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Abstract 

Chemical substances are spread diffusely and uncontrollably as a result of the increased 
consumption of goods. REVAQ is a certification system that works to reduce the flow of 
hazardous substances to Swedish treatment plants and to create a sustainable nutrient 
recycling. According to REVAQ, the yearly accumulating rate of metals should not exceed 
0.2% in soil per year. Silver and bismuth are two metals that do not fulfill this requirement. 
The silver concentration in sludge decreased during the last decade, however the last few 
years, it has leveled off. The bismuth concentration has increased significantly since 2005.  
 
The aim of this study was to explore the types of plastics and paints that could be found to 
contain silver respectively bismuth, and to investigate whether these can be important 
sources of measured concentrations of silver and bismuth in sludge.  
 
The results of the substance flow analysis which was used in this study show that bismuth is 
probably found in ABS plastics, polyethylene plastics and polyamide plastics. These 
plastics are mainly found in household items. 
 
The inflows of metals in plastic to Stockholm are estimated to be 5 kg silver and 1.2 to 5.7 
tons bismuth. In paints, the numbers are 19 kg of silver and 2.5 to 3.3 tons of bismuth.  
The stocks of metals in plastic in Stockholm are estimated to be 25 - 50 kg silver and 5.7 to 
57 ton bismuth and in paints between 98 and 195 kg silver and 12 to 33 tons bismuth.  
The outflow of metals in plastic to Henriksdals treatment plants are estimated to be 300 g 
silver and 5-25 kg bismuth and in paints 0.5 kg silver and between 62 to 82 kg bismuth.  
 
According to this study, bismuth in plastic and paint are a contributing source to the 
measured concentrations in sludge (4.4 - 21 % respective 54 - 73 %). Silver in plastic and 
paints are not a relevant source for the amount of silver in sludge in treatment plants. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

  

Sammanfattning 

Kemiska ämnen sprids diffust och okontrollerat till följd av en ökad konsumtion av varor. 
REVAQ är ett certifieringssystem som arbetar för att minska flödet av farliga ämnen till 
svenska reningsverk och att skapa en hållbar återföring av växtnäring. Enligt REVAQ får 
inte den årliga ackumuleringshastigheten för metaller öka mer än 0,2 % i mark, vilket den 
gör för silver och vismut. Silverhalten i slam har de senaste årtionde minskat signifikant, 
men de senaste åren dock planat ut. Vismut har ökat avsevärt sedan 2005. Därför är det 
viktigt att identifiera källor till silver och vismut i slam.  

Syftet med denna studie har varit att utforska vilka typer av plaster och färger silver 
respektive vismut återfinns i samt att undersöka om dessa kan vara signifikanta källor till 
uppmätta halter av silver och vismut i slam.  

Resultatet av den substansflödesanalys som använts i denna studie visar att vismut används 
i ABS-plast, polyetenplast och troligen även i polyamidplast. Plasterna används främst i 
hushållsartiklar.  

Inflödet av plast till Stockholm beräknas innehålla 5 kg silver och 1,2 - 5,7 ton vismut och 
för färg 19 kg silver och 2,5 - 3,3 ton vismut. Stocken för plast i Stockholm beräknas 
innehålla 25 - 50 kg silver och 5,7 - 57 ton vismut och för färg 97 - 194 kg silver och 12 -33 
ton vismut.  Utflödet av metaller till Henriksdal reningsverk beräknas vara 300 g silver och 
5- 25 kg för plast och 0,5 kg silver och 62 - 82 kg vismut för färg.  

Enligt denna studie är vismut i plast och färg en bidragande källa till uppmätta halter i slam 
(4,4 - 21 % respektive 54 - 73 % ). Silver i plast och färg är inte en bidragande källa till 
uppmätta mängder silver i reningsverkets slam.  

 



 
 

Innehållsförteckning 

1. Introduktion............................................................................................................................... 1 

1.1 Bakgrund ............................................................................................................................... 1 

1.1.1 REVAQ........................................................................................................................... 1 

1.1.2 Sveriges miljömål........................................................................................................... 2 

1.1.3 Silver ............................................................................................................................... 2 

1.1.4 Vismut ............................................................................................................................. 3 

1.1.5 Halter i avloppsslam ...................................................................................................... 4 

1.2 Syfte och frågeställning ........................................................................................................ 5 

2. Material och metod ................................................................................................................... 6 

2.1 Substansflödesanalys (SFA) ................................................................................................. 6 

2.2 Avgränsning .......................................................................................................................... 7 

2.2.1 Henriksdal reningsverk i Stockholm ............................................................................. 7 

3. Resultat ....................................................................................................................................... 8 

3.1 Inflöde .................................................................................................................................... 8 

3.1.1 Silver i plaster ................................................................................................................. 8 

3.1.2 Vismut i plaster .............................................................................................................. 9 

3.1.3 Silver i färger ................................................................................................................ 10 

3.1.4 Vismut i färger ............................................................................................................. 11 

3.2 Stock .................................................................................................................................... 11 

3.2.1 Silver i plast .................................................................................................................. 11 

3.2.2 Vismut i plast................................................................................................................ 12 

3.2.3 Silver i färg ................................................................................................................... 12 

3.2.4 Vismut i färger ............................................................................................................. 12 

3.3 Utflöde ................................................................................................................................. 12 

3.3.1 Silver i plast .................................................................................................................. 12 

3.3.2 Vismut i plast................................................................................................................ 13 

3.3.3 Silver i färg ................................................................................................................... 14 

3.3.4 Vismut i färg ................................................................................................................. 14 

5. Diskussion och slutsatser ....................................................................................................... 16 

Erkännande .................................................................................................................................. 22 

Referenser..................................................................................................................................... 23 

Bilagor ........................................................................................................................................... 28 

 



1 
 

1. Introduktion 

1.1 Bakgrund   

Sedan 1970-talet har den internationella handeln tredubblats och många konsumtionsvaror 
importerats vilket försvårar kontrollen av innehållet i produkterna (Kemikalieinspektionen 
2011 a). Användning av råvaror som används för material-, energi- och kemikalieproduktion 
har ökat till följd av en ökad konsumtion av varor. Vidare skriver även Kemikalieinspektionen 
(2011 a) att jämfört år 1950 med 2002 har världsproduktionen av kemikalier ökat 57 gånger, 
från cirka 7 miljoner per år (1950) till 400 miljoner per år (2002).  

Kemikalier finns i varor av olika anledningar (ibid). Kemiska ämnen kan användas som 
utgångsämne vid tillverkning av exempelvis plaster. Vissa kemiska ämnen tillsätts för att 
uppnå en viss funktion eller egenskap, såsom ämnen som gör plast mjuk eller ger 
vattenavvisande ytor, som flamskyddsmedel eller som färgämne. Ytbehandling med färger 
eller lack och sammanfogning med lim kan också tillsättas till varor. Även ämnen från 
restprodukter från tillverkningsprocessen kan förekomma i varor, vilket gör att alla varor 
innehåller kemiska ämnen.  
 
Ett kemiskt ämne kan spridas under varans livscykel, exempelvis vid användning eller vid 
avfallshantering (Kemikalieinspektionen 2011 b). Om det kemiska ämnet är miljö- eller 
hälsofarligt kan det orsaka negativa effekter på miljön och människors hälsa. Generellt sett är 
kunskapen låg när det gäller kemikalieinnehåll i varor, spridning av kemikalier och effekter 
på miljön och människors hälsa. I en sammanställning från Naturvårdsverket (2009) av 
miljöövervakningens screeningsprogram mellan åren 2006-2008 visar undersökningar att 
flera miljöfarliga ämnen sprids storskaligt. Spridningen av kemiska ämnen sker dessutom 
diffust och okontrollerat till följd av en ökad konsumtion av varor (Bergbäck och Jonsson 
2008). En stor del utsläpp från diffusa källor hamnar i inkommande vatten till 
avloppsreningsverk och förorenar därmed slammet.  

1.1.1 REVAQ  

REVAQ är ett certifieringssystem för svenska reningsverk som bland annat arbetar för att 
minska flödet av farliga ämnen till svenska reningsverk och att skapa en hållbar återföring av 
växtnäring (REVAQ 2011). Enligt REVAQs certifieringssystem får inte 
ackumuleringshastigheten för metaller öka mer än 0,2 % i mark per år vid användning av 
slam, det vill säga halterna av dessa metaller ska inte kunna fördubblas i jorden på mindre än 
500 år vid en maximal slamspridning (REVAQ 2013). Silver och vismut är två prioriterade 
ämnen som idag inte uppfyller detta krav (Tabell 1). 

Tabell 1. Medelackumulering i % per år av två av de ämnen som har högst 
ackumuleringshastighet (REVAQ 2011). 

 Vismut Silver 
2010 0,8 0,6 
2011 0,7 0,6 
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1.1.2 Sveriges miljömål 
Ett av Sveriges miljökvalitetsmål, "god bebyggd miljö" har som delmål att "Senast år 2015 
skall minst 60 procent av fosforföreningarna i avlopp återföras till produktiv mark, varav 
minst hälften bör återföras till åkermark" (Miljömål 2010). Detta är svårt om slammet 
innehåller kemikalier och metaller såsom vismut och silver. Det är därför viktigt att identifiera 
mest betydande källor för dessa. 

1.1.3 Silver 

Silver, med dess kemiska beteckning Ag, är ett ädelmetalliskt grundämne med sällsynt 
förekomst i jordskorpan (Nationalencyklopedin 2013 a). Silver utvinns främst ur koppar-, 
zink- och blyförande malmer, men ingår också i vissa sällsynta mineraler.  

Ämnets användning varierar stort, från smycken och mynt till elektriska ledare och 
medicinska tillämpningar (Naturvårdsverket 2009). Silverjonen används även i 
konsumentprodukter, såsom exempelvis textilier.  

Den globala gruvproduktionen av silver var år 2010 23 100 ton och år 2011 hade 
produktionen ökat till 23 800 ton (U.S. Geological Survey 2012). Det finns silverreserver på 
530 000 ton. Sveriges produktion var år 2006 224 ton, vilket är 1,3 % av världsproduktionen 
(Naturvårdsverket 2009).  

1.1.3.1 Toxicitet 

Silver kan förekomma i flera olika former där de vanligaste på konsumentmarknaden är 
nanosilver, kolloidalt silver, silversalter, silverjoner (och jonbytare) och silverfibrer (Diener 
och Palme 2012). Flera studier visar att vissa former av silver är mer toxiska än andra (Hill 
och Pillsbury 1939; Brooks 1981; Rosenman et al. 1987; Pifer el al. 1989; Breitstadt 1995; 
Williams och Gardner 1995 i Drake och Hazelwood 2005). Toxiciteten på människokroppen 
är olika beroende på om det är lösliga eller olösliga former av silver (Drake och Hazelwood 
2005). 

Eftersom silver har många användningsområden kan exponering ske genom olika vägar 
(Drake och Hazelwood 2005). Förtäring, inandning av damm och rök samt hudkontakt är 
några exempel på exponeringsvägar (Silver 2003; ATSDR 1990 i Drake och Hazelwood 
2005). Lösliga silverföreningar absorberas lättare än olösligt silver (Rosenman et al. 1979, 
1987; HSE 1998 i Drake och Hazelwood 2005). Akut överexponering ger symptom såsom 
sänkt blodtryck, diarré, sämre andning och magbesvär. Långvarigt intag av låga 
silversaltdoser ger negativ påverkan på lever och njurar samt förändring av blodceller 
(Venugopal och Luckey 1978 i Drake & Hazelwood 2005). Vid långvarig inandning eller 
förtäring av lösliga silverföreningar eller kolloidalt silver kan symptom som Argyria och/ eller 
Argyrosis uppstå (Nordberg och Gerhardsson 1988; Fung och Bowen 1996; Gulbranson et al. 
2000 i Drake och Hazelwood 2005), vilka ger pigmentförändringar av huden respektive 
ögonen (Shelley et al. 1987; ATSDR 1990; Gulbranson et al. 2000 i Drake och Hazelwood 
2005).  

Organismer tar upp och ackumulerar silver i vävnader i akvatiska miljöer (Naturvårdsverket 
1997). Akvatiska organismer har uppvisat förändrat beteende vid exponering av låga 
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silverhalter. Silver i jonform är mycket giftigt för akvatiska organismer vilket kan orsaka 
långtidseffekter. Små kräftdjur som vattenloppor och fisk är extra känsliga. Redan vid mycket 
låga silverjonskoncentrationer kan tillväxten och fortplantningen försämras 
(Kemikalieinspektionen 2012 a). Silver ackumuleras även i terrestra och akvatiska växter, 
samt i marina och limniska mollusker (Naturvårdsverket 2009). 

Silver är ett grundämne som inte bryts ned vilket innebär att allt silver som en gång släppts ut 
i miljön förblir där (Kemikalieinspektionen 2012 a). Det finns misstankar om en utveckling av 
resistenta bakterier vid en utbredd silveranvändning. 

1.1.4 Vismut 
Vismut, med dess kemiska beteckning Bi, är ett naturligt förekommande metalliskt 
grundämne som ingår i det periodiska systemets kvävegrupp (Nationalencyklopedin 2013 b). 
Det är i allmänhet relativt lite känt om ämnet, men det har känts till sedan 1500-talet i 
Tyskland. Det har liknande egenskaper som bly, men vismut anses icketoxisk och används 
främst i kosmetika och farmaceutiska produkter (Rohr 2002).  

Gruvproduktionen av vismut var år 2010 8900 ton (U.S. Geological Survey 2012). År 2011 
hade produktionen sjunkit till 8500 ton och det finns vismutreserver på 320 000 ton. Priset på 
vismut var cirka 33 % högre 2011 jämfört med 2010, vilket branschanalytiker tillskriver en 
ökad efterfråga. Tasnagruvan i Bolivia och en gruva i Kina är de enda gruvorna i världen som 
producerar vismut från vismutmalm. Vanligtvis är vismut en biprodukt vid framställning av 
tenn, bly och koppar (Nationalencyklopedin 2013 b).  

1.1.4.1 Toxicitet 

Informationen om den direkta toxiska effekten av vismut är bristfällig (Sano et al. 2005). En 
28-dagars studie på råtta hade syftet att beskriva de potentiella toxiska effekterna av vismut 
genom oralt intag. Studien visade, för den högsta dosen (1000 mg/kg kroppsvikt av metalliskt 
vismut), inga dödsfall eller avvikelser i kliniska tecken, inte heller förändring av kroppsvikt 
(ibid). Därför sattes NOAEL (No-observed-adverse-effect level) till 1000 mg/kg kroppsvikt 
hos båda könen. Samtidigt gjordes en 14-dagars akut oral toxicitetsstudie som visade att 
LD50 (letal dos 50 %) var större än 2000 mg/kg kroppsvikt (ibid).  

En studie om omvandlingen av vismut och andra metaller och metallkolloider till flyktiga 
metyl- och hydridderivat i möss och människor visade att mänsklig avföring uppvisade 
högproduktiva mekanismer för bildning av flyktiga derivat av tarmfloran (Michalke et al. 
2008). Tarmen hos möss uppvisade samma mekanismer. Många av dessa derivat är ofta 
giftigare än den rena metallen och kan påverka människors hälsa.  

De flesta vismutföroreningar är inte tillräckligt vattenlösliga för att uppnå toxiska nivåer i 
vatten (National Research council of the national academies, 2005). Läkemedel som 
innehåller kolloider av vismutföroreningar kan vara toxiska om de konsumeras på relativt 
höga nivåer. Symtom på kronisk konsumtion av vismut är apati, lätt ataxi och huvudvärk. I de 
flesta fall där en toxisk verkan har skett hos människor har konsumtionen av vismut överstigit 
10 g per dag under 2 till 20 år.  
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Vismut bioackumuleras inte i växter (ibid). Relationen mellan intag av vismut och 
ackumulationen i vävnader i djur är inte känd, men metallen bioackumuleras inte i råtta eller 
hund.  

1.1.5 Halter i avloppsslam  
Silverhalten i slam har minskat signifikant de senaste årtiondena, men har de senaste åren 
planat ut (Figur 1) (REVAQ 2011). Vismut har sedan 2005 ökat avsevärt i Stockholms 
avloppsslam, och situationen är densamma för andra svenska reningsverk (Figur 2). På 
årsbasis (2012) var tillförseln till slam 60 kg silver och 113 kg vismut i Henriksdal 
reningsverk och 14 kg silver och 31 kg vismut i Bromma reningsverk (Hanna Langlet, 
Stockholm Vatten, personlig kommunikation).  

 

Figur 1. Silver i slam från Henriksdal och Bromma reningsverk. Linjen markerar det mål som 
Stockholm vatten vill nå till år 2025 (Hanna Langlet, Stockholm Vatten, personlig 
kommunikation).  
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Figur 2. Vismut i slam från Henriksdal och Bromma reningsverk. Linjen markerar det mål 
som Stockholm vatten vill nå till år 2025 (Hanna Langlet, Stockholm Vatten, personlig 
kommunikation). 

1.2 Syfte och frågeställning 
Silver och vismut förekommer i många konsumentprodukter som idag finns tillgängliga på 
den svenska marknaden. Det saknas dock tillräcklig kunskap om silver och vismut i plaster 
och färger för att kunna avgöra om dessa är signifikant bidragande faktor till uppmätta halter 
av silver respektive vismut i inkommande vatten till svenska reningsverk. Syftet i denna 
studie blir därmed att utforska vilka typer av plaster och färger silver och vismut återfinns i 
samt att undersöka om dessa kan vara signifikant betydande källor till uppmätta halter av 
vismut och silver i slam. 

Frågeställningarna inkluderar: 
 I vilka typer av plaster finns silver och vismut? 
 I vilka typer av färg finns silver och vismut? 
 Är silver och vismut i plast och färg en signifikant betydande källa till uppmätta halter 

i svenskt slam? 
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2. Material och metod 

Arbetet, som är en del av en SFA (substansflödesanalys), har gjorts som en litteraturstudie, 
där syftet varit att samla in data om silver och vismut i plaster och färger.  

Många av de siffror som använts för beräkningar i denna studie kommer från 
Kemikalieinspektionens Varuguide och Kemi-stat. Varuguiden är ett system från 
Kemikalieinspektionen som innehåller vilka material och ämnen som kan finnas i varor som 
används i Sverige (Varuguiden a). Uppgifter som hittas i Varuguiden kommer från den 
danska Miljöstyrelsens undersökning i Miljøprojekt 281/1995. Denna undersökning 
genomförde en omfattande kartläggning genom att tillfråga varuproducenter om varors 
sammansättning. Kemiska ämnen som kan finnas i textila material, gummi och plaster är 
hämtade från handböcker samt Kemikalieinspektionens rapporter. Den information som finns 
om mängder i Varuguiden är hämtade från SCB:s uppgifter om import, export och produkten 
av varor, från åren 1996, 2001 samt 2007. Begränsningar med varuguiden är att det endast är 
en exempelsamling på material och ämnen som ofta förekommer i olika specifika varor. En 
del varor är inte med i Varuguiden. Uppdelningen i olika varugrupper baseras på 
uppdelningen i statistiken från SCB vilket därmed inte kan redovisas mer noggrant än vad 
som finns i statistiken. Därför är en del varor grupperade och redovisas inte alltid som 
enskilda varor i Varuguiden.  

Kemi-stat är ett sökverktyg från Kemikalieinspektionen (Kemi-stat a). Verktyget innehåller 
data från Kemikalieinspektionens bekämpningsmedels- och produktregister. Uppgifter 
rapporteras till Kemikalieinspektionen årligen av de företag som är registrerade hos 
Kemikalieinspektionen (Kemikalieinspektionen 2011 c). Till följd av sekretessbehandling om 
användningen av kemiska produkter eller ämnen blir sökresultatet ibland ofullständigt. Det 
finns även en begränsning i att när färre än tre företag rapporterar in ämnen i produkter kan 
många totalmängder inte visas för ämnena, inte heller användningsområdet 
(Kemikalieinspektionen 2011 d).   

2.1 Substansflödesanalys (SFA) 
Udo de Haes et al. (1997) definierar en SFA (substansflödesanalys) som en del av en MFA 
(materialflödesanalys), som istället för att titta på större flöden istället enbart fokuserar på en 
specifik substans eller en begränsad grupp av ämnen. En SFA är ett analytiskt verktyg som 
används för att få information för en övergripande strategi när det gäller en viss substans eller 
en begränsad grupp av ämnen (Ayres och Ayres 2002). För att kunna göra detta krävs en 
kvantifiering av vägen som ämnet eller gruppen av ämnen tar in, ut och genom ett system.  

Ett trestegsramverk kan definieras innehållande (van der Voet et al. 1995 i Ayres och Ayres 
2002): 

 Systemdefinition i form av geografiska gränser, tid och material 
 Kvantifiering av flöden och stockar 
 Tolkning av resultatet 

Det första steget går ut på att definiera systemet med hänsyn till plats, funktion, tid och 
material. Kategorierna av processer, stockar (ackumulation av ett ämne i samhället) och 

http://webapps.kemi.se/varuguiden/
https://apps.kemi.se/kemistat/start.aspx
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flöden måste specificeras (Ayres och Ayres 2002). Det andra steget är kvantifiering vilket 
innebär att relevant data identifieras och insamla för att sedan modelleras. Detta kan göras på 
tre sätt, genom bokföring, statisk modellering eller dynamisk modellering. Bokföring innebär 
att uppgifter om storleken på systemets flöden och stockar av varor och material insamlas från 
exempelvis produktionsstatistik. Statisk modellering innebär en sammanföring av linjära 
ekvationer beskrivna i flöden och stockar beroende av varandra. Dynamisk modellering 
innebär att ytterligare information behövs med hänsyn till tidsdimensioner av olika variabler. I 
det sista steget tolkas resultatet vilket ofta definieras i termer av flöden (inflöde och utflöde) 
och ackumulation (stock) av materialet i studien (Udo de Haes et al. 1997). 

En SFA kan användas för många tillämpningar (Ayres och Ayres 2002). Det finns än så länge 
ingen standardisering av verktyget vilket innebär att systemdefinition, kvantifiering och 
tolkning kan göras på många sätt. Därmed finns argument för att det inte finns något behov av 
standardisering (Udo de Haes et al. 1997). 

En SFA kan användas för olika ändamål (ibid). En begränsning för SFA är brister i 
möjligheten vid datainsamling, vilket dock kan bidra till att identifiera saknade flöden. 
Metoden kan användas för att identifiera stora problemströmmar till miljön genom att 
analysera orsaker och stegvis spåra dem tillbaka till ursprunget i samhället. Dolda läckor i 
processer i samhället kan på detta sätt spåras. 

2.2 Avgränsning 

En avgränsning har gjorts till att endast undersöka om plaster och färger ger någon betydande 
bidrag till uppmätta mängder av silver och vismut i avloppsslam. En avgränsning har också 
gjorts till Henriksdal reningsverk samt att räkna med antal personer kopplade till 
reningsverket. Att en avgränsning gjorts till Henriksdal reningsverk ger möjligheter att 
jämföra resultatet med uppmätta halter i reningsverket. Dock har Stockholm använts i studien, 
men då menas den del av Stockholms befolkning som är ansluten till Henriksdal reningsverk.  

2.2.1 Henriksdal reningsverk i Stockholm  
Stockholm är Sveriges huvudstad och landets största kommun där invånarantalet är cirka 800 
000 personer (Stockholm stad 2012).  

Henriksdal reningsverk i Stockholm är ett av de största avloppsreningsverken i Sverige 
(Stockholm Vatten 2011). År 2012 var det 782 600 personer anslutna till verket, vilket är 8,2 
% av Sveriges befolkning (Bilaga 1), som renade 101 000 m3 avloppsvatten samma år 
(Stockholm Vatten 2012). 
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3. Resultat 

Resultaten presenteras i följande kapitel uppdelat i tre delar; inflöde, stock och utflöde.  

3.1 Inflöde 
Användningen av nanosilverpartiklar i konsumentprodukter har blivit mer vanligt de senaste 
åren till följd av den antibakteriella effekten silverjonen har (Blaser et al. 2008). Silver 
används i bland annat livsmedelsförpackningar och i vissa färger, främst för hygieniska 
ändamål (GFMS 2011). Silver finns även i dricksvatten, vanligtvis i koncentrationer på under 
5 μg/l (World Health Organization 2011) och kan också transporteras via lakvatten från 
avfallsanläggningar (Naturvårdsverket 2009).  

En studie av Browne et al. (2008) visar att avloppsvatten från tvättmaskiner innehåller 
plastpartiklar. 

Vismut anses vara en miljövänlig ersättning för bly i många tillämpningar (U.S Geological 
Survey 2012). Vismut finns troligen i olika plasthushållsprodukter samt i färg och då som ett 
pigment. I Sverige måste det finnas ett säkerhetsdatablad för miljöfarliga ämnen i färg 
(Kemikalieinspektionen 2011 e), men vismut anses icke-toxisk (Palmieri 1993) vilket innebär 
att det inte anses som miljöfarligt och därför inte behöver ha ett säkerhetsdatablad.  

För beräkningar, se bilagor.   

3.1.1 Silver i plaster  
Silverhalten i avloppsvatten och i slam har på 2000-talet minskat till följd av att fotoindustrin 
digitaliserats (Grudd 2012). Denna minskningstrend har dock brutits under de senaste åren 
och att silverhalten i slam inte längre minskar antas bero på en ökad användning av silver som 
biocid i varor. En biocid motverkar bland annat att mikroorganismer orsakar skada eller 
olägenheter för människan (Kemikalieinspektionen 2013).  

Till följd av plasters låga kostnader, goda mekaniska egenskaper och enkla högtempererade 
bearbetning används plast ofta till livsmedelsförpackningar (Marini et al. 2007). För att 
förebygga infektioner hos människan av mikroorganismer såsom bakterier kan bland annat 
silver användas för dess antibakteriella egenskaper. Matförvaringsbehållare som innehåller 
silver ger också längre hållbarhet för livsmedel (Goetz et al. 2013).  

Användandet av plastmaterial, innehållande silver och silverföreningar, vilka kan komma i 
kontakt med livsmedel är inte godkänt i Sverige (Edda Hahlbeck, Livsmedelsverket, personlig 
kommunikation). Vidare är det enligt hennes uppfattning även svårt att veta i vilka 
plastartiklar som det kan finnas silver eller andra antibakteriella ämnen i. Några 
användningsområden för silver i plast framgår i Tabell 2.  
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Tabell 2. Användningsområde för nanosilver i plast. 

Nanosilver, användning Källa 
Allmänt tillgängliga konsumentprodukter 
som kommer i kontakt med livsmedel, 
såsom koppar, skålar och skärbrädor. 
Hygieniska produkter, leksaker 

Senjen och Illuminato (2009) 

Konsumentprodukter såsom tandborstar, 
plastflaskor och skärbrädor. 
Kylskåp 

Kemikalieinspektionen (2012 d) 

Hushållsartiklar såsom skärbrädor och 
rengöringsprodukter 
Kylskåp 

Livsmedelsverket (2013 a) 
 

 

En studie av Mueller och Nowack (2008) skriver att det används 500 ton nanosilver årligen i 
världen och att 10 % går till plastindustrin. Det skulle innebära att det kan ge ett årligt inflöde 
på mer än 5 kg nanosilver i plast i Stockholm under 2012 (Bilaga 1). Detta stöds av en studie 
av Adolfsson-Erici och Allmyr (2007) som visar att det finns nanosilver i skärbrädor, dock i 
små mängder (ppb). Vid ett antagande om att varje bostadshushåll i Sverige årligen i 
genomsnitt införskaffar en skärbräda som väger 371g skulle det betyda att det kan ge ett 
möjligt årligt inflöde av 120 g nanosilver i samtliga skärbrädor i Stockholm (Bilaga 2). 

Kunskapen om i vilka olika typer av plaster som silver finns, är mycket bristfällig. Därför har 
fortsatta beräkningar inte kunnat utföras.   

3.1.2 Vismut i plaster  
Vismutföreningar ger flamhämmande och rökhämmande egenskaper hos plast (Palmieri 
1993). De bryts inte ned under användning och de ger även en bättre färg och 
åldringsstabilitet. 

Specifika konsumentartiklar av ABS-plast, polyetenplast och polyamidplast som kan 
innehålla vismutvanadat framgår av Tabell 3. Vismutvanadat (BiO4V) består av vismut, 
vanadin och syre med ett vismutinnehåll på 64,52 % (Bilaga 3). Enligt 
Kemikalieinspektionens Varuguide framgår att ABS- plast (Akrylnitril-Butadien-Styren) och 
polyetenplast kan innehålla 0-5 % vismutvanadat (Varuguiden b). Av Kemikalieinspektionens 
sökverktyg för statistik (Kemi-stat) framgår att det år 2011 användes cirka 154 000 ton 
polyetenplast (Kemi-stat b) och 11 800 ton ABS-plast (Kemi-stat c) inom plastvaruindustrin. 
För år 2012 antas samma mängder användas. För polyamidplast saknas det siffror på 
vismutvanadatinnehåll (Varuguiden b) samt andel polyamidplast för plastvaruindustrin 
(Kemi-stat d), men här antas att polyamidplast har liknande halter av vismutvanadat (0-5 %) 
som ABS-plast och polyetenplast. Ett exempel för tillämpning i plast beskriver en blandning 
mellan 60 % vismutvanadat, 30 % lågdensitetspolyeten och 10 % polyetenwax (Vermoortele 
och Buyse 2002 a). 
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Tabell 3. Användningsområde för ABS-plast, polyetenplast och polyamidplast. 

ABS-plast Polyetenplast Polyamidplast Källa 
Behållare i 
kylskåp 
Köksmaski
ner 

Skärbrädor 
Kärl 
Flaskor 

-  Fermprodukter (2013-04-04 a) 
Fermprodukter (2013-04-04 b) 

- Den mest 
använda 
hushållsplasten 
Plastpåsar 
Bärkassar 
Plastfilm 
Mjuka burkar 
& hinkar 

Återfinns ofta i 
köksredskap 
Svarta slevar 
Pastaredskap 
Vispar 
(som ska tåla en 
temp. Upp emot 
200°C 

Livsmedelsverket (2013 b)  
 

- Folier/filmar i 
hushållsartiklar 

- Kemikalieinspektionen (2003) 

 

Beräkningar på ABS-plast och polyetenplast med ett vismutvanadatinnehåll på 1 - 5 % visar 
att inflödet år 2011 skulle kunna vara mellan cirka 6 - 30 ton vismut i ABS-plast och mellan 
cirka 80 - 410 ton i polyetenplast till Stockholm (Bilaga 4). Vid antagande om att 
polyamidplast innehåller liknande halter av vismutvanadat som ABS- och polyetenplast skulle 
detta innebära ett inflöde på mellan cirka 86 - 400 kg vismut från polyamidplast (Bilaga 4). 
Dock är detta den totala användningen av polyamidplast. Totalt blir det ett inflöde på 90-440 

ton till Stockholm.  

Ett annat möjligt inflöde är att se till de produkter som kommer i kontakt med vatten (Bilaga 
13). Om denna avgränsning görs skulle det innebära ett möjligt inflöde på 170 - 840 kg ABS-
plast, 130 - 630 kg polyetenplast och 850 - 4300 kg polyamidplast vid ett 
vismutvanadatinnehåll på 1 % respektive 5 % (Bilaga 5). Totalt ger detta ett möjligt inflöde 
till Stockholm på mellan 1,2 - 5,7 ton vismut.  

3.1.3 Silver i färger  

Enligt kemikalieinspektionens produktregister (Kemi-stat) tillverkades det år 2011 nästan 260 
000 ton färg varav cirka 88 000 ton gick till färghandeln. Enligt Sveriges Färgfabrikanters 
Företag (Sveff) såldes det år 2011 116 miljoner liter färg på den svenska marknaden, varav 
cirka 57 000 liter färg gick till detaljhandeln (Sveff 2012).  

Silver används för vissa hygieniska ändamål i produkter (GFMS 2011). Silver används även i 
vissa färger och pigment (Svensson 2008). Ett kommersiellt lack innehåller silverpartiklar i en 
koncentration av 100-300 mg Ag/kg lack. Antimikrobiell färg innehållande nanosilver 
förväntas begränsas till specialistapplikationer och halten av silver uppskattas till cirka 0,4 
g/kg färg. 

Marknadspotentialen för silverinnehållande lacker och färger är idag väldigt liten och 
förväntas dessutom vara liten jämfört med andra konsumentprodukter (Hundt-Rinke et al. 
2008 i Senjen och Illuminato 2009). Även GFMS (2011) pekar på att silveranvändningen i 
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färger och lacker idag är relativt liten, och att den sannolikt kommer att förbli en marginell 
slutanvändare av silver. Det finns dessutom få silverinnehållande produkter på marknaden 
(Hundt-Rinke et al. 2008 i Senjen och Illuminato 2009). Trälacker som innehåller nanosilver 
tillverkade av Alfred Clouth Lackfabrik i Tyskland säljer mellan 3-5 ton lack varje år. Lacken 
innehåller silverpartiklar med en koncentration på 100 till 300 mg Ag/kg lack. Om denna lack 
skulle finnas tillgänglig på den svenska marknaden skulle det ge ett möjligt årligt inflöde på 
mellan 0,3 kg - 1,5 kg (Bilaga 6).  
 

Idag finns det ett fåtal färgprodukter innehållande silver som är kommersiellt tillgängliga på 
den svenska marknaden (Ted Ljungqvist, Liwa Färg AB, personlig kommunikation). 
Färgernas används som tak- och väggfärg för inomhusbruk, takfärg för utomhusbruk samt 
fasadfärg för utomhusbruk. Resterande tillfrågade färgförsäljare och färgföretag använder inte 
nanosilver.  
 
En studie visar dock att det globalt årligen används 500 ton nanosilver och uppskattningsvis 
35 % av allt nanosilver som används i världen går till färg (Mueller och Nowack 2008). 
Genom beräkningar framgår att det kan ge ett möjlig årligt inflöde på mer än 19 kg nanosilver 
i färg i Stockholm (Bilaga 1). 

3.1.4 Vismut i färger 

Vismutbaserat pigment används för dess resistensegenskaper mot värme, och färg av gult till 
orange (Vermoortele och Buyse 2002 a). Det gula pigmentet baseras på vismutvanadat och 
det orangeas på vismutoxyhalider. Pigmentet används främst för att färga färg, lack, bläck och 
plaster. Pigment av vismutvanadat är icke-toxiska, har en hög färgningskraft, klar färg och 
utmärkt täckförmåga. Det är främst föreningar som behandlas i hög temperatur som använder 
vismutpigment, såsom polyeten, polystyren, polykarbonat och ABS (Vermoortele och Buyse 
2002 b). 
 

Vismutbaserat pigment kan användas i alla typer av färg (konventionellt, industriellt och som 
pulver) (Vermoortele och Buyse 2002 a). Tillfrågade färgförsäljare och färgföretag säger att 
de inte använder vismut i sina färger och tillfrågade konstnärsskolor säger att vismut i 
konstnärsmaterial är väldigt ovanligt.  
 
Det framgår för närvarande inte hur mycket vismutinnehållande färg som säljs årligen i 
Sverige. Dock framgår det enligt Kemi-stat att 30-40 ton vismut årligen används till 
färgindustrin/färgpastor (Kemi-stat e). Detta skulle kunna ge ett inflöde till Stockholm på 2,5-

3,3 ton (Bilaga 7).  

 

3.2 Stock 

För beräkningar, se bilagor.   

3.2.1 Silver i plast 

Silverjoner i plast används också i kylskåp som en antibakteriell beläggning på innerväggar 
(Kemikalieinspektionen 2005). Avsikten är att silverjoner ska förhindra bakterietillväxt och 

https://apps.kemi.se/kemistat/AmneInfo.aspx?sprak=s&halsomilj=halsomilj_alla&kons=kons_alla&urval=namnCAS&storhet=enhet_kvant&startartal=2011&slutartal=2011&amneval=AmneInfo&maxrader=5&kapa=1&kodochnamn=1&debug=0&did=3680
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vid beröring ska dessa avges från ytan i en kontrollerad mängd. Kylskåp märkta med AgION-
teknik reklamför sig emellertid med att det är omöjligt att "torka bort" silverjonerna. Det 
visade sig dock att varje kylskåpen endast innehöll ett fåtal milligram silver.  

I en studie av Goetz et al. (2013) om avgivning av silver från kommersiella behållare av plast 
testades fyra Ag-märkta produkter. Resultatet visade att endast två Ag-märka produkter 
innehöll signifikanta mängder. De andra två angavs innehålla nanosilver, men inget silver 
upptäcktes.  

Beroende på vilken typ av tillämpning plasten används till varierar livslängden (Bibi et al. 
2012). Vid ett antagande om en livslängd för plast på 5-10 år skulle detta betyda att det kan 
finnas mellan 25-50 kg upplagrat i Stockholm (Bilaga 8).  

I denna studie har ett antagande gjorts att varje bostadshushåll har mellan 2-4 skärbrädor. 
Baserat på detta antagande och studien av Adolfsson-Erici och Allmyr (2007) skulle det 
innebära att mellan 230 - 470 g nanosilver finns upplagrat i Stockholm (Bilaga 9).  

3.2.2 Vismut i plast 

Beroende på vilken typ av tillämpning plasten används till varierar livslängden (Bibi et al. 
2012). Vid ett antagande om en livslängd för plast på 5-10 år skulle detta betyda att cirka 440 

ton vismut kan finnas upplagrat i Stockholm om det antas att vismutvanadatinnehållet i 
plasten är 1 % och livslängden är 5 år (Bilaga 10). Det kan också vara upp till cirka 2200 ton 
vismut om vismutvanadatinnehållet istället antas vara 5 %. Vid en livslängd på 10 år skulle 
stocken istället kunna vara mellan cirka 880 ton och cirka 4400 ton (Vismutvanadatinnehåll 1 
- 5 %).  

En annan möjlig stock erhålls genom att anta en livslängd på 5 - 10 år på de plaster som 
kommer i kontakt med vatten (Bilaga 5). Det skulle ge en möjlig stock på 5,8 -58 ton vismut i 
Stockholm (Bilaga 11).  

3.2.3 Silver i färg 
Att uppskatta en livslängd för målade väggar är problematiskt. I denna studie har ett 
antagande gjorts att väggar målas om vart 5 - 10 år vilket ger en upplagring på mellan cirka 
97 - 194 kg nanosilver i Stockholm (Bilaga 12).  

3.2.4 Vismut i färger 

Problematiken är densamma som för silver i färger. I denna studie har ett antagande gjorts att 
väggar målas om vart 5 – 10 år vilket ger en upplagring på mellan cirka 12,3 - 3,3 ton vismut 
i Stockholm (Bilaga 13).  

3.3 Utflöde 

För beräkningar, se bilagor.   

3.3.1 Silver i plast 

En studie av Mueller och Nowack (2008) visar att 5 % nanosilver frisläpptes till reningsverk 
från plast. Från tidigare beräkningar framgår att det kan finnas mer än 5 kg nanosilver i plast i 
Stockholm vilket skulle betyda att nästan 0,3 kg nanosilver årligen kan hamna i Henriksdal 
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reningsverk (Bilaga 14). Blaster et al. (2008) uppskattade att biocidprodukter av plast och 
textilier beräknades stå för mellan 0,3 % till 15 % av det totala silverutsläppet till vattendrag 
2010 i Europa. 
 
Från skärbrädor skulle det årliga utflödet till Henriksdal reningsverk kunna uppgå till 6 g 

nanosilver från skärbrädor vid en beräkning med Mueller och Nowacks (2008) siffra på 5 % 
frisläppande av nanosilver till reningsverk (Bilaga 15).  
 
3.3.2 Vismut i plast 

För år 2012 uppmättes 113 kg vismut till slam i Henriksdal reningsverk. Genom beräkning av 
plaster som kan komma i kontakt med vatten (Bilaga 13) framgår att den årliga urlakningen 
av vismut för plaster behöver vara cirka 120 % för att kunna förklara all denna vismut. Då är 
det antaget ett vismutvanadatinnehållet på 1 %. Används istället ett vismutvanadatinnehåll på 
5 % skulle den årliga urlakningen istället behöva vara cirka 24 % (Bilaga 16).  

I denna studie har ett antagande gjorts att vismut frisläpps på samma sätt som nanosilver gör i 
plast, vilket innebär en årlig urlakning på 5 % (Mueller och Nowack 2008). I bilaga 12 
framgår de produkter innehållande vismut och som i denna studie antagits komma i kontakt 
med vatten och därför kan släppa ifrån sig vismut till avloppet. Dessa produkter kommer från 
Kemikalieinspektionens Varuguide (Varuguiden). Vid beräkningar med den minsta halten 
vismut (1 %) i plaster (ABS-plast, polyetenplast och polyamidplast) utifrån hur mycket som 
är upplagrat i samhället skulle detta kunna ge ett årligt utflöde till slam på nästan 5 kg till 
Henriksdal reningsverk och med den högsta halten vismut (5 %) skulle utflödet kunna uppgå 
till 24 kg (Bilaga 17).  

Ett annat möjligt utflöde erhålls genom att utifrån inflödet anta att 5 % av det årliga flödet av 
vismut frisläpps från plasten (Mueller och Nowack 2008). Detta skulle, beroende på om 
vismutvanadatinnehållet är 1 till 5 % ge ett årligt utflöde till Henriksdal reningsverk på 0,3 - 

1,6 ton vismut från ABS-plast, 4 - 20 ton från polyetenplast och 4 - 20 kg från polyamidplast, 
totalt mellan 4 - 22 ton (Bilaga 18). 

3.3.2.1 Urval produkter  

Kemikalieinspektionen har gjort studier på hur mycket silver som urlakas ur kläder 
(Kemikalieinspektionen 2011 f). Dock finns det inga liknande studier för plaster i kläder. 
Siffror på urlakning för vismut från plaster i kläder baseras därför på antaganden av urlakning 
som gjorts i ovan nämnda studie. Genom Kemikalieinspektionens Varuguide har produkter 
innehållande ABS-plast (Varuguiden c), polyetenplast (Varuguiden d) och polyamid 
(Varuguiden e) tagits fram och sedan har ett urval gjorts till de produkter som antas komma i 
kontakt med vatten. Hur mycket vismut som antagits läcka ut för respektive produkt under ett 
år framgår av bilaga 18. Genom att räkna inflödet av produkten till samhället, andelen av plast 
i produkten, antaget vismutinnehåll (1- 5 %), andel vismut i vismutvanadat samt hur mycket 
vismut som antas kunna läcka ut och ta detta gånger varandra, framgår hur mycket vismut 
som skulle kunna antas komma ut i avloppet. För förbrukningsprodukter såsom hårschampoo 
och toalettpapper har en uppskattad användningsmängd under ett år gjorts. Genom att sedan 
använda beräkningen ovan och dividera med inflödet (för att få fram andel vismut i 
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produkten) erhålls vismutinnehållet i produkten vilket ska multipliceras med den årligen 
användningen.   

Resultatet visar att de produkter som skulle kunna ge störst bidrag är hårschampoo, tvål, puts- 
och polermedel, toalettpapper, tvätt- och rengöringsmedel, vävda mattor och tuftade mattor, 
kläder av belagd textil, sockar och strumpor av trikå, kläder och tillbehöv till kläder av plast 
samt byxor för kvinnor (Bilaga 19). Det största bidraget ger toalettpapper, som kan bidra med 
65 kg vismut årligen till avlopp.  

En studie av Browne et al. (2006) styrker att plaster tvättas ur, bland annat från textilier då 
studien visar att avloppsvatten från tvättmaskiner innehåller plastpartiklar vilka troligen 
kommer från syntetiska textilier. I studien analyserades prover på sediment från stränder från 
sex kontinenter och i 250 ml sediment identifieras plaster fördelade på 56 % polyester, 23 % 
akryl, 7 % polypropen, 6 % polyeten och 3 % polyamid. Stränder nära avlopp hade 250 % 
mer mikroplastiska fibrer i form av 78 % polyester och 22 % akryl. Utflödet från reningsverk 
analyserades också vilket visade sig innehålla 67 % polyester, 17 % akryl och 16 % polyamid.   

3.3.3 Silver i färg 

En undersökning om frisättning av nanosilverpartiklar från utomhusfärger på husfasader där 
en fasad monterats som en modell och utsatts för omgivande väderförhållande under ett år 
visar att under de första avrinningarna observerades en maximal koncentration på 145 μ 
Ag/liter (Kaegi et al. 2010). Efter ett år var mer än 30 % av nanosilvret frisläppt i miljön som 
sammansatta kolloider.  

För färg och lack beror de antimikrobiella egenskaperna på koncentrationen av silver, typ av 
silver och om basen är bunden till en matris (Hundt-Rinke et al. 2008 i Senjen och Illuminato 
2009). Tillverkare av färg har hittills endast gjort studier som bevisar effektiviteten i 
produkterna, inte omfattningen av silverutlakningen. 

Av tidigare beräkningar framgår det att det kan finnas upp till 19,4 kg nanosilver i färg i 
Stockholm. Vid beräkning med Mueller och Nowacks (2008) siffra på 2,5 % frisläppande av 
nanosilver till reningsverk och ett antagande om att all färg kommer i kontakt med vatten 
skulle detta kunna ge ett möjligt årlig utflöde på nästan 0,5 kg till Henriksdal reningsverk 
(Bilaga 20) 

3.3.4 Vismut i färg 

I denna studie har ett antagande gjorts att vismut frisläpps på samma sätt som silver gör från 
färg, vilket enligt Mueller och Nowack (2008) var 2,5 % till reningsverk. Detta skulle kunna 
ge ett bidrag till Henriksdals reningsverk på mellan 62 - 82 kg vismut (Bilaga 21). 
 
4. Sammanställning av resultat 
En sammanställning av resultatet (Tabell 4 och 5) har gjorts för att bättre få en överblick. För 
vismut i plast redovisas endast det resultat (Bilaga 5) som anses realistiskt i denna studie i 
Tabell 5 nedan, det andra resultatet (Bilaga 4) anses vara för högt och utesluts därmed från 
tabellen.   
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Tabell 4. Silver. Sammanställning av resultat för inflöde, stock och utflöde.  

 Inflöde Stock Utflöde Total tillförd 
mängd Ag till 
Henriksdal 
per år (%) 

Plast (kg) 5 25-50 0,3 0,27 % 
Färg (kg) 19 97-194 0,5 0,44 % 
 

Tabell 5. Vismut. Sammanställning av resultat för inflöde, stock och utflöde. 

 Inflöde Stock Utflöde Total tillförd 
mängd Bi till 
Henriksdal 
per år (%) 

Plast (kg) 1150- 5750 5750-57500 5-24  4,4 - 21 % 
Färg (ton) 2,5-3,3 12,3-33 62-82 54 - 73 % 
 

 

 

  



16 
 

5. Diskussion och slutsatser 

Beräkningar i denna studie bygger på siffror från främst Varuguiden och Kemi-stat samt från 
vetenskapliga källor men också många antaganden. De inrymmer en varierad grad av 
osäkerhet. Här diskuteras beräkningar för inflöde, stock och utflöde. 

Inflöde 

Silver i plast 
Givet undersökta informationen om silver i plast, det faktum att silver idag är förbjudet i 
livsmedelsförpackningar i Sverige och att det främst är plaster som kommer i kontakt med 
livsmedel innebär att beräkningar med Mueller och Nowacks (2008) siffror (Bilaga 1) är 
mycket svåranvänt. Även om det inte handlar om ett särskilt stort inflöde (5 kg) borde, med 
tanke på ovan nämnd fakta, siffran vara betydligt mindre, inte minst med tanke på att 
silverhalten i plaster antagligen är mycket liten (jämför med silver i plastskärbrädor). 
Dessutom har i denna studie antagits att varje person teoretiskt använder lika mycket 
nanosilver, (Bilaga 1) men så är sannolikt inte faller då användningen i världen antas vara 
ojämn vilket gör att siffran som framgår i denna studie är osäker.  

Möjligtvis skulle varje bostadshushåll i Sverige kunna ha fler än en plastskärbräda, men 
denna mängd (120 g) är den minsta mängd som kan finnas i skärbrädor vid antagande om att 
varje bostadshushåll faktiskt har minst en plastskärbräda. Skulle antalet skärbrädor istället 
vara 10 stycken, skulle silvermängden ändå vara relativt liten (1,2 kg) med tanke på den totala 
kvantiteten i reningsverket (60 kg).  

I vilka olika typer av plaster som silver finns i framgår idag inte av den tillgängliga 
informationen. Den bristande informationen beror sannolikt på att området är relativt 
nyupptäck och inte fått tillräcklig uppmärksamhet i forskningssammanhang. Detta gör att det 
för närvarande inte går att dra några slutsatser om vilka olika typer av plaster som silver ingår 
i, i denna studie.   

Vismut i plast 
I denna studie framgår att vismut finns i ABS-plast, polyetenplast och sannolikt också i 
polyamidplast. Plasterna används främst i hushållsartiklar.  

Hur mycket vismutvanadat som polyamidplast innehåller finns det egentligen ingen 
information om. Kemikalieinspektionens varuguide visar att "vismutvanadat" kan förekomma 
i polyamidplast, men någon ytterligare information om en möjlig halt av vismutvanadat 
saknas (Varuguiden). Därför antas polyamidplast innehålla liknande mängder av 
vismutvanadat som ABS-plast och polyetenplast eftersom att den står med på listan. Detta 
ökar osäkerheten för detta flöde med tanke på att detta bara är ett antagande och att inflödet är 
relativt stort (0,086 – 0,4 ton) till Stockholm borde undersökningar göras på vismuthalter i 
polyamidplast.  

Det totala inflödet av alla plasterna (ABS-plast, polyetenplast och polyamidplast) kan variera 
mellan 90 – 440 ton. Därmed bör även vismutinnehållet i ABS-plast och polyetenplast 
undersökas vidare för att fastställa den exakta mängden. Oavsett vilken mängd vismut i plast 
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som används vid beräkning kvarstår det faktum att det minsta inflödet av vismut i plast till 
samhället är relativt stort (90 ton).  

Silver i färger 

För andelen färg som innehåller silver saknas data. Däremot skriver både Svensson (2008) 
och Hundt-Rinke et al. (2008 i Senjen och Illuminato 2009) att lacker innehåller mellan 100-
300 mg Ag/kg lack. Alfred Cloutch lackfrabrik i Tyskland säljer sådant lack (ibid), men om 
det exporteras till Sverige framgår inte. Om all denna lack skulle exporteras till Sverige skulle 
inflödet till Stockholm av nanosilver ändå bli relativt lågt (0,3 - 1,5 kg), och skulle inte 
påverka inflödet nämnvärt.    

Hur mycket silverinnehållande färger som används årligen finns det ingen information om, 
inte heller silverhalten i dessa. Med tanke på att marknadspotentialen idag är väldigt liten och 
det faktum att lacker innehåller silver i små mänger (mg) kan 19 kg i silver i färg i Stockholm 
anses relativt mycket. Därmed bör detta undersökas för att få en mer korrekt siffra på inflöden 
istället för att använda Mueller och Nowacks (2008) data (vilket efter beräkning ger 19 kg 
nanosilver till Stockholm). 

I denna studie framgår att silver finns i några få olika färger som inomhusfärg för tak och 
väggar och utomhusfärg för fasad och tak.  

Vismut i färger 

Hur mycket vismut som kan finnas i färger är svårt att beräkna, men Kemi-stat visar ändå att 
det används 2,5-3,3 ton vismut till färgindustrin/färgpastor. Att vismut inte används i färg 
idag enligt färgföretag gör att siffran från Kemi-stat bedöms osäker. Dock framgår inte hur 
mycket som går till försäljning alternativt industrier vilket kan förklara halten av vismut som 
då skulle kunna gå främst till industrier. En annan förklaring kan vara att vismut inte behöver 
ha ett säkerhetsdatablad och därmed står det inte om färgen innehåller vismut, vilket kan 
förklara varför alla tillfrågade färgförsäljare menade att vismut inte används i deras färger. 
Förklaringen skulle alltså kunna vara bristande kunskap. 

I denna studie har ingen information kunnat hittas på vilka typer av färger som vismut 
används i mer än att det används konventionellt, industriellt och som pulver, ett brett 
användningsområde som kräver mer undersökningar.  

Stock 

Allmänt kan sägas att stocken varierar väldigt mycket beroende på vilken livslängd för olika 
produkter som antas. 
 

Silver i plast 

Eftersom att silver inte påträffades i två av fyra undersöka produkter (Goetz et al. 2013) som 
skulle innehålla ämnet, bör fler undersökningar göras för att dels undersöka om plaster 
innehåller det påstådda ämnet, samt hur stor mängd av ämnet som ingår om så är fallet.  

Hur länge en plastprodukt håller är svårt att bedöma. Det finns ingen specifik information på 
hur länge plastprodukter i exempelvis kök används och därmed är den antagna livslängden 
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bara en uppskattning. Beroende på livslängd varierar ändå stocken, och är dubbelt så stor om 
10 år antas istället för 5 år. Mängden silver i skärbrädor påverkar inte stocken särskilt mycket 
vid beräkning med 2 eller 4 skärbrädor per bostadshushåll.  

Vismut i plast 

Här har samma livslängd antagits som för silver i plast, vilket innebär att samma problematik 
uppstår här med antagande om livslängd. För att komma runt problemet behöver studier göras 
på hur lång livslängd olika typer av plastprodukter har. I denna studie varierar stocken mycket 
beroende på vilken livslängd som antas samt innehållet av vismutvanadat i plasten (1 – 5 %). 
Den minsta mängden som kan vara upplagrat i samhället är på 440 ton och den största är på 
4400 ton. Därmed bör vismutinnehållet i plast undersökas för att skillnaden i mängder ska 
kunna minskas och därmed också osäkerheterna kring siffrorna.  

Silver i färg  

Hur ofta väggar målas om finns det bristfällig fakta om. Sannolikt målas bara ytterligare lager 
på. Därmed kommer stocken nanosilver i Stockholm antagligen hela tiden att öka. Beroende 
på vilken livslängd som antas varierar resultatet.  

Vismut i färger 

Beroende på livslängd, och om inflödet på 2,5 eller 3,3 ton vismut används kan olika stockar 
med varierad mängd beräknas. Stocken blir nästan tre gånger större vid en beräkning på 10 år 
och 40 ton vismut, jämfört med 5 år och 30 ton (12 ton respektive 33 ton).  

Utflöde 

Silver i plast 
Eftersom användningsområdet för silver i plaster främst är till hushållsarbete är sannolikheten 
relativt stor att produkten i fråga kommer i kontakt med vatten. Siffran på 0,3 kg som skulle 
kunna inkomma till Henriksdals reningsverk är inte särskilt stor och bidrar inte heller 
märkvärt till de uppmätta halterna av silver i slam i Henriksdals reningsverk. Om ett 
antagande görs om att hälften av all plast som innehåller silver kommer i kontakt med vatten 
skulle bidraget till reningsverket vara ännu mindre. Detta är också den största halten som kan 
inkomma, om en urlakningshastighet på 5 % används (Mueller och Nowack 2008) och det 
faktum att all silverinnehållande plast är medräknat. Från skärbrädor är inte heller bidraget 
stort (6 g) och därför förändras inte resultatet av utflödet nämnvärt.  

Denna studie indikerar att silver i plaster inte ger någon bidragande del till de uppmätta 

halterna av silver i slam i Henriksdal reningsverk.  

Vismut i plast 

Om det vid en beräkning antas att vismuthalten i reningsverk enbart kommer från plaster 
skulle urlakningen behöva vara 120 % för de plastprodukter som kommer i kontakt med 
vatten för att förklara de uppmätta mängderna. En vismuturlakning på 120 % vid beräkning 
med den minsta vismutvanadatinnehållet (1 %) är inte trolig. Det finns idag ingen information 
om urlakning av vismut i plaster, men ett antagande har gjorts att det har samma urlakning 
som silver i plast. Jämfört 5 % (Mueller och Nowack 2008) med 24 % (Bilaga 15) som 
behövde urlakas vid de största vismutvanadatinnehållet (5 %) visar att inte heller detta skulle 
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vara troligt. Dock är detta bara ett bidrag från plaster, därmed är inga andra bidragande källor 
medräknade i detta faller. Syftet var att undersöka hur stor urlakning det behövde vara från 
enbart plast för att kunna förklara de uppmätta halterna av vismut i slam.  

Om nu vismut frisläpps på samma sätt som silver i plaster och vid beräkning med de plaster 
innehållande vismut som antagits komma i kontakt med vatten (Bilaga 13) kan utflödet till 
Henriksdal reningsverk bli på mellan 5 – 24 kg beroende på vismutvanadatinnehållet (1 – 5 
%) samt en urlakning på 5 % (Mueller och Nowack 2008). Det är nästan 20 % av de uppmätta 
halterna av vismut i slam i reningsverket vid 5 % vismutvanadatinnehåll. 

Denna studie indikerar att vismut i plaster är en bidragande källa till de uppmätta halterna 

av vismut i slam i Henriksdal reningsverk.  

Om all plast innehållande vismut kommer i kontakt med vatten skulle utflödet till Henriksdal 
bli väldigt mycket större än med beräkningen ovan, minst 4 kg (polyeten) och max 20 ton 
(ABS-plast) beroende på vilken plast som ingår i beräkningen. Detta maximala värde är inte 
troligt med tanke på de mängder som skulle kunna bidra till utflödet och det faktum att all 
plast som är med i beräkningen med största sannolikhet inte kommer komma i kontakt med 
vatten. Därmed kommer inte detta värde att tas med i slutsatsen.  

De urval som gjorts (Bilaga 18) om produkter som kan komma i kontakt med vatten bör även 
undersökas ytterligare då exempelvis toalettpapper skulle kunna ha ett betydande bidrag (65 
kg) till uppmätta mängder per år av vismut i slam i Henriksdal (113 kg).  

Silver i färg 

Det finns två källor på hur mycket silver som frisläpps från färg (Mueller och Nowack 2008) 
(Kaeg et al. 2010). För att få ett mer trovärdigt och korrekt utflöde borde därför dessa 
undersökas mer för att se om urlakningen är trovärdig. Här ställs också informationen mot 
varandra. Å ena sidan säger ett färgföretag att silver inte kan frisläppas ut i naturen, å andra 
sidan finns det studier som visar på att silver faktiskt urlakas ur färg. I och med att det finns 
studier på frisläppning borde färgföretagets information inte vara korrekt. Eller så har 
färgföretaget en ny teknik som gör att bindningen från silver till färg är så hård att inget kan 
urlakas. Därmed borde återigen urlakningen undersökas noggrannare.  

Det årliga utflöde som i denna studie har beräknats var på 0,5 kg till reningsverket. Dock har 
här då antagits att alla färg kommer i kontakt med vatten och därmed finns möjlighet för 
silver att urlakas ur färgen. Det är med största sannolikhet inte troligt och därmed kommer 
utflödet bli ännu mindre. 

Denna studie indikerar att silver i färg inte ger någon bidragande del till de uppmätta 

halterna av silver i slam i Henriksdal reningsverk.  

Vismut i färg  

Här är det samma sak som för silver i färg, det är inte troligt att all färg kommer att komma i 
kontakt med vatten så att vismut kan urlakas. Här går också informationen emot varandra. 
Alla företag uppgav att vismut inte används i färg och konstnärsskolor menade att vismut inte 
är vanligt i konstnärsmaterial. Att utflödet ändå blev så stort som det blev kan bero på att 
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några färgföretag/ färgtillverkare har missats, eller att den mesta vismut som används i färg 
går till industrier och därmed inte nå färghandlare. Detta tyder dock bara på att fler 
undersökningar behövs på om vismut används i färg och i så fall mängden. Det finns idag gul 
färg på marknaden, och eftersom att vismut är ett gult till orange färgpigment kan ytterligare 
undersökningar göras på vad som används då istället för vismut.  

Denna studie indikerar att vismut i färg är en bidragande källa till de uppmätta halterna av 

vismut i slam i Henriksdal reningsverk.  

Sammanfattning av diskussion 
Utifrån resultatsammanfattningen (Tabell 4 och 5) kan några slutsatser dras. Sammanlagt 
beräknas inflödet från silver i plast till Stockholm vara 5 kg, stocken för silver i plast vara 25-
50 kg och utflödet vara 0,3 kg. Silver i plast kan stå för 0,27 % av de 60 kg i Henriksdal 
reningsverk. Inflödet för vismut i plast beräknas kunna vara 1,2 - 5,7, stocken mellan 5,7-57 
ton och utflödet kan variera från 5-24 kg. Därmed kan detta vara en betydande källa (4,4 % 
eller 21 %) till de uppmätta113 kg i Henriksdal reningsverk. Inflödet för silver i färg beräknas 
vara 19 kg, stocken 97 – 194 kg och utflödet 0,5 kg, vilket innebär 0,44 % av den uppmätta 
mängden silver i Henriksdal reningsverk (60 kg). Inflödet för vismut i färg beräknas vara 2,5-
3,3ton, stocken för vismut färg vara 12-33 ton och utflödet 62-83 kg. Därmed kan vismut i 
färg stå för en betydande källa (54-73 %)till de 113 kg i Henriksdal reningsverk.   

Svar på frågeställningar (Se sektion 1.2) 

 Vismut i form av vismutvanadat finns i ABS-plast, polyetenplast och troligen även i 
polyamidplast. Denna studie har inte kunnat få fram uppgifter om vilka olika typer av 
plaster som innehåller silver till följd av den informationsbrist som finns på området. 

 Silver finns i några få olika färger som inomhusfärg för tak och väggar och 
utomhusfärg för fasad och tak. Vismut kan användas i all typ av färg (konventionellt, 
industriellt och som pulver).   

 Enligt denna studie är vismut i plast och färg en bidragande källa till uppmätta halter i 
slam. Silver i plast och färg är inte en bidragande källa till uppmätta halter silver i 
reningsverkets slam.  

Rekommendationer för framtida studier 

 I den här studien har många antaganden fått göras vilket tydligare visar på 
informationsbristen om silver och vismut i plaster och färger. Fler studier behövs 
därför för att fylla de informationsbrister som idag finns.  

 Ytterligare migrationsstudier på plaster bör göras på bland annat hur stor andel av 
vismut som kan urlakas från plaster.  

 Studier bör göras på hur mycket silver och vismut som faktiskt finns i plast, inklusive 
de plaster som sägs innehålla silver och vismut.  

 Studier bör göras på urlakning från silver i färger för att kunna fastställa Mueller och 
Nowacks (2008) uppskattningar.  

 Studier bör även göras på vismut i färger, dels innehållande mängd men också 
urlakning. Urlakningen från vismut i färg är idag, enligt den här studien helt okänd. 
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Felkällor 

För varje antagande som har gjorts i denna studie medföljer en varierad grad av osäkerhet för 
vart och ett av dessa, vilket bedöms som en av de största osäkerheterna i en studie som denna. 
Även siffror som använts i denna studie och som kommer från publicerade källor innehar en 
viss osäkerhet. Kemikalieinspektionens Varuguide kan sakna en del varor som är relevanta i 
denna studie, varför en del mängder delvis kan vara inkorrekta. Kemikalieinspektionen kan ha 
uteslutit en del siffror (när för få företag inrapporterat siffror) vilket gör att mängder som i 
denna studie använts delvis kan vara inkorrekta.   

Felkällor i denna studie kan förekomma i bland annat: 

 Urval av produkter och/eller varugrupper 
 Antagande och uppskattning om vissa siffror 
 Tillförlitligheten hos använda personliga kommunikationer  
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Bilagor 

Teckenförklaring 
  = Andel som kan frisläppas 
  = Andel av materialet 
  = Andel som går till plast 
  = Andel vismutvanadat 
 = Bostadshushåll 
 = Henriksdal 
 = Inflöde 
  = Koncentration vismut i produkt 
  = Koncentration silver i produkt 
 = Livslängd 
 = Molmassa 
 = Massa 
  = Mängd av produkt 
 = Netto 
 = Substansmängd 
   = Plastbidrag till Henriksdal 
 = Sverige 
     = Totalt vismut i plast 
   = Vismut i plast som kan komma i kontakt med vatten 
  = Andel vismut i vismutvanadat 
   = Uppmätta vismuthalter i Henriksdal reningsverk 

 

 

  



 

Bilaga 1. Uträkning av nanosilverinnehållet i plast och färg. 

Sveriges befolkning= 9555 893 (Statistiska Centralbyrån 2013 a) 

Världens befolkning= 7 060 000 000 (Nationalencyklopedin 2013 a) 

Procentuellt, Sveriges befolkning/ världens befolkning = 0,000135 (0,135 %) 

Anslutna till Henriksdal = 782 600 (Stockholm Vatten 2012) 

Procentuellt, Anslutna till Henriksdal/ Sveriges befolkning = 0,082 (8,2 %) 

10 % av allt nanosilver används till plast och årligen används det 500 ton (Mueller och 
Nowack 2008).  

Formel:                       

                                                

35 % av allt nanosilver används till färg och årligen används det 500 ton (Mueller och 
Nowack 2008).  

Formel:                       

                                                   

 

Bilaga 2. Andel nanosilver i skärbrädor. 

Antal bostadshushåll i Sverige 2011 var 3 829 973 (SCB 2013 b). Samma siffra antas för 
2012. 

Formeln:                  

                                                        



 

Bilaga 3. Uträkning av vismutinnehåll i vismutvanadat.   

Vismutvanadat: BiVO4  

Ur periodiska systemet framgår följande molmassa (Nationalencyklopedin 2013 b): 
Vismut, Bi:                
Vanadin, V:               
Syre, O:              
Molmassa:                                           

Andel av vismut i total molmassa i vismutvanadat 
                             

 

  



 

Bilaga 4. Uträkning av 1 % och 5 % vismutvanadatinnehåll i ABS-plast polyetenplast 

och polyamidplast. 

Formel:                

I plastvaruindustrin används 11 779,4 ton ABS-plast (Kemi-stat c ). 
1 % vismutvanadatinnehåll i ABS-plast. 
                                           

5 % vismutvanadatinnehåll i ABS-plast. 
                                            

I plastvaruindustrin används 154 163,9 ton polyetenplast. (Kemi-stat b). 
1 % vismutvanadatinnehåll i polyetenplast. 
                                             

5 % vismutvanadatinnehåll i polyetenplast. 
                                              

Totalt används 162,2 ton polyamidplast (Kemi-stat d). 
Antagande om 1 % vismutvanadatinnehåll i polyamidplast. 
                                         

Antagande om 5 % vismutvanadatinnehåll i polyamidplast. 
                                        

Totalt 1 % 
                                         

Totalt 5% 
                                        

 

  



 

Bilaga 5. Varugrupper innehållande ABS-plast, polyetenplast och polyamidplast som 

kan antas komma i kontant med vatten regelbundet.  

Siffror är tagna från Varuguiden genom att söka i " I vilka varugrupper kan ett sökt material 
finnas" på "plaster" i materialgrupp och "ABS-plast", "polyeten" och "polyamid" i material  

Formel:            

Tabell 1. Varugrupper som innehåller ABS-plast och som kan komma i regelbunden kontakt 
med vatten (Varuguiden a). 

Varugrupp  Andel av 

varugrup-

pen  

Import

, ton  

Produktion

, ton  

Export, 

ton 

Netto, 

ton 

Andel av 

material

et 

Del av 

produkten 

som 

innehåller 

vismut , ton 

Vakuumisolera
de 
termosflaskor  

6% 66 0 17 49 0,10% 0,049 

Bords- och 
köksknivar med 
skaft av 
trä/plast  

5% 46 47 19 74 0,10% 0,074 

Torktumlare  4% 414 208 333 289 0,50% 1,445 
Tvättmaskiner  3% 1 704 487 998 1 192 1,90% 22,648 

Diskmaskiner  2% 459 200 338 321 0,50% 1,605 

Hushållsartiklar 
av rostfritt stål  

1% 86 7 43 50 0,10% 0,05 

Vindjackor, 
anoraker m.m.  

2% 62 0 15 48 0,10% 0,048 

Kläder av 
belagd textil  

1% 42 0 11 32 0,10% 0,032 

Summa  2879 949 1774 2055  25,834 
 

Uträkning för att få fram andel vismut i plasten: 
1% vismutvanadat:                               
2% vismutvanadat:                               
3% vismutvanadat:                               
4% vismutvanadat:                               
5% vismutvanadat:                               
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Tabell 2. Varugrupper som innehåller polyetenplast och som kan komma i regelbunden 
kontakt med vatten (Varuguiden b).  

Varugrupp  Andel av 

varugruppen  

Import, ton  Produktion, 

ton 

Export, 

ton 

Netto, 

ton 

Andel av 

materialet  

Del av 

produkten 

som 

innehåller 

vismut , 

ton 
Hårschampoo  10% 2 418 955 1 607 1 766 0,30% 5,298 
Handdukar m.m.  5% 503 1 124 380 0,10% 0,38 

Sänglinne  5% 740 0 181 559 0,10% 0,559 
Puts- och 
polermedel  

4% 135 1 230 66 1 299 0,20% 2,598 

Tvättmaskiner  3% 1 704 487 998 1 192 0,20% 2,384 
Tvål 2% 566 238 422 383 0,10% 0,383 
Vattenvärmare och 
värmeväxlare  

2% 165 1 336 894 606 0,10% 0,606 

Toalettpapper, 
hushållspapper, 
servietter, o.dyl.  

1% 1 022 3 600 2 727 1 896 0,30% 5,688 

Tvätt- och 
rengöringsmedel  

1% 369 181 99 452 0,10% 0,452 

Blandningsgödsel  <0,5% 677 16 11 682 0,10% 0,682 

Kvävegödselmedel  <0,5% 1 076 0 553 524 0,10% 0,524 

Summa   3155 1878 3348 9739  19,554 
 

Uträkning för att få fram andel vismut i plasten 
1% vismutvanadat:                                 
2% vismutvanadat:                               
3% vismutvanadat:                               
4% vismutvanadat:                              
5% vismutvanadat:                               
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Tabell 3. Varugrupper som innehåller polyamidplast och som kan komma i regelbunden 
kontakt med vatten (Varuguiden c).  

Varugrupp  Andel av 

varugruppen  

Import, 

ton 

Produktion, 

ton 

Export, 

ton 

Netto, 

ton 

Andel av 

materialet  

Del av 

produkten 

som 

innehåller 

vismut , 

ton 
Fisknät av polyamid  93% 267 0 72 195 0,30% 0,585 

Vävda mattor av 
syntetfiber  

50% 2 388 0 2 006 383 0,70% 2,681 

Tuftade mattor med 
lugg av polyamid  

30% 1 297 0 114 1 183 2,10% 24,843 

Kläder av belagd 
textil  

29% 1 230 0 306 925 1,60% 14,8 

Andra kläder av 
syntetfiber för 
kvinnor  

26% 103 0 43 60 0,10% 0,06 

Sockor och 
strumpor av trikå  

19% 1 093 29 178 944 1,70% 16,048 

Träningskläder  16% 139 0 17 123 0,20% 0,246 
Paraplyer  15% 72 0 7 65 0,10% 0,065 

Kläder och tillbehör 
till kläder av plast  

12% 806 13 172 646 1,10% 7,106 

Fendrar av 
mjukgummi  

9% 89 75 25 139 0,20% 0,278 

Andra arbetskläder 
för män  

8% 83 8 32 59 0,10% 0,059 

Textilskor  8% 166 0 29 137 0,20% 0,274 

Byxor m.m. för 
kvinnor  

5% 419 0 80 340 0,60% 2,04 

Presenningar och 
markiser  

5% 46 1 8 39 0,10% 0,039 

Vindjackor, 
anoraker m.m.  

5% 155 0 36 119 0,20% 0,238 

Babykläder av 
bomullstrikå  

3% 53 0 8 45 0,10% 0,045 
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Rockar och jackor  3% 53 0 10 43 0,10% 0,043 

Skjortor av trikå för 
män  

3% 49 0 12 37 0,10% 0,037 

Tvättmaskiner  3% 1 704 487 998 1 192 2,10% 25,032 
Andra kläder av 
trikå  

2% 43 0 9 34 0,10% 0,34 

Diskmaskiner  2% 459 200 338 321 0,60% 1,926 
Elektriska 
hushållsapparater  

2% 180 0 62 119 0,20% 0,238 

Trosor o.dyl. av 
bomullstrikå  

2% 69 0 10 59 0,10% 0,059 

Byxor, overaller för 
män  

1% 38 0 6 32 0,10% 0,032 

Fartyg för 
personbefordran  

1% 946 0 1 946 1,70% 16,082 

Oceangående 
fraktfartyg  

1% 1 653 0 941 712 1,30% 12,104 

Torktumlare  1% 138 69 111 96 0,20% 0,102 
Hushållsartiklar av 
järn och stål  

<0,5% 65 88 56 97 0,20% 0,194 

Sanitetsartiklar, 
bordsartiklar m.m. 
av porslin  

<0,5% 53 94 52 95 0,20% 0,19 

Summa  4491 1064 3733 6810  132,646 
 

Uträkning för att få fram andel vismut i plasten: 
1% vismutvanadat:                                 
2% vismutvanadat:                                 
3% vismutvanadat:                                 
4% vismutvanadat:                                 
5% vismutvanadat:                                  
 

Sammanställning av resultat i Bilaga 5.  

 ABS-plast (kg) PE-plast (kg) PA-plast (kg) Totalt (kg) 
Min vismut(ton) 166,7 126,1 855,8 1148,6 
Max vismut (ton) 838,4 630,5 4279,2 5748,1 
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Bilaga 6. Uträkning av andel nanosilver i lack. 

 

3-5 ton lack ger 3000-5000 kg lack. 
300 mg-500 mg nanosilverinnehåll i lacken.  

Först måste mg göras om till kg för att få samma enhet.  

                           

                              

                           

                              

100-300 mg Ag/kg lack ger 0,0001-0,0003 kg Ag/kg lack. 

Formel:       

Min:                                  
Max:                                   

 

Bilaga 7. Andel vismut i färg i Stockholm.  

Det används 30-40 ton vismut årligen till färgindustrin/färgpastor i Sverige (Kemi-stat e) 

Formel:     

                      

                  

 

Bilaga 8. Antagande om 5-10 års livslängd på silverinnehållande plast. 

Av bilaga 1 framgår att det kan finnas 5,5 kg silver i färg i Henriksdal.  

Formel:      

5 år 
                    

10 år 
                    



 

Bilaga 9. Andel nanosilver i skärbrädor med 2-4 plastskärbrädor per bostadshushåll. 

Av bilaga 2 framgår att det kan finnas 0,139 kg nanosilver i skärbrädor i Henriksdal.  

Formel:       

Antagande om 2 plastskärbrädor per bostadshushåll: 
                                  

Antagande om 4 plastskärbrädor per bostadshushåll: 
                                    

 

Bilaga 10. Antagande om 5-10 års livslängd på vismutinnehållande plast. 

Av bilaga 4 framgår vismutinnehållet (1 - 5%) i ABS-plast, polyetenplast och polyamidplast. 

Formel:      

 1 %, 5 år 5 %, 5 år 1 %, 10 år 5 %, 10 år 
ABS-plast (ton) 31,15 155,8 62,3 311,6 
Polyetenplast (ton) 407,8 2039,05 815,6 4078,1 
Polyamidplast (ton) 0,43 2,15 0,86 4,3 
Totalt (ton)  439,38 2197 878,76 4394 
 

 

  



 

Bilaga 11. Antagande om 5-10 års livslängd på vismutinnehållande plast.  

Av bilaga 5 framgår att det kan finnas mellan 1148,6 - 5748,1 kg vismut i plast (1 % vismut 
respektive 5 % vismut).  

Formel:      

5 år, 1 % vismut 
                        

10 år, 5 % vismut 
                          

 

Bilaga 12. Antagande om 5-10 års livslängd på silverinnehållande färg.  

Av bilaga 1 framgår att det kan finnas 19,5 kg silver i färg i Henriksdal.  

Formel:      

5 år  
                   

10 år 
                     

 

Bilaga 13. Antagande om 5-10 års livslängd på vismutinnehållande färg. 

Formel:      

5 år 
                       

10 år 
                        

 

Bilaga 14. Andel nanosilver till Henriksdal reningsverk från plast. 

Av bilaga 1 framgår att det kan finnas upp till 5,5 kg nanosilver i plast. 5 % kan frisläppas till 
reningsverk (Mueller och Nowack 2008). 

Formel:       

                                

 



 

Bilaga 15. Bidraget av nanosilver till Henriksdal reningsverk från skärbrädor 

Av bilaga 2 framgår att det kan finnas 0,139 kg nanosilver i plast i Henriksdal. 5 % kan 
frisläppas till reningsverk (Mueller och Nowack 2008). 

Formel:        

                                     

 

  



 

Bilaga 16. Uträkning av vismut som måste frisläppas från plaster för att kunna förklara 

uppmätta halter i slam som år 2012 var 113 kg i Henriksdal reningsverk.  

Från bilaga 5 kan följande siffror utläsas.  

 ABS-plast (kg) PE-plast (kg) PA-plast (kg) Totalt (kg) 
Min vismut(ton) 166,7 126,1 855,8 1148,6 
Max vismut (ton) 838,4 630,5 4279,2 5748,1 
 

Hur mycket varje plast ska bidra med i procent i förhållande till storlek. 

Formel:           
Min: 
ABS-plast:                           
Polyetenplast:                         
Polyamidplast:                            

Formel:           
Max: 
ABS-plast:                           
Polyetenplast:                          
Polyamidplast:                            

Uträkning på hur mycket varje plast ska bidra med i kg. 

Formel:         
Min: 
ABS-plast:                      
Polyetenplast:                    
Polyamidplast:                      

Formel:         
Max: 
ABS-plast:                      
Polyetenplast:                    
Polyamidplast:                      

 
Hur mycket vismut som måste urlakas ur plasterna för att kunna förklara de uppmätta halterna 
av vismut i Henriksdal reningsverk.   

Formel:        
ABS-plast, min:  
                           

                       

               



 

Polyetenplast, min:  
                           

                         

              

Polyamidplast, min: 
                            

                          

              

Formel:        
ABS-plast, min: 
                             
                             

               

Polyetenplast, min:  
                           

                            

              

Polyamidplast, min: 
                             

                              

             

 

  



 

Bilaga 17. Antagande om andel vismut från plaster som kan inkomma till Henriksdal 

reningsverk. 

Från bilaga 5 kan följande siffror utläsas. 

 ABS-plast  Polyetenplast Polyamidplast  Totalt  
Min vismut (kg) 166,7 126,1 855,8 1148,6 
Max vismut (kg) 838,4 630,5 4279,2 5748,1 
 

Antag att vismut frisläpps på samma sätt som silver gör från plast, 5 % enligt Mueller och 
Nowack (2008). 

Formel:          

Min vismut (1 %) 
                                     

Formel:        

Max vismut (5 %) 
                                       

 

 

  



 

Bilaga 18. Antagande om andel vismut från plaster som kan inkomma till Henriksdal 

reningsverk. 

Från bilaga 4 framgår vismutinnehållet i ABS-plast, polyetenplast och polyamidplast. 

Antag att vismut frisläpps på samma sätt som silver gör från plast, 5 % enligt Mueller och 
Nowack (2008). 

Formel:       
ABS-plast, min: 
                                

Polyetenplast, min: 
                                

Polyamidplast, min: 
                                 

Formel:        
ABS-plast, max: 
                         

Polyetenplast, max: 
                          

Polyamidplast, max: 
                                

Totalt, min: 
                                            

Totalt, max:  
                                           

 

  



 

Bilaga 19. Urval produkter (innehållande vismut) som kan komma i kontakt med vatten 

Observera att det endast är det plaster vars bidrag till avlopp som är störst som är med i denna 
bilaga. 

Om inget annat anges har beräkningar baserats på formeln:                  

Polyeten 
Hårschampo (annan uträkning) 
Antagande har gjorts om att det används 2 kg hårschampo per person och år. Detta ger 
             vilket är den mängd tvål som förbrukas under ett år i Henriksdal. Genom att 
sedan räkna antaget innehåll i vismut för ett årligt flöde (kg) delat med netto (ton) framgår 
vismutinnehållet i hårschampo. Denna siffra ska sedan multipliceras med förbrukad mängd 
hårschampo (första uträkningen). Sedan ska detta delas med 1000 för att få fram hur mycket 
kg som hårschampo kan bidra med. Detta ger att hårschampo kan bidra med cirka 12,4 kg 
vismut till avlopp årligen. 

Tvål (annan uträkning) 
Antagande har gjorts om att det används 2 kg tvål per person och år. Detta ger         

     vilket är den mängd tvål som förbrukas under ett år i Henriksdal. Genom att sedan räkna 
antaget innehåll i vismut för ett årligt flöde (kg) delat med netto (ton) framgår 
vismutinnehållet i tvål. Denna siffra ska sedan multipliceras med förbrukad mängd tvål (första 
uträkningen). Sedan ska detta delas med 1000 för att få fram hur mycket kg som tvål kan 
bidra med. Detta ger att tvål kan bidra med cirka 4,1 kg vismut till avlopp årligen. 

Puts- och polermedel (annan uträkning) 
Antagande har gjorts om att det används 50 g puts- och polermedel per person och år. Detta 
ger              vilket är den mängd puts- och polermedel som förbrukas under ett år i 
Henriksdal. Genom att sedan räkna antaget innehåll i vismut för ett årligt flöde (kg) delat med 
netto (ton) framgår vismutinnehållet i puts- och polermedel. Denna siffra ska sedan 
multipliceras med förbrukad mängd puts- och polermedel (första uträkningen). Sedan ska 
detta delas med 1000 för att få fram hur mycket kg som toalettpapper kan bidra med. Detta 
ger att puts- och polermedel kan bidra med cirka 8,3kg vismut till avlopp årligen. 

 Toalettpapper (annan uträkning) 
Antagande har gjorts om att det används 200 g toalettpapper per person och vecka. Detta ger 
                 vilket är den mängd toalettpapper som förbrukas under ett år i 
Henriksdal. Genom att sedan räkna antaget innehåll i vismut för ett årligt flöde (kg) delat med 
netto (ton) framgår vismutinnehållet i toalettpapper. Denna siffra ska sedan multipliceras med 
förbrukad mängd toalettpapper (första uträkningen). Sedan ska detta delas med 1000 för att få 
fram hur mycket kg som toalettpapper kan bidra med. Detta ger att toalettpapper kan bidra 
med cirka 65 kg vismut till avlopp årligen.  

 Tvätt- och rengöringsmedel (annan uträkning) 
Antagande har gjorts om att det används 100g tvätt- och rengöringsmedel per person och 
vecka. Detta ger                  vilket är den mängd tvätt- och rengöringsmedel som 



 

förbrukas under ett år i Henriksdal. Genom att sedan räkna antaget innehåll i vismut för ett 
årligt flöde (kg) delat med netto (ton) framgår vismutinnehållet i tvätt- och rengöringsmedel. 
Denna siffra ska sedan multipliceras med förbrukad mängd tvätt- och rengöringsmedel (första 
uträkningen). Sedan ska detta delas med 1000 för att få fram hur mycket kg som tvätt- och 
rengöringsmedel kan bidra med. Detta ger att tvätt- och rengöringsmedel kan bidra med cirka 
10,7 kg vismut till avlopp årligen.  

Polyamid 

Vävda mattor av syntetfibrer 

Vid ett antagande om att mellan 10-20 % vismut urlakas ur produkten varje år skulle detta ge 
mellan cirka 0,7-1,4 kg vismut till avlopp årligen.   

Tuftade mattor med lugg av polyamid 
Vid ett antagande om att mellan 10-20 % vismut urlakas ur produkten varje år skulle detta ge 
mellan cirka 6,6–13 kg vismut till avlopp årligen. 
 

Kläder av belagd textil  
Vid ett antagande om att 50 % vismut urlakas ur produkten varje år skulle detta ge cirka 19,6 

kg vismut till avlopp årligen.  

Sockar och strumpor av trikå  
Vid ett antagande om att 50 % vismut urlakas ur produkten varje år skulle detta ge cirka 21 kg 
vismut till avlopp årligen.  

Kläder och tillbehör till kläder av plast  
Vid ett antagande om att 50 % vismut urlakas ur produkten varje år skulle detta ge cirka 9,4 

kg vismut till avlopp årligen.  

Byxor m.m. för kvinnor  
Vid ett antagande om att 50 % vismut urlakas ur produkten årligen skulle detta ge cirka 2,7 kg 
vismut till avlopp årligen. 

  



 

Bilaga 20. Andel nanosilver till Henriksdal reningsverk från färg. 

Av tidigare beräkningar (Bilaga 1) framgår det att det kan finnas upp till 19,4 kg nanosilver i 
färg. 2,5 % kan frisläppas till reningsverk (Mueller och Nowack 2008). 

Formel:       

                                  

 

Bilaga 21. Andel vismut till Henriksdal reningsverk från färg. 

Av tidigare information framgår det att det kan finnas mellan 30-40 ton vismut i färg. 2,5 % 
kan frisläppas till reningsverk (Mueller och Nowack 2008). 

Formel:       
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