askeröfjorden-Halsefjorden-Havstensfjorden sker en liknande 
nettotransport av vattenmassor norrut, här med inslag av vatten också från Nordre Älv (Björk m.fl. 
2000). Med denna vattenmassa transporteras också sedimentpartiklar som hålls svävande i det 
strömmande vattnet. Björk m.fl., (2000) visade att vattenflödet genom systemet uppgick till ca 
100m3/s. Strömhastigheter längs bottnarna uppgick regelbundet till mellan 50 och 80 cm/s dvs 
mellan 1 och 2 knop (Hansson m.fl. 2013). Längs fjordsystemet uppträder både 
ackumulationsbottnar och transportbottnar, men bottnarna karakteriseras generellt av svag 
ackumulation på grund av de höga flödeshastigheterna. Ackumulationsbottnarna i detta område kan 
ha nettoackumulationer upp emot 2 - 4mm/år (Nordberg opublicerade data), men på grund av att 
vattnet på sina ställen transporteras genom smala passager och rännor sker där ingen ackumulation 
av finkorniga sediment då strömhastigheterna är höga. Provtagning inom föreliggande arbete har 
skett i de djupare delarna av fjordsystemet men på i vissa fall positionerade lite längre ut mot 
flankerna då den djupaste delen av rännan kunde vara allt för präglad av höga strömhastigheter. 
Detta är således viktigt att ta hänsyn till både vid tolkning av geografiskt fördelning samt vid 
jämförelser med abundans av MP på andra platser. 

Geografisk fördelning av mikroskräp och mikroplast 

Trots att vattnen runt Stenungsund och i Askeröfjorden – Halsefjorden kännetecknas av relativt 
snabbt vattenutbyte med höga strömhastigheter, kan man på kartan i Figur 31 tydligt se en lokal 
anrikning relativt de tre referensstationerna i syd, norr och väster. Detta gör att man kan dra 
slutsatser mellan de mikroplastpartiklarna som återfinnes i sedimenten och platsspecifika källor. 
Även kartan (Figur 35) som visar mikroplast (identifierade polymerfragment) har en distinkt anrikning 
runt Stenungsund, men här syns också en tydligare transport norrut i fjordsystemet, i den 
förhärskande strömriktningen (Björk m.fl. 2000; Hansson m.fl. 2013). Ingen mikroplast identifierades 
i referensstationen St 9 i Stigfjorden, som är ett Natura2000 område med mycket oexploaterad 
natur, jordbruk och betesmarker och effektivt filter av öar som skyddar mot vinddrift av marint skräp 
från västerhavet. Station St 2, hade oväntat höga värden av flera typer av mikroplast och mikroskräp, 
vilket i jämförelse med St 3, St 5 och St 4 är lite svår att förklara med närhet till källor, men vi vet från 
tidigare studier med GPS surface drifters (Karlsson m. fl., 2018) att tidvattenrörelser gör att vattnet 
snurrar runt Stenungsön, och har relativt hög ström i sunden vid St 4 och vid St 3, så den högre 
halten vid St2 kan härledas till större ackumulation av MP transporterad från båda sidorna av 
Stenungsön. Den höga abundansen av mikroskräp vid St 7, kan ha sin förklaring av nordgående 
bottenström, mer ackumulationsbotten (Tabell 1) men också från bidrag från det kommunala 
reningsverkets utlopp mellan St 6 och St 7. St6, var lite grövre sediment (Tabell 1), än St 5 och 7 vilket 
kan förklara minskningen i alla kartorna. St4 är den mest stadsnära stationen men det är inte den 
med högst halter i någon kategori, kanske det kan ha sin förklaring av hög vattenföring igenom 
sundet, samt från Stenunge å som mynnar ut precis vid St 4. 

Identifierade polymerer i fragment >300 µm som definitivt kan klassas som mikroplast följer som 
helhet (Figur 35) snarlika geografisk fördelning som mikroskräp (Figur 31). Fördelningen mellan de tre 
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vanligaste polymererna PP, PE och PVC är totalt sett 57 %, 37 %, och 6 %. Då det totala 
partikelantalet per prov i varje polymerkategori på den större storleksfraktionen är ≤20 är 
osäkerheten alltför stor för att tolka variationer mellan stationerna. 

Viktigaste mikroskräpskategorierna 

De viktigaste mikroskräpskategorierna som identifierats både på >300 µm och 100-300 µm är 
semitransparenta fragment, vita globulära fragment, svarta elastomeriska fragment, färgade 
fragment och fibrer(Figur 30). Det som skiljer åt mellan fraktionerna är framför allt betydelsen av de 
vita globulära partiklarna i 100-300 µm vilka uppvisar en hög abundans och mycket jämn 
storleksfördelning, samt ökad förekomst av fibrer på den mindre fraktionen. 

Spektroskopisk identifiering – vilka polymerer? 

Av de semitransparenta fragmenten som analyserats på >300 µm kunde 42 % bestämmas till PP och 
26 % till PE med Raman, övriga icke-bestämda, och på St 6, 100-300 µm var fördelning och andel 
identifierade snarlika, PP 46% och PE 25%. Av de vita globulära partiklarna så kunde 77 % bestämmas 
till PVC, 1 partikel till PA, och resten icke-bestämda. De svarta elastomeriska fragmenten ser liknande 
ut som identifierats i Kvillebäcken i Göteborg (Hassellöv m.fl. 2018), samt i Byfjorden vid Uddevalla 
(Mattsson m.fl. 2019), och de liknar partiklar som rapporterats som däckslitage. För att avgöra dess 
kemiska sammansättning har FTIR-transmissionsmätning genomförts. Detta är utmanande då den 
här sortens svarta partiklar ofta har dålig transmission på grund av höga mängder kimrök som 
medför hög ljusabsorbans. Men med kompressionscellen kunde partikeln ändock klämmas tillräckligt 
tunn mellan två diamantfönster för att viss del av det infraröda ljuset kunde transmitteras. Den 
spektroskopiska signaturen på en analyserad svart elastomer från St 6, överensstämde väl med 
styrene butadien och dess vulkaniserade gummiform SB Rubber som är huvudkomponenten i bildäck 
i dess armerade form med kimrök upp till 50%, zinkoxid och silika (Figur 34). Svarta elastomeriska 
fragment förekommer vid de stadsnära stationerna dock i låga halter för >300 µm, (mellan 10-50 per 
kg), något högre (100-270 per kg) för 100-300µm, men betydligt lägre jämfört med Byfjorden (max 
9000 per kg), eller Kvillebäcken i Göteborg (max 16000 per kg), som tar emot mycket 
vägavrinningsvatten (Hassellöv m.fl. 2018). 

Vilka är källorna? 

De viktigaste identifierade kategorierna från både visuell-fysisk samt kemisk karaktärisering, kan i 
vissa fall tänkas komma från samma källa, tex fragmentering av nedskräpning, eller i vissa fall kan 
samma kategori har bidrag från olika källor. Det detektivarbete är i vissa fall inte möjligt att med 
säkerhet säga utifrån den analysinformation som finns tillgänglig. 

Lokal industriell produktion och hantering av polyeten har tidigare identifierats som en källa för PE-
mikroplast från Stenunge å (Karlsson m.fl. 2018) och närliggande stränder (denna rapport). Även om 
det förekom PE fragment med utseende från slitage/slipning/bearbetning även i Stenunge å så var de 
merparten av de mikroskopiska PE partiklarna, globulära ”fluff”, vilka även återfinnes i hög grad på 
stränderna (Figur 19 och 20). Det går varken att koppla eller utesluta att delar av de extraherade 
semitransparenta PE fragmenten skulle vara från den lokala produktionen och hanteringen och vilken 
andel som kan komma från fragmentering från konsumentplast, eller eventuell bearbetande 
tillverkning. Polypropen är dock den större andelen av semitransparenta fragment i sedimenten och 
detta är en återkommande trend i många andra undersökningar (Tabell 4). PE och PP är de vanligast 
förekommande plastpolymererna (sammanlagt ca hälften av den globala produktionen), och används 
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till en rad applikationer och tillverkningar, men till mycket stor del inom förpackningar. Vi ser dock få 
partiklar som klassificerats som fragment av tunna filmer, vilket är en vanlig kategori på stränder. 

De vita globulära partiklarna som har väldefinierad storleksfördelning, och utseende, och konsistent 
identifieras som PVC kommer högst sannolikt från spill och läckage från produktion och hantering vid 
den lokala PVC produktionsanläggningen lokaliserad på udden vid St 5. Då partiklarna är så små är de 
mycket känsliga för transport med vind, regn och dagvatten direkt till havet, även om densiteten för 
PVC är hög (ca 1.4 g/cm3). 

Bildäcksslitage har i rapport efter rapport (t.ex. Magnusson m.fl. 2016), baserat endast på 
massbalansberäkningar, lyfts fram som den största potentiella källan av plast till miljön. Vi kan här 
konfirmera att det som tidigare identifierats som svarta elastomerfragment (Hassellöv m.fl. 2018) 
med största sannolikhet är däckslitagepartiklar (infraröd spektroskopisk likhet med huvudingrediens i 
däck), och de ökar kraftigt mot mindre storlekar, och kan även observera att de tycks sedimentera 
nära källorna. Mer studier på mindre storlekar och förbättrade identifieringsmetoder behövs. 

De färgade fragmenten var som klass bland topp-5 men det var också den mest diversifierade 
klassen. Det var ingen av de visuellt klassificerade färgade fragmenten som gav användbara raman-
spektroskopiska fingeravtryck. Ursprunget på dessa kan vara målarfärgflagor av olika sort, men också 
pigmenterade andra antropogena material. Båtbottenfärgsflagor har tidigare identifierats med 
kombination av ljusmikroskopi och svepelektronmikroskopi i vattenfasen i fritidsbåtshamnar 
inklusive Stenungsund, och det förekommer omfattande yrkessjöfart i området. Men det ska tydligt 
noteras att antifouling-färger ofta innehåller höga andelar av tungmetaller och oorganiska 
fyllnadsmedel som gör att deras densitet (åtminstone ursprungligen) är högre än den 1.7 g/cm3 
extraktionsvätskan som använts här, vilket medför att båtbottenfärgspartiklar i sediment bör 
analyseras med annan metod. 

Syntetiska textilfibrer har i många studier lyfts som en av de dominerande källorna av mikroplast i 
vatten och sediment (Ref), och deras förekomst noterades även här, men de analyserade 
siktduksmaskstorleken ned till 100 µm fångar ej kvantitativt upp textilfibrer. 

Jämförelser med litteraturen 

Publikationer om mikroskräp och mikroplast i sediment har ökat kraftigt senaste året, och samlat 
förekommer det resultat om abundans och viktigaste kategorier både från djuphaven och från 
kustnära sediment från kontinentalsocklarna samt från hamnar och flodmynningar, som är mest 
jämförbart med vår studie. Jämförelserna har sammanfattats i Tabell 4. 

Föreligger en ekologisk risk för bentiska ekosystem? 

Det är många forskningsprojekt som pågår eller precis avslutats (tex inom JPI Oceans), så det 
förväntas att mängden ekologiskt relevanta ekotoxikologiska studier kommer att öka kraftigt närmsta 
åren. Nyligen publicerades en mycket omfattande rapport från SAPEA om vetenskapligt stöd för 
policy om risk för mikroplast och avseende risk refererades huvudsakligen till Everaert m.fl. 2018, 
Burns och Boxall, 2018 och Besseling m.fl. 2018) avseende för pelagiska arter att det kan föreligga en 
risk för känsliga arter i de mest förorenade områdena, annars är risken för pelagiska ekosystemen 
ännu låg. För sediment finns mycket mindre studier gjorda. Utifrån den kunskap som finns idag har 
Everaert m.fl. (20018) gått igenom litteraturen och utifrån en artkänslighetsanalys för icke-
effektkoncentrationen för vatten, och för sediment-effektstudier fanns endast ett fåtal studier och 
därmed applicerades en gängse osäkerhetsbedömningsfaktor på 1000 kommit fram till att den 



53 

 

förvaltningsmässigt säkra koncentrationen (Predicted No Effect Concentration, PNEC), beräknades till 
540 partiklar per kg för bentiska organismer. Den säkra nivån överstigs således i denna studie redan 
vid partiklar >100µm med 20ggr, vilket föranleder anledning till fler bentiska ekotoxikologiska studier 
med miljörelevanta mikroplastpartiklar (då sammansättning, storlek och form troligtvis spelar in) 
samt på relevanta bentiska organismer och samhällen. En liknande preliminär riskbedömning gjordes 
av Besseling m.fl. 2018 och de kom fram till ”preliminär säker standard” PSS för sediment även där 
med en osäkerhetsbedömningsfaktor på 1000, till 0.1mg/kg vilket om räknat till partiklar per kg 
innefattar de högsta uppmätta halterna i denna studie men omräkning mellan massa och 
antalskoncentrationer bör ej göras utan bra storleksfördelningsunderlag. Man kan ifrågasätta om den 
tillämpade förvaltningsmässiga skattningsfaktorn på 1000 är adekvat, men då det i dagsläget finns så 
få studier under relevanta bentiska förhållanden på miljörelevanta material kan den med hänvisning 
till dessa osäkerhetet och försiktighetsprincipen vara motiverad. 

 

  



 

 

Tabell 4. Jämförelse av denna studie med en litteratur-genomgång av alla sediment-mikroplast studier som angivit resultat i abundans per massa 
torrsubstans. 

 

 

Lokal Sedimentkaraktär Abundans (#/kg) Storleksfraktion Vanligaste kategorier Identifierade polymerer Referens  
Stenungsund siltig, gyttjig lera <10000 >100µm Frag-Semitransp, -Vit, -Sv, Fibr PP, PE, PVC Denna studie  

        
 Hamnar, urbana och industriella miljöer   

Kvillebäcken gyttjelera <17000 >100µm Sv elastomer, kol, plastfragm  (Hassellöv m.fl. 2018)  
Göteborgs hamn siltig lera <500 >100µm Sv elastomer, kol, plastfragm  (Hassellöv m.fl. 2018)  
Roskilde fjord sand silt <10000 >20µm Fiber, film, granuler, fragment  (Hassellöv m.fl. 2018)  
Uddevalla-Byfjorden siltig, gyttjig lera <11000 >100µm Sv elast., fiber, fragment, film PP=PET>PE>>PS=PMMA (Mattsson m.fl. 2019)  
Balearerna, Medelhavet grunda, sandiga sed. <900 >63µm   (Alomar m.fl. 2016)  
Hamnar i Belgien  <167 >38µm Fibrer>granulat>PS sfärer>film  (Classens m.fl. 2011)  
Venedig, Italien tidvatten-sed. 672–2175 >30µm  PE+PP (Vianello m.fl. 2013)  
Cecina estuarie, Italien tidvatten-sed. 70-170 >63µm Fragment > Fiber > Granulat  (Blaskovic m.fl. 2018)  
Scapa Flow, Scotland tidvatten-sed. 730-2300 >0.7µm  PTFE>>PE >PA>Pesther (Blumenroder m.fl. 2017  

Stränder, Belgien tidvatten-sed. >93 >38µm Fragment > Fiber = Granulat 

Sfär: PS; Fiber: PET, PA, 
PVA; 

granulat: PE, PP, PS (Classens m.fl. 2011)  
Stränder, Belgien tidvatten-sed. 7-20 >38µm   (Van Cauwenberghe 201   

        
 Kustnära utomskärs, kontinentalsockeln   

Belgiska kusten  97 >38µm Fibrer>granulat>film  (Classens m.fl. 2011)  
        
 Djuphaven   

Arktis, 2340−5570 m finkorniga 
<6500 (>10µm) 
<10 (>500µm) >11µm  Chl-PE>>PA>PP (Bergmann m.fl. 2017)  

 



 

 

Slutsats  

Globalt anses otillräcklig infrastruktur för sophantering vara en av de främsta orsakerna till marin 
nedskräpning. Infrastrukturen i Sverige är väl utvecklad och läckaget från omhändertagna sopor 
beräknas vara litet. Däremot är nedskräpning fortfarande ett problem. Dessutom kan felhantering av 
plastmaterial under exempelvis produktion, transport och byggarbeten leda till spill och läckage in i 
den marina miljön. Vidare antas slitage under användning vara bidragande. Det här har 
uppmärksammats särskilt gällande bildäck och tvätt av textilier.  

Källorna till mikroplast och annat mikroskräp i miljön är dock nästan lika komplexa som dess 
användningsområden är mångfacetterade.  Det gör att för att kunna skapa en helhetsbild kan en 
kombination av massbalansberäkningar och miljöprover i olika matriser vara nödvändiga. 
Strandprover fanns vara lämpade för att analysera sammansättningen av flytande mikroskräp, dock 
bör lämpliga extraktionsmetoder övervägas för att effektivisera analysen. Poolade prover ansågs mer 
representativa men större volymer bör övervägas för att garantera tillräckliga partikelantal i samtliga 
prover.  

Oavsett provtagningsmetod så låg samtliga här uppmätta koncentrationer från stränderna över en i 
litteraturen nyligen uppskattad nolleffektsgräns. De mest utsatta stränderna, Tjällsö och 
Stenungsund, hade 140 och 180 gånger högre koncentration av mikroskräp, varav majoriteten var 
mikroplast.  

I den här studien ser vi att en stor del av mikroskräpet på stränderna är oregelbundna plastfragment 
som åtminstone delvis kan antas komma från nedskräpning av makroplast. Åtgärdsprogram inriktat 
på mikroplast bör därför ha ett stort fokus på preventiva åtgärder mot makroplast. Exempel på 
sådana åtgärder kan vara att inkludera tillsyn av sophanteringsstationer, soptunnor och 
återvinningsstationer. Gällande fragment av expanderad cellplast så finns det i dagsläget flera förslag 
uppe för ett mer restriktivt användande av expanderad polystyren i engångplast. Då majoriteten av 
det tillverkade expanderade polystyrenet används i byggbranschen bör åtgärderna även inkludera en 
genomgång av pågående hanteringspraxis av expanderad polystyren för att minimera läckage till 
miljön.  

Bland den primära mikroplasten så syns både pellets och fluff; förproduktionsplast som tidigare 
identifierats läcka under hantering, förvaring och transport. Åtgärder inriktade på att begränsa 
mängden mikroplast i miljön bör därför inkludera tydligare riktlinjer för hantering av 
förproduktionsplast. Mikrosfärer, varav vissa identifierats som PMMA emedan andra liknar glas, 
förekom även bland den primära mikroplasten där merparten var friliggande partiklar, vilket 
eventuellt också kan härröra från felhantering av produktionsmaterial. 

Av de sammanlagda resultaten av mikroskräpet fanns 21 % av proverna bestå av paraffin, vilket 
också bör räknas som en viktig sorts mikroskräp på stränderna, och Sverige har möjlighet att påverka 
genom t.ex. OSPAR och HELCOM regelverk som styr tankrengöring av både petroleumprodukter, 
syntetiska och vegetabiliska oljor, och regler och tillsyn för deponi av semisolida utfällningar vid 
hamn-avfalls mottagningsstationer. 

Mätningar av mikroskräp i sediment kan ses som kompletterande till de mätningar som gjorts i 
strandprover. Genom att inkludera de partiklar som sjunker får vi en bättre helhetsbild av hur 
partiklar sprids och deponeras i den marina miljön. Resultaten bekräftar att däckslitage är en viktig 
källa men att den sortens partiklar inte sprids så långt. En större miljöpåverkan av däckspartiklar kan 
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därför antas i stads- och väg-nära vattendrag. Då lokalt omhändertagande av dagvatten idag ej är 
optimerat för mikropartiklar bör detta vara ett fokusområde för studier av avskiljningsgrad via t.ex. 
dammar, våtmarker och filtrerings-tekniker, samt riktade åtgärdsprogram som tar alla 
vägföroreningar i hänsyn. Semitransparenta fragment är den vanligaste typen av mikroplast och de 
flesta partiklarna kan identifieras som antingen PP eller PE (trots att dessa båda polymererna 
ursprungligen har densitet som är lägre än vatten). Källan till dessa kan vara bidrag från både 
industriell verksamhet, nedskräpning och slitage av plast med andra användningsområden. Det var i 
denna fallstudie inte möjligt att vara mer specifik i slutsatser om semitransparenta fragment. 

Abundansen av mikroskräp i sediment överstiger den nyligen publicerade ”säkra miljörisknivån” med 
20 gånger. Det är mycket få ekotoxikologiska studier gjorda på bentiska organismer i realistiska 
uppställningar med realistiska testmaterial så därför har en osäkerhetsbedömningsfaktor på 1000 
applicerats för den uppskattade icke effektnivån. Resultaten belyser dock att här finns en potentiell 
miljörisk som bör undersökas i större detalj. 

Partikelabundansen sågs öka med minskande storlekar, vilket är välkänt för material som 
fragmenterar. Det är därför sannolikt att flera partikeltyper kommer att fortsätta öka i minskande 
storleksfraktioner. Däremot, kan det finnas specifika undantag, som t.ex. de vita globulära PVC 
partiklarna, som uppvisade en väldefinierad storleksfördelning. Mikrofibrer kan vara ett annat sånt 
fall. Då abundansen är högre i mindre storlekar och mindre partiklar är mer tillgängliga för fler 
organismer är det, för att få en helhetsbild, även viktigt att inkludera analyser av storleksfraktioner 
under 100 µm. 

Slutsatserna i detta arbete kan både befästa det pågående åtgärdsarbete som Naturvårdsverket 
påbörjat (t.ex. avseende däckslitage och textilfibrer) men också peka på att fragmentering av 
nedskräpad plast i samhället är en mycket viktig källa till mikroplast i miljön och är något som kan 
åtgärdas genom insatser till att begränsa användning (särskilt utomhus) och minska nedskräpning 
och annan spridning av makroplast. Studien kan ytterligare befästa betydelsen av läckage från 
industriell produktion och hantering och bearbetning av plast som sker i mikroskala. 

Författarnas tack 

Författarna till den här rapporten vill tacka Kerstin Magnusson och Tim Wilkinson för stöd i 
analysarbetet, samt till besättningen på RV Oscar von Sydow. 
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