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Sammanfattning  

Zinc is one of our most common and most occurring metals. The metal is very useful and is used to 

prevent corrosion. Zinc is toxic for water living organisms when it occurs in concentrations over 20 μg/l. 

The metal affects the aquatic organism’s reproduction, survival and growth negatively. It is especially 

young individuals and embryos who will be affected by enhanced concentrations of zinc. The toxicity 

for zinc is determined by its bioavailability and is affected by its metal form, pH, redox ratio, DOC etc. 

   

The largest emissions of zinc occur to water followed by emissions to air. Within both categories 

diffuse emission is most dominated. The biggest zinc emission source is leakages from wooded 

ground followed by atmospheric deposition on the water surface. Industries is the greatest point 

source. The leakage from wooded ground is derived from atmospheric deposition of zinc.  

 

This report has chosen to focus and examine three types of human activities who causes zinc 

emissions. The activities which has been chosen for more extensive studies are artificial turfs with 

rubber granulates, traffic related emissions and emissions from goods. The traffic causes zinc 

emissions around the roads and the pollutant is usually not spread far from the road. Locally high 

levels of zinc along the roadside can therefore occur. Galvanized goods are believed to be a major 

secondary emission source even in places other than the traffic environment.  

 

Negative effects on aquatic or soil environment due to enhanced concentrations of zinc in Sweden is 

considered low. Generally, the chemical status in surface water in watercourses are good. Despite this, 

the risk of environment impact due to zinc should not be underestimated. Zinc have been accumulated 

in the soil for a long time. If the soil or sediments characteristics changes it could lead to devastating 

effects on nearby recipients.   
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Syfte och avgränsningar 
Syftet med den här rapporten är att göra en litteraturstudie samt att sammanställa data från olika 

övervakningsprogram. Rapporten syftar till att sammanställa information om utsläppskällor, till vilket 

medium som utsläpp sker samt dess storlek. Vidare syftar rapporten till att fastställa hur zink sprids i 

miljön. Utifrån frågeställningar om potentiella källor till zink som härrör från tidigare studier och 

erfarenheter valdes tre diffusa utsläppskällor av zink ut för djupare studier.  

Avgränsningar i yta har gjorts till Sveriges gränser med undantag för zinkemissioner som kommer via 
atmosfärisk deposition.  

Bakgrund 
Zink är en av en av de allra vanligast använda metallerna i industrin och vår omgivning. Varje år 

förbrukas 13 miljoner ton zink i världen (Kwon et al., 2017). Bygg och infrastrukturindustrin är de 

största slutförbrukarna av zink. Fordons- och elektronikindustrin är också stora slutanvändare av zink 

(Boliden, 2017). Zink används också vid produktionen av gummi, däck, och bekämpningsmedel 

(Danielsson & Phil Karlsson, 2016). Zink används dessutom i salvor och som UV-filter i solkräm. I 

solkräm förekommer zink som zinkoxid (Läkemedelsverket, 2016).  

Metallen har många användningsområde inom metallindustrin. Zink används bland annat för 

galvanisering och som legeringsämne i mässing och bronsmaterial (Kwon et al., 2017). Genom en 

ytbehandling i form av förzinkning eller galvanisering kan rost i stålkonstruktioner motverkas i upp 

emot 100 år (Danielsson & Phil Karlsson, 2016). 60% av det zink som förbrukas går till galvanisering 

av produkter (Boliden, 2017). 

Metaller förekommer naturligt i vår omgivning. De finns i vår berggrund, jord och vatten. Den 

vanligast förekommande formen av zink är zinksulfid, ZnS (Kwon et al., 2017). Den långsamma 

vittringen som frigör zink från naturliga källor blir sällan ett problem för hälsa och miljö då processen 

är långsam och zinkkoncentrationen i berg vanligtvis är låg. Det är den zink som släpps ut från 

antropogena källor så som brytning, nedsmältning och bearbetning som gör att zink omfördelas till 

miljön, där den anrikas och ackumuleras i matriser tillgängliga för biota som i sin tur kan påverka vår 

hälsa och miljön negativt (Walker et al., 2012). 

Spridning av metallen kan ske i olika steg i livscykeln. En förorening av metaller kan uppkomma vid 

brytningen av dem. Förädlingen av metallen är ett annat steg där risken finns att metallföroreningar 

uppkommer. Tillverkning av produkter som innehåller metaller kan ge upphov till metallföroreningar. 

Metaller kan också spridas då slutprodukten brukas. Under användningstiden av produkten 

förekommer utsläpp av zink via slitage eller vid korrosion. Användningsområden som kan medföra 

att zink sprids till miljön är exempelvis slitage av bromsbelägg och däck, eller konstruktionsmaterial 

som utsätts för korrosion. Slutligen när produkten blir avfall och/eller deponeras kan ett sista utsläpp 

uppkomma (SOU 200:23). 
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Utsläppskällor av zink 
Zink som släpps ut till miljön kommer från antingen punktkällor eller diffusa källor. Till punktkällorna 

räknas avloppsreningsverk och industrier. Till diffusa källor räknas dagvatten, trafik, atmosfärisk 

deposition, urlakning från skogsmark och övrig mark, jordbruksmark och enskilda avlopp. Till diffusa 

källor räknas i denna rapport även små industrier eller industrier som inte släpper ut föroreningar 

över ett tröskelvärde och därför inte behöver rapportera in sina utsläpp (Ejhed et al., 2010). 

De största spridningsvägarna av zink är till luft eller till vatten. Via avloppsvattnet kommer zink till 

avloppsreningsverket där merparten skiljs bort med hjälp av slammet som sedan deponeras eller 

sprids som gödning. Zink som inte skiljs bort via slammet går igenom avloppsreningsverket och når 

recipienten. Till luft kommer zink genom bland annat förbränning av biomassa (Naturvårdsverket, 

2017d).  

Avloppsreningsverk räknas till punktkällorna även om det egentligen är en spridningsväg då det zink 

som ansamlas och uppmätts här ofta är resultatet av utsläpp från diffusa källor uppströms. I denna 

rapport tas bara kommunala avloppsreningsverk med i resultatet. Till de diffusa källorna uppströms 

hör mindre verksamheter som tandläkare, biltvättar, hushåll och det dagvatten som når de 

kommunala ledningarna och som senare kommer till avloppsreningsverket (Ejhed et al., 2010). 

Industrierna är de största punktkällorna för zink. I utsläppsregistret ”Utsläpp i siffror”, på 

Naturvårdsverket kan man se vilka industrier som rapporterar utsläpp av metaller. Utsläppen delas 

upp på olika branscher och till vilket medium de släpper sin förorening. Endast industrier som 

överskrider ett tröskelvärde måste rapportera in sina utsläpp (Naturvårdsverket, 2017). Mindre 

industrier som inte uppnår tröskelvärdet räknas här till diffusa utsläpp.  

Dagvatten är det vatten som kommer från regnvatten och smältvatten som rinner över ytor och 

vägar i de tätbefolkade områdena. Markanvändningen, de pågående mänskliga aktiviteterna och 

avrinningsområdet avgör vilka förorenande ämnen som återfinns i dagvattnet (Hjortenkrans, 2008). 

Som diffus källa räknas också atmosfärisk deposition av zink. Det kan ske i form av våt eller 

torrdeposition och är kopplat till förbränning av biomassa, kol och olja (Ejhed et al., 2010). 

Depositionen av zink påverkar hela Sverige (Danielsson & Phil Karlsson, 2016). Även om nedfallet av 

zink har minskat sedan 1970-talet fortsätter metallen att ackumuleras i mårlagret, dock inte i samma 

takt som tidigare. Nedfallet av zink från atmosfärisk deposition är så pass stor att det inte kan 

förklaras enbart av svenska utsläpp utan antagligen har sin härstamning från centrala delar av Europa 

(Hansson et al., 2012). Markanvändningen och markens kemiska egenskaper påverkar hur mycket 

zink som kommer att bli mobilt och nå recipienten (Ejhed et al., 2010). 

Föroreningar kan även spridas till miljön på andra sätt exempelvis via slitage eller vid användning av 

varor och produkter. Korrosion eller användning av lösningsmedel är exempel på övriga 

utsläppskällor av zink (Hansson et al., 2012). Förzinkning är vanligt för att motverka korrosion på 

stålprodukter. Denna metod används flitigt i Sverige på till exempel stolpar, vägräcken, stuprör mm. 

Zink från varor utgör idag en stor sekundär källa som är mycket svår att uppskatta (Ejhed et al., 

2010). Enskilda avlopp räknas även till diffusa källor. Många diffusa källor är svåra att kategorisera 
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och att mäta. Dessutom är det svårt att veta varifrån en uppmätt förorening från en diffus källa 

egentligen härstammar.  

Vad händer med zinken i naturen? 
Skog och övrig mark får sin tillförsel av metaller från atmosfären via atmosfärisk deposition. Eftersom 

metaller inte bryts ner och är persistenta kommer dessa att ackumuleras i marken. Metaller som 

faller ner över marken ansamlas främst i de övre delarna av marken, mårlagret som är rik på 

organiskt material. Eftersom zink är mobilt vid lägre pH kommer den att vid ett lägre pH förflytta sig 

neråt i markskiktet eller ut i vattendrag. I mårlagret ligger pH på runt 4 (SLU, 2017a). Detta gör att 

zink, som är en relativt mobil metall, rör sig neråt i jordlagerföljden eller ut till vattendrag. 

Atmosfäriskt nedfall är största källan till zink i skogsmark (Ejhed et al., 2010). Övrig mark innefattar 

fjällmiljö, myrmark, öppen mark och övrig mark (Ejhed et al., 2010).  

Tillförsel av metaller till jordbruk kommer främst från handelsgödsel, stallgödsel, atmosfäriskt nerfall 

och via kalkning. Läckage av metaller från jordbruksmarker anses som låg. Detta beror på 

jordbruksmarkens höga pH vilket ger ett lågt läckage av zink. Växter tar även upp zink som sedan vid 

skörden forslas bort. Jordbruksmarker bidrar därför i liten utsträckning till läckage av zink. (Ejhed et 

al., 2010) 

Våtmarker är en viktig källa för vattenrening då den lagrar in metaller i sedimentet. Genom bildning 

av metallsulfider och inbindning av zink till humusmaterial minskar biotillgängligheten av zink. Om 

våtmarken har naturliga redoxförhållanden och ett neutralt pH kommer metaller att lagras in i 

sedimentet där de blir liggande relativt permanent till dess att förhållanden ändrar sig (Ejhed et al., 

2010)  

Zinkens form påverkar biotillgängligheten. I miljön kan zink förekomma i exempelvis dessa former: 

zinkjoner Zn2+, hydratiserad zink, zinksulfid, zinkoxid och zinkklorid. Zinksulfid och fria joner har 

högst biotillgänglighet (Wallberg et al., 2016). 

Toxiska egenskaper 
Många metaller är essentiella och livsviktiga för djur och växter. Zink är ett spårämne och nödvändig 

för allt liv i mindre mängder. Metallen behövs tillexempel för att skapa 150 olika sorters enzymer i 

vår kropp (Walker et al., 2012). Människor får i sig zink främst via föda. Animaliska livsmedel som fisk 

och kött är rika på zink. Livsmedel som nötter och mat som har högt fullkornsinnehåll är också rika på 

zink (Livsmedelsverket, 2016). En liten del av befolkningen exponeras av zink via yrkesmässig 

kontakt.  

Zink har som flera essentiella metaller också toxiska egenskaper i för höga koncentrationer. Vissa 

organismer är också mer känsliga.  

Den toxiska mekanismen hos metaller är dåligt förstådd (Söderqvist, 2007). Metaller formar 

kovalenta band vilken ger dem toxikologiska egenskaper. Genom att binda kovalent till organiska 

föreningar kan metallerna forma lipofila ämnen och joner som kan tas upp av djur och växter (Walker 

et al., 2012). Detta kan göra att biologiska funktionella grupper blockeras av metallen. Det kan också 

leda till att metalljoner binder in till ett enzym eller protein och där med ersätter den metalljon som 
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tidigare satt där (Söderqvist, 2007). Ett annat sätt som gör att metaller kan bli toxiska är genom att 

binda till icke-metallbeståndselar så som cellulära makromolekyler (exempel, metaller binder till 

sulfhydrylgrupper på proteinet) (Walker et al., 2012). Genom bindning till cellulära molekyler kan den 

molekylens konformation förändras vilket i sin tur gör att den mister sin funktion och det kan leda till 

toxicitet (Söderqvist, 2007).  

pH påverkar zinks löslighet, ett lägre pH gör zink mer lösligt och därmed mer biotillgängligt. Zink kan 

förekomma bundet till lera eller oxider men kan även förekomma i suspenderade former som 

kolloider och partiklar som innehåller metaller (Huser et al., 2011). Organiskt material som humus 

kan påverka tillgängligheten på metaller då de binder till dessa och formar starka band vilket minskar 

biotillgängligheten (Huser et al., 2011). Zink har en relativ hög rörlighet i jord jämfört med andra 

metaller, särskilt vid ett lägre pH. Detta göra att zink lätt förflyttas genom mark till yt- och 

grundvatten vid sura förhållande. Zink i jonform är mycket giftigt för vattenlevande organismer (SOU 

2000:53). För zink i vatten varierar biotillgänglighet med pH, redox-förhållande, katjonsutbyte, 

kalciumhalt, förekomst av lermineral, organiskt material, oorganiska oxider och organiska 

komplexbildare (Havs och vattenmyndigheten, 2016). pH tros vara en av de viktigaste faktorerna 

(Folkeson, 2005). För zink beror även toxicitet på hårdhetsgraden på vattnet (koncentrationen av 

kalciumjoner). Hårt vatten ger lägre biotillgänglighet än mjukt vatten. Förekomsten av större 

organiska partiklar som humus ger även det en lägre biotillgänglighet då zink bildar komplex med 

detta som gör det svårare för organismen att ta upp zink. Förutom tidigare nämnda faktorer påverkar 

även zinkens struktur toxiciteten (Folkeson, 2005).   

Att bestämma hur mycket zink som ackumuleras kan vara svårt då det dels förekommer i olika 

former och det är formen som avgör i hur stor grad som metallen kan ackumuleras och tas upp. När 

det gäller essentiella metaller så kan organismer delvis reglera detta då de aktivt tar upp metallen 

och tenderar att ha samma koncentration i kroppen oavsett omgivning. I likhet med andra metaller 

så som kvicksilver och bly, så kan zink påverka organismer genom att hämma enzymers funktioner. 

För höga halter av zink leder ofta till att zinken konkurrerar ut krom och koppar genom att binda till 

kroppens molekyler som egentligen behöver krom eller koppar. Detta gör att symtom som liknar 

brist på krom och koppar uppstår. Ett överskott av metaller är skadligast för organismer i tidigt 

stadium så som embryo och unga individer (Folkeson, 2005). Alger, djurplankton och fisk påverkas 

negativt av förhöjda koncentrationer av löst zink i vattnet. Alger är känsligast följt av ryggradslösa 

djur, fiskar är minst känsliga (SAC, 2018.) Toxicitet för vattenlevande djur är koncentrationsberoende 

eftersom den stör jonbalansen i organismen (Irwin, 1997).  

Regleringar och föreskrifter som omfattar zink  
Zink omfattas inte av några regulatoriska begränsningar eller informationskrav då ämnet 

förekommer i varor. Det är endast två zinkinnehållande föreningar som är upptagna på 

kandidatförteckningen och som därmed omfattas av informationsplikt om de förekommer i varor 

över 0,1%. Detta är två specifika zink-kromat föreningar som har carcinogena egenskaper.  

För kemiska produkter som innehåller zink så gäller märkning och klassificeringsplikt för flertalet 

zinkföreningar. Zink i pulverform (EC-nr: 231-175-3) har en harmoniserad klassificering enligt CLP 

som miljöfarligt (H400, mycket giftigt för vattenlevande organismer, och H410, mycket giftigt för 
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vattenlevande organismer med långtidseffekter). Det är också den klassificeringen som gäller för ett 

flertal zinkinnehållande föreningar så som zinkoxid med flera.  

Zink finns med i Havs-och vattenmyndighetens föreskrifter om klassificering och miljökvalitetsnormer 

avseende ytvatten (HVMFS 2013:19) där zink tas upp som ett särskilt förorenande ämne i 

inlandsytvatten. För att ett inlandsvatten ska klassas som god kemisk ytvattenstatus får inte 

zinkkoncentrationen överstiga ett årsmedelvärde på 5,5 μg/l. Värdet som anges här är beräknat på 

zinks biotillgängliga koncentrationen, det vill säga den halt av löst zink i vatten som förväntas att tas 

upp av vattenlevande organismer. För att få ett korrekt värde på biotillgänglighetskoncentrationen 

har hänsyn tagits för vattnets hårdhet, löst organiskt kol, pH samt bakgrundsnivåer av zink (Havs och 

vattenmyndigheten, 2016).  

Zink finns även med i föreskriften som ett särskilt förorenande ämne i kustvatten och vatten i 

övergångszonerna. För att klassas som god status får västerhavet ha ett årsmedelvärde på högst 3,4 

μg/l medan årsmedelvärdet för östersjön högst får vara 1,1 μg/l. Värdet avser upplöst koncentration 

av zink i vatten (Havs och vattenmyndigheten, 2016). 

Enligt rapporten ”Förslag till gränsvärde för särskilt förorenande ämnen” har gränsvärdet för zink 

beräknats till 8 μg/l för vatten med en hårdhetsgrad >24 mg CaCO3/l. Vatten med lägre hårdhetsgrad 

än detta har ett gränsvärde på 3 μg/l. Koncentrationerna är baserade på löst zink i vattnet d.v.s. det 

som finns biotillgängligt. Det är också beräknat på en additiv risk, den nivå som förekommer över 

bakgrundsnivåerna (Naturvårdsverket, 2008). För sediment har ett gränsvärde beräknats till 860 

mg/kg torrvikt, även detta värde tar hänsyn till bakgrundsnivåerna men även till en 

jämnviktsfördelning beräknat på gränsvärdet i vatten. Zinkjonen är giftigt för vattenlevande 

organismer och EC/LC50 värde ligger mellan 0,07–7,8 mg/l (Naturvårdsverket, 2008). Redan vid 

koncentrationer på över 20 µg/l förväntas zink ge negativa effekter på akvatiska organismers tillväxt, 

överlevnad och reproduktion. Den naturliga opåverkade halten av zink i svenska sjöar och vattendrag 

ligger på genomsnitt 3 µg/l (SLU, 2017b).  

Sekundär förgiftning för predator eller människa är inte relevant då zink är ett essentiellt ämne och i 

viss mån kan regleras av kroppen (Naturvårdsverket, 2008).  

Resultat och diskussion  

Utsläpp av zink i siffror 
Vatten är det medium där den största andelen av zinkutsläppen hamnar. De diffusa utsläppen står 

för den största delen av utsläppen av zink. Urlakning från skogsmark och atmosfärisk deposition på 

vattenytor är de övervägande största diffusa utsläppskällorna till vatten. Punktutsläpp står för lite 

mer än 10% av totala utsläppen till vatten. Till punktutsläppen räknas industrier och kommunala 

avloppsreningsverk där industrierna är övervägande tyngsta delen (Naturvårdsverket, 2016).  

Diffusa källor till vatten är större än diffusa källor till luft. För både medium vatten och luft gäller att 

diffusa källor är mycket större än punktkällorna till respektive medium. 846 000 kg zink släps årligen 

ut till vatten och 160 000 kg/år zink släppts årligen ut till luft i Sverige (Hansson et al., 2012). Totalt 
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släpptes 1023 000 kg zink ut till miljön vart år. Storleken på utsläpp från diffusa källor och punktkällor 

till luft och vatten vissas i tabell 1. Viss dubbelräkning kan förekomma då atmosfärisk deposition 

hamnar i vattenmiljön p.g.a. markanvändningen och dess läckage samt deposition direkt över 

vattenytan (Hansson et al., 2012). Ett exempel är zink som faller ner över skogsmark där den räknas 

som atmosfärisk deposition, denna zink följer sedan med avrinningsvattnet och hamnar sjöar är en 

åter räknas.  

Tabell 1 visar en jämförelse mellan diffusa källor och punktkällor (Hansson et al., 2012). 

Utsläppskälla zink (Kg) 

Punktutsläpp till vatten  86 000 

Diffusa emissioner vatten  760 000 

Totala emissioner vatten 846 000 

Punktutsläpp till luft 17 000 

Diffusa emissioner luft 160 000 

Totala emissioner luft  177 000 

Totala emissioner zink  1 023 000 

 

Utsläpp till vatten 
Diffusa källor är en stor emissionskälla för zink och det kan vara svårt att avgöra var zinken som 

släpps ut kommer ifrån. Rapporten ”Diffusa emissioner till luft och vatten” (2012) skriven av Hansson 

et al. har undersökt var de diffusa emissionerna kommer ifrån. Genom beräkningar har studien tagit 

fram data över diffusa utsläpp i Sverige. Från dessa beräkningar har de gjort en uppskattning av hur 

mycket zink som kommer från olika diffusa källor. Av utsläpp från diffusa källor till vatten var den 

största utsläppskällan skogsmark som årligen avger 324 000 kg. Andra stora diffusa källor till 

zinkemissioner är atmosfärisk deposition på sjöyta som motsvarar 145 000 kg/år och dagvatten som 

årligen bidrar med 110 000 kg zink. De diffusa emissionskällorna av zink redovisas i figur 1.  
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Figur 1 beskriver fördelningen på diffusa emissioner till vatten av zink (Hansson et al., 2012). 

För att få en förståelse och sätta punktutsläppen och de diffusa utsläppen till vatten i relation till 

varandra presenteras zinkemissionens storlek i figur 2. För punktkällor kan även härstamning i läsas 

ut. För härstamning av diffusa källor se figur 1. Vad gäller punktkällor kommer majoriteten av 

zinkutsläppen från industrier, industrier släpper årligen ut 191 000 kg/zink. Kommunala 

avloppsreningsverk är en mindre källa och släpper ut 21 880 kg/zink år, kommunala 

avloppsreningsverk utgör därför endast en liten del av totala utsläppen. 
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Figur 2 Jämförelse mellan diffusa källor och punktkällor till vatten (Ejhed et al., 2010; Hansson et al.,2012). För 
punktkällorna visas de från industrier med orange färg och de från avloppsreningsverk som grå. 

En förskjutning av problemet har skett från punktkällor till diffusa källor till följd av de åtgärder som 

gjorts för att minska utsläppen av metaller från punktkällor (SOU 2000:53). Detta göra att bidraget 

från diffusa källor får en allt större betydelse och är något som man måste börja prioriteras. För zink 

är varor som är i bruk och utsätts för korrosion troligen en stor sekundär källa till zinkutsläpp. Först 

när man vet var man har förhöjda halter av zink och varifrån dessa emissioner härstammar kan man 

vidta åtgärder för att begränsa spridningen på miljön. Spridningen av metaller är som störst kring 

tätorterna, zink är runt 4 gånger förhöjda kring Stockholm. Halterna är så höga att effekter på miljön 

inte kan uteslutas.  

Hansson et al. (2012) har beräknat bruttobelastningen av zink för respektive diffus emissionskälla och 

hur stort deras bidrag är till respektive vattendistrikt. Siffrorna från studien visas i tabell 2. Studien 

kom fram till att Västerhavet får den största bruttobelastningen av zink på 222 570 kg/zink år följt av 

Bottenhavet som genomsnittligen mottar 186 220 kg/ zink år och Bottenviken med 183 150 kg/ zink 

år. Södra Östersjön fick genomsnittligen 93 800 kg/ zink år och Norra östersjön med 73 800 kg/ zink 

år. Siffrorna på belastningen till vattendistrikten grundar sig i antaganden och beräkningar på 

avrinningsområde, markareal, punktkällor samt läckagehalt för marktypen.  

 

 

 

755 000

21 880

191 000

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

700 000

800 000

Diffusa källor Punktkällor



 

 NATIONELL  

 MILJÖÖVERVAKNING 

 PÅ UPPDRAG AV 

 NATURVÅRDSVERKET 

 

 

ÄRENDENNUMMER 

AVTALSNUMMER 

PROGRAMOMRÅDE 

DELPROGRAM 

 

NV-03853-17 

2219-17-016 

Miljögiftssamordning  

Screening 

 

11 
 

Tabell 2 Belastning av zink från diffusa källor fördelar på källa och vattendistrikt (Ejhed et al., 2010; Hansson et al., 2012) 

Bruttobelastning       
(kg zink/år) Dagvatten Jordbruksmark Skogsmark Fjäll Myr Öppenmark Övrigt 

Deposition 
på sjöyta 

Enskilda 
avlopp  

Kommunala 
avloppsreningsverk Industri  Summa  

Bottenviken 8 700 1 800 88 000 22 000 15 000 3 900 1 900 34 000 350 1 500 6 000 183 150 

Bottenhavet 16 000 3 700 93 000 9 500 11 000 6 800 2 200 37 000 910 5 400 710 186 220 

Norra Östersjön 23 000 5 300 23 000   710 1 100 2 600 14 000 1 200 2 600 290 73 800 

Södra Östersjön 23 000 10 000 35 000   1 000 1 600 6 900 11 000 1 300 3 000 1 000 93 800 

Västerhavet 41 000 18 000 85 000 770 7 000 3 500 13 000 49 000 2 100 2 100 1 100 222 570 

Summa 111 700 38 800 324 000 32 270 34 710 16 900 26 600 145 000 5 860 14 600 9 100 759 540 

 

Som vi ser av tabell 2 får Västerhavet, Bottenviken och Bottenhavet den största belastningen medans 

Norra och södra Östersjön endast får en liten del av zinken. Anledningen till varför Västerhavet får en 

stor belastning kan vara att det dels har en stor avrinningsyta och andelen skogsmark är stor. 

Avrinningsområdet till Västerhavet utsätts även för en hel del atmosfärisk deposition som gör att 

halterna av zink i skogsmarken är högre och där med större risk för läckage. Bottenviken och 

Bottenhavet ligger i norra Sverige där marktypen skogsmark dominerar. Dessutom har dessa två 

vattendistrikten en mycket stor avringningsyta. Deras avrinningsyta sträcker sig från Uppsala och 

uppåt.  

Norra och södra Östersjön har högre andel jordbruksmark med högre pH och därav mindre läckage 

av zink. Dock är det skogsmarken som ger det största bidraget även här. Arealen på 

avrinningsområdet för dessa två är även mindre vilket i sin helhet betyder mindre avrinningsyta.  

Vad gäller enskilda avlopp bidrar det i sin helhet lite till utsläppet av zink. Anledningen till att det är 

högre bidrag från enskilda avlopp i de södra regionerna än i de norra tros vara befolkningsmängden 

och befolkningstäthet. Det samma gäller för dagvatten, eftersom dagvattnet kommer från tätorterna 

och det finns mer och större tätorter i södra delarna av Sverige. Observera att bidraget från 

dagvatten är lika högt som bidraget från skogsmark i norra Östersjön. 

Emissioner till luft  
Zink förekommer i luften till följd av antropogena källor. En stor del av den zink som emitteras ut till 

luft kommer från förbränning av biomassa. Biomassan som förbränns används för att producera 

värme och el (Naturvårdsverket, 2017d). Emissioner till luft kommer också från industrier så som 

zinksmältverk, kemiska industrier kolförbränningsanläggningar samt avfallsförbränningsanläggningar. 

Zink emitteras även till luft från transportsektorn via slitage av däck och bromsar. I luften är zink 

bundet till partiklar som via våtdeposition eller torrdeposition tillförs ekosystemet. Punktutsläpp, 

diffusa källor och långväga atmosfärisk transport är alla viktiga spridningsvägar av luftburen zink 

(Danielsson & Phil Karlsson, 2016).  



 

 NATIONELL  

 MILJÖÖVERVAKNING 

 PÅ UPPDRAG AV 

 NATURVÅRDSVERKET 

 

 

ÄRENDENNUMMER 

AVTALSNUMMER 

PROGRAMOMRÅDE 

DELPROGRAM 

 

NV-03853-17 

2219-17-016 

Miljögiftssamordning  

Screening 

 

12 
 

Atmosfärisk deposition av zink 
Enligt en studie som gjorts av Danielsson och Phil Karlsson (2016) så har det atmosfäriska 

depositionen av zink i Sverige minskat sedan 1975. Studien studerar mossor som man uppmätt 

metallhalten i vart 5:e år sedan 1975. Studien visar på tydligt nedåtgående trender av zinkhalter som 

kommer via atmosfärisk deposition. År 1975 var medelkoncentrationen av zink i mossa 63 mg/kg 

torrvikt, år 2015 hade koncentrationen minskat till 35 mg/kg torrvikt. Sedan mättningarna började 

har depositionen av zink från luft minskat med 50% (Danielsson & Phil Karlsson, 2016). Studien visar 

även på en gradient i nedfallet där Sverige har en högre koncentration av zink i sydvästra Sverige och 

mellan-Sverige och en lägre koncentration i norra Sverige och fjälltrakterna. Figur 3 visar hur 

metallhalterna har förändrat sedan mätningarna startade 1975. I figuren kan man även se gradienten 

i koncentration (Danielsson & Phil Karlsson, 2016).  

 

Figur 3 Koncentration av zink i mossa mellan 1975–2015 i mg/kg torrvikt (Danielsson & Phil Karlsson, 2016). 
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Vidare har rapporten sammanställt hur mycket zink som kommer via lufttransport till Sverige mellan 

år 1990 och 2014. Data kommer från CLRTAP (Konventionen om långväga gränsöverskridande 

luftföroreningar). Sedan mätningarna startade 1990 har zinkemissionerna minskat med 20% för 

Sverige, se figur 4. För hela Europa hade zinkutsläppen minskat med motsvarande 36% under samma 

tidsperiod.  

 

Figur 4 Utsläpp av zink till luft för Sverige mellan 1990–2014. 

Nedfallet av zink via atmosfärisk deposition har minskat sedan 1975 till 2015 till följd av att man har 

fått bättre reningsanläggningar i bland annat industrier, detta gäller för hela Europa eftersom vi 

delvis få in atmosfärisk deposition från industrier i Europa.  

Zink är ett av de ämnen som tas upp i BREF-dokumentet KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDE-BESLUT 

(EU) 2016/1032 av den 13 juni 2016 om fastställande av BAT-slutsatser för icke-järnmetallindustrin, i 

enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU från EU-kommissionen. BREF-

dokumentets syfte är att fastställ bästa möjliga teknik för aktuella industrisektorer. Dokumentet tar 

även upp miljöprestanda och vilken miljöprestanda som kan uppnås om man använder bästa möjliga 

teknik. I dokumentet omnämns zink många gånger med förslag på hur emissioner kan minskas om 

man använder bästa möjliga teknik inom varje sektor (Naturvårdsverket, 2017f).  

EU-kommissionens arbete med utsläpp och användandet av bästa möjliga teknik verkar ha gett 

resultat. Utsläppen av zink i Sverige har minskat med 20% under de uppmäta 24 åren. Motsvarande 

för Europa var 36%. Anledningen till en lägre minskningstakt för Sverige kan vara att Sverige 

låg/ligger i framkant när det gäller rening av utsläpp från industrier och därför redan hade kommit 

längre i utsläppsminskningen när mätningarna startade. Ser man till andra metaller har dessa en mer 

drastisk minskning av emissioner. Exempelvis minskade utsläppen av bly med 97%, krom med 79% 

nickel med 73%, kadmium med 75% och koppar med 46% under samma period (Danielsson & Phil 

Karlsson, 2016). Varför ser vi då så stor skillnad mellan de olika metallerna? Regleringar har gjorts för 
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att minska emissionerna av exempelvis bly, genom att lagstifta mot blyinnehållande bensin. Åtgärden 

som vidtogs gav stort resultat på emissionerna. När det gäller zink anses den inte som så toxisk 

jämfört med bly och kadmium och därför har inte lika stora åtgärder vidtagits för att minska 

emissionerna.  

Allt zink som tillförs marken via atmosfärisk deposition kommer så småningom att utgöra en del i det 

läckaget till vatten som syns för olika marktyper i figur 1.  

Satus för zink i vatten.  
Zink mäts regelbundet vid kust och vatten. För att sötvatten skall klassas som ”god kemisk 

ytvattenstatus” avseende zink får inte årsmedelvärdet överstiga 5,5 µq/l. Värdet gäller den 

biotillgängliga fraktionen av zink, det vill säga andelen löst zink i vattnet (Hav och 

vattenmyndigheten, 2015). Akvatiska organismer påverkas av låga halter av zink. Redan vid 10–25 µg 

zink/L påverkas akvatiska organismer negativt (Wallberg et al., 2016). Denna siffra ligger över ”god 

kemisk ytvattenstatus” avseende zink enligt havsmyndighetens riktlinjer. 

I Sverige har zink generellt minskat under de senaste 10 åren i förekomsten i vattendrag och sjöar 

(Naturvårdsverket, 2017b). Detta tros dels bero på minskat atmosfäriskt nedfall men även på 

minskad försurning som leder till minskad urlakning av zink (Huser et al., 2011). I de flesta fall är 

halten av zink mycket låga eller låga i Sverige (Naturvårdsverket, 2017b). Det är svårt att förutse 

riskerna med en förhöjd halt av zink i akvatiska system. Måttliga förhöjningar av zink kommer 

sannolikt inte medföra oacceptabla effekter (Kemakta Konsult AB & Institutet för miljömedicin, 

2016). 

Ser vi till Sverige har denna studie sammanställt data mellan år 2010–2017 på fyra olika platser i 

Sverige från databasen mark - vatten och miljödata som har SLU som datavärd. Platserna som valdes 

ut var platser med många provtagningspunkter och långa tidsserier, samt delvis geografisk spridning. 

Ett årsmedelvärde beräknades sedan plottades i ett diagram. Platserna som valdes ut var Ljusnan 

Röbjörkeby, Viskan Daltorp, Bällstaån-Travbron, Märstaån utlopp. Eftersom årsmedelvärdet för ”god 

kemisk ytvattenstatus” avseende zink baserar sig på löslig (biotillgänglig) halt av zink i vattnet valdes 

den filtrerade halten av zink i vattnet eftersom den ansågs mest representativ för den biotillgänga 

delen zink i vattnet. Värden finns också tillgängliga för totalhalten zink (ej filtrerat vatten) för en rad 

olika vatten i databasen som förvaltas av SLU.  

Viskan Daltorp och Märstaån utlopp uppnår ”god kemisk ytvattenstatus” avseende zink för alla 

uppmäta år medans Ljusnan Röbjörkeby når ”god kemisk ytvattenstatus” avseende zink från och med 

2014. Bällstaån Travbron, uppnår inte ”god kemisk ytvattenstatus” avseende zink utan bedöms som 

måttlig status, detta illustreras i figur 5. Värt att nämna vid sammanställning av data till figur 5. är att 

zinkhalten fluktuerade mycket under året och att mängden zink vid vissa mättningar hade ett mycket 

högt värde. Figur 6 som illustrerar hur zink fluktuerar i Bällstaån Travbron under 2012–2017 visar på 

sådana här fluktueringar i zink under året. Vad fluktrationerna beror på är svårt att säga och även hur 

sådana här höga värden påverkar de akvatiska organismerna då de utsätts för höga koncentrationer 

av zink under en kort tid. En förklaring till de höga koncentrationerna skulle kunna vara att zink följer 

med dagvattnet vid snösmältning eller kraftiga/långvariga regn och att recipienten under en kort tid 
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då tar emot mycket vatten med höga koncentrationer av zink, alternativt att andra parametrar så 

som lösligheten för zink varierar. 

 

  

Figur 5 årsmedelvärde av zink i µg/l (filtrerat vatten) för olika vattendrag i Sverige. 

 

Figur 6 Halter av zink i Bällstaån Travbron i µg/l (filtrerat vatten). 

En studie gjord av Huser et al. (2011), har studerat trender i zink mellan år 1996–2009. Mellan 1996–

2009 minskade halten zink med 67% i vatten och vattendrag i Sverige (Huser et al., 2011). Överlag är 

statusen i ytvatten bra avseende zink. Det är kring städer som föroreningar som medför förhöjda 
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halter av zink kan komma att påverka statusen på ytvattnet. Det är särskilt det förorenade dagvattnet 

som är ett problem för recipienten då det bidrar till förhöjda koncentrationer av förorenade ämnen 

som kan nå kritiska nivåer då de når recipienten.   

Vidare var zinkhalten i Stockholmsområdet år 2000 förhöjd jämfört med närliggande områden. 

Mälaren och Östersjön närmast Stockholm hade 3–4 gånger högre halt av zink i sedimentet än 

bakgrundsvärdet (SOU 2000:53). Mot detta kan sägas att halterna var ytterligare förhöjda på 70-talet 

(SOU 2000:53) men tros idag vara något lägre än när rapporten skrevs år 2000. 

En stor förbättring i grundvattnet har skett sedan 1990 då fördelningen i grundvattentillgångarna var 

följande; 25% hade mycket låg halt av zink, 17% hade låg halt och 52% hade måttligt hög halt av zink. 

År 2016 hade en avsevärd förbättring skett och fördelningen var istället att 61% hade mycket låg halt 

av zink, 16% hade låg halt och 22% hade måttligt hög halt. Den stora förbättringen tros bero på 

minskad atmosfärisk deposition av zink (Naturvårdsverket, 2017c).  

I framtiden förväntar man sig att haven kommer bli surare till följd av mer koldioxid i atmosfären och 

ändrat mönster i avrinningsområde och mindre avrinningsvatten förväntas komma från södra 

delarna och mer från norra delarna av Sverige. Vattnet från södra delarna har en buffrande egenskap 

då avrinningsområdet består av kalkrik mark, jämfört med de norra delarna där avrinningsområdet 

går igenom kalkfattiga jordar. Detta gör att buffringsförmågan kommer att bli svagare (Swärd et al., 

2014).  

Med den minskade försurningen (sur nederbörd) kommer mindre zink att bli biotillgängligt och 

därmed förs mindre andel zink bort med avrinningsvatten till närliggande vattendrag och 

grundvatten. Men med en ständigt ackumulerande metallhalt och lägre läckage kan problemet 

komma att flyttas. Med ökande mängder zink i marken kan halten nå kritiska gränser som påverkar 

markandningen. Påverkas markandningen kommer näringscyklarna att gå långsammare och vi 

kommer att få en ackumulering av organiskt material i marken (SOU 2000:53).  

Industrier och utsläpp av zink  
Industrin har tidigare utgjort en av de större utsläppskällorna till zink, men efter påtryckningar och 

förbättrad reningsutrustning har de idag minskat sina utsläpp. Industrier är dock de största 

punktkällorna till zinkutsläpp. År 1990 utgjorde industrier 73% av totala utsläppen till luft, idag utgör 

industrier endast 24% av utsläppen (Naturvårdsverket, 2017d). Totalt släpptes 192 000 kg zink ut år 

2007 från industrianläggningar runt om i Sverige. 240 anläggningar i Sverige rapporterade in utsläpp 

av zink till naturvårdsverkets utsläppsdatabas ”Utsläpp i siffror” (Ejhed et al., 2010). Ett visst 

mörkertal finns då det bara är industrier som ligger över ett tröskelvärde för utsläpp av zink som 

behöver rapportera. Industrier som framställer papper och trä dominerar utsläppen till vatten. Zink 

som en luftförorening från industrisektor kommer främst från metallindustrin, kemiska industrin, 

kolförbränningsanläggningar och avfallsanläggningar (Naturvårdsverket, 2017d).  

En sammanställning över zinkutsläpp från olika industrisektorer i Sverige har gjorts. Data har hämtats 

från ”Utsläpp i siffror” för utsläpp av zink till vatten och utsläpp av zink till luft för 6 olika 

industrisektorer mellan åren 2007–2016. Sammanställningen av de industrisektorer som släpper ut 

zink till vatten presenteras i figur 7 och industrisektorer som släpper ut zink till luft presenteras i figur 
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8. För utsläpp av zink till vatten dominerar industrisektor Framställning och bearbetning av papper. 

Emissioner till luft domineras av industrisektorn Produktion och bearbetning av metaller.  

 

Figur 7 utsläpp till vatten fördelat på respektive industrisektor mellan åren 2007–2016 i Sverige. 

 

Figur 8 utsläpp till luft fördelat på respektive industrisektor mellan åren 2007–2016 i Sverige.  

Som syns i figur 7, ser vi att utsläpp till vatten från sektorn Framställning och bearbetning av paper 

minskar med tiden. För övriga sektorer ligger utsläppen på en konstant nivå/ svagt minskande. För 

utsläpp till luft syns ingen tydlig trend för Produktion och behandling av metall, inte heller för övriga 

sektorer syns en tydlig trend.  
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Utvalda diffusa källor  

Zink och trafik  
Metallutsläppen från trafik påverkas av hastighet, acceleration, inbromsning och trafiktäthet. 

Utsläppen av zink kommer ifrån zink som frigörs vid inbromsning från slitage av bromsbelägg och 

slitage av däck som innehåller zink. För zink ökar emissionerna med hastigheten. En annan viktig 

utsläppskälla av zink från trafik är vägutrustning och detta är antagligen den största källan till 

emissioner av zink från trafikmiljön. Emissioner från förzinkad vägutrustning är större än utsläppen 

av zink från inbromsning (Hjortenkrans, 2008). Vägutrustningen nära marken avger mer zink än andra 

zinkbekläda ytor. Detta beror på att de marknära zinkutrustning kring vägar utsätts i högre 

utsträckning för korrosion (Hjortenkrans, 2008; Folkeson, 2005) och har en stor yta förhållande till sin 

vikt (Sörme et al., 2001). Utsattheten kommer ifrån smuts från trafiken och salt från 

vinterväghållning. Stänk från bilarna gör ytan fuktig långt efter regnet upphört och därmed blir ytan 

mer mottaglig för korrosion som leder till zinkemissioner (Folkeson, 2005). Under vintertid med låga 

temperaturer och vägunderhåll visar undersökningar på tydligt förhöjda halter av zink i dagvattnet i 

miljöer nära vägar (Folkeson, 2005).  

Vägrenens övre jordlager innehåller tre gånger högre metallhalter i södra Sverige jämfört med 

bakgrundshalterna. Det är främst de övre 10 cm av jordlagret som innehåller höga halter av metaller. 

De 10 metrarna närmast vägen är de där högst halter zink och andra metaller uppmäts, här kan 

koncentrationer på uppemot 350 mg zink/kg uppmätas (Hjortenkrans, 2008). Efter 10 meter från 

vägen är zinkkoncentrationen i jorden i nivå med bakgrundshalterna, som i Hjortenkrans studie 

(2008) låg på 48 mg/kg. En typisk vägprofil visas i figur 9, högst metallkoncentrationer hittas inom de 

7 första meterna från vägkanten, det vill säga intill vägen och troligen i diket bredvid vägen 

(Hjortenkrans, 2008). En anledning till varför zink från trafik inte sprids längre kan vara att de är 

associerade till grova och medelgrova partiklar som inte sprids så långt med luft (Folkeson, 2005).  

 

 

Figur 9 typisk vägprofil 
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Eftersom zink från trafik sprids en kort sträcka spelar dikets utformning stor roll för hur stort läckaget 

av zink kommer att bli. Dikets utformning, trafikmängd, topografi och markförhållanden spelar roll i 

hur mycket zink som kommer att nå recipienten. Hur mycket zink som når recipienten beror även på 

hur effektiv vattenrening diket har, om det finns reningsdammar i närheten samt hur nära och 

känslig recipienten är. Trafikens bidrag till mängden zink i dagvatten är en betydande faktor. 

(Hjortenkrans, 2008)  

Som tidigare nämnts är zink en relativt mobil metall och om störningar eller förändringar skulle 

uppkomma i vägren kan ansamlingen av zink bli mobil och röra sig nedåt i jordlagerföljen eller ut till 

vattendrag (Hjortenkrans, 2008). Kritiskt höga koncentrationer skulle då kunna uppkomma i 

närliggande vattendrag. Det samma gäller vid kraftiga regn eller snösmältning som för med sig 

mycket zink med dagvattnet till recipienten, som kan få ett stort tillskott av zink (Folkeson 2005). 

Detta eftersom zink främst förekommer i övre markskiktet och om det kommer ett kraftigt regn 

skulle detta komma följa med dagvattnet till miljön. Hur stor del som är biotillgängligt är svårt att 

avgöra. Det är främst vattendrag som ligger mycket nära större vägar som är i riskzonen för förhöjda 

värden av zink eller vattendrag som tar emot stora mängder dagvatten från stora vägar. Detta 

eftersom zinks spridningsradie från en väg är mycket liten.   

En studie gjord av Sörme et al (2001) har beräknat utsläppen av zink från trafik i Stockholm stad. De 

har uppskattat användningen av zink i Stockholm stad är 28 000 ton. Av dessa använda 28 000 ton 

var 14% relaterade till trafik. Dock tros 49,5% av utsläppen av zink från Stockholm stad bero på 

emissioner från trafiken. Detta betyder att trots den låga viktprocenten av zink i trafikrelaterade 

produkter så ger användningen av produkten desto större utsläpp. Utsläppen kommer ifrån slitage av 

däck och bromsar, fordonet i sig som innehåller zink som frigörs vid korrosion samt vägutrustning. 

Påverkan från trafik är något svår att förutspå då det är en diffus källa. En studie gjord av Folkeson 

(2005) menar att slitage av däck som innehåller ca 2% zink är en stor utsläppskälla av zink. Totalt 

beräknas att 150 ton zink /år släpps ut till följd av slitage av däck i Sverige. Vidare beräknas att 

bromsbelägg tillför 50 ton och korrosion av fordon skulle utgöra så mycket som 250 ton 

zinkemissioner/år. Ejhed et al. (2012) uppskattat att statliga vägar bidrar med 15 000 kg zink/år till 

dagvattnet.  

Hur ser då emissionerna från trafik av zink ut i Sverige? Studien har tagit Skåne som exempel. Genom 

Utsläpp i siffror-databasen har en karta skapats som beskriver emissionerna av zink från transporter. 

Kring stora vägar och tätorterna syns förhöjda zinkkoncentrationer. Figur 10. visar utsläpp av zink till 

luft under år 2015 från Skåne län. Under 2015 beräknar denna databasen att 4 ton zink tillfördes 

luften i Skåne från transportersektorn.  
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Figur 10 zinkutsläpp till luft år 2015 (Naturvårdsverket, 2017e). 

Trots att trafik är en stor emissionskälla till zink så är risken för ekologiska effekter eller hälsoeffekter 

till följd av höga zinkhalter låg, även nära stora vägar (Folkeson, 2005). Detta kan ha att göra med att 

zinken till följd av partikelstorlek faller ut snabbt och att vi därför får en lokal förorening som är 

relativt stabil så länge inte förhållanden ändras (Folkeson, 2005). Det kan även bero på att vägarna 

där föroreningen sprids utgör relativt stora områden (Hjortenkrans, 2008). Tilläggas kan att andra 

ämnen kan bidra till ekologisk och hälsoskadlig miljö kring stora vägar (Folkeson, 2005). 

Däckindustrin har försökt hitta andra föreningar som skulle kunna ersätta zinkoxiden men utan större 

framgång (Wallberg et al., 2016).  

Eftersom zink men även många andra metaller och farliga ämnen finns i förhöjda nivåer kring större 

vägar bör en riskanalys göras vid anläggning av nya vägar. Om recipienter i närheten av den tänkta 

vägen är känsliga bör bygget av vägen ifrågasättas och åtgärder för att minska metallbelastningen 

samt andra farliga ämnen som kan påverka recipienten vidtagas ifall vägen trots detta skall byggas.  
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Konstgräsplaner  
En annan utsläppskälla av zink är sportanläggningar med konstgräs eller gummimattor så som 

tennisbanor, fotbollsplaner och lekplatser där gummigranulatet som används ofta är gjort återvunna 

däck (Magnusson et al., 2016). Gummigranulat kan också användas som ett bottenlager till ridbanor 

för mjukare underlag (Svenska ridsportförbundet, 2014). Fördelen med konstgräs/gummigranulat 

istället för vanligt gräs på fotbollsplanerna är att man får en längre spelsäsong då planerna inte är lika 

känsliga mot väder som vanligt gräs. Lekplatserna blir mer hygieniska (inga djur kommer åt att gräva 

ner avföring och vid nederbörd spolas de rena) och tillgängliga för personer med funktionshinder.  

Det är omtvistat ifall skaderisken minskar vid användning av gummimattor istället för sand vid 

lekplatser (Goodpoint, 2016). Infiltreringsförmågan på de konstgjorda ytorna är hög och vattnet som 

rinner igenom dessa hamnar i dagvattnet (Magnusson et al., 2016).  

De material som förekommer som gummigranulat är Styren-Butadien-gummi, SBR-gummi som 

vanligen kommer från återvunna däck, Eten-propen-dien-gummi (EPDM) eller Termoplastiska 

elastomerer (TPE). I vissa fall förekommer även naturgummi (latex) inblandat i granulaten 

(Goodpoint, 2016). Granulaten innehåller runt 2% zink.  

Zink har beräknats till den metall i granulaten som har störst potential att urlakas ur SBR-gummi från 

återvunna däck (Magnusson, 2017). Urlakningshastigheten ökar ju äldre materialet blir (Goodpoint, 

2016). 

På en fotbollsplan som är 7881m2 behövs 51 ton SBR-gummi, 61 ton EPDM eller 81 ton TPE granulat 

för att fylla planen. Dessutom försvinner en del granulat vid användning och rekommendationen är 

att ifyllnad på 2–5 ton/år bör göras. Granulatet som försvinner kan följa med spelarna hem med skor 

och kläder där de kan hamna i tvättmaskinen som sedan når avloppsreningsverket. Granulatet följer 

även med dagvattnet ner i dagvattenbrunnarna nära sportanläggningarna, eller försvinner/sprids i 

naturen vid snöröjning på sportanläggningarna (Magnusson et al., 2016).  

Sverige hade år 2016, 1336 artificiella fotbollsplaner. Av dessa ligger 1255 stycken utomhus, detta 

motsvarar en yta på 5 845 980 m2. För var kvadratmeter försvinner mellan 0,28–0,42 kg 

granulatet/år som behöver ersättas. Detta gör att Sverige släpper ut 1638–2456 ton granulat om året 

(Magnusson et al., 2016). Antag att två procent är zink, då har vi ett utflöde på 33–49 ton zink/år från 

sportanläggningar i Sverige årligen.  

Vidare så har Wallberg et al. (2016) på uppdrag av Naturvårdsverket undersökt hur mycket zink som 

lakas ut ur respektive gummi-typ. Urlakningen är som störst från EPDM-granulat följt av SBR-

granulat. TPE från Europa och Kina har en något lägre urlakningshalt, resultatet presenteras i tabell 4. 

(Wallberg et al., 2016). Urlakningen är beräknad på ett urlakningstest där man skakade en behållare 

med 1 liter vatten och 100 g granulat och därefter mätte urlakningen av zink. pH eller i vilken kemisk 

form som zink förekom i framgick inte. Den kemiska formen är väsentlig information för att förutspå 

den potentiella urlakningen samt biotillgängligheten på den zink som lakats ut.  
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Tabell 3 Urlakning från olika granulat 

SBR-granulat 5,6 mg Zn/l 

EPDM-granulat 6,4 mg Zn /l 

TPE Europa 0,012 mg Zn/l 

TPE Kina 0,058 mg Zn/l 

 

Studier från Sverige på konstgräsplaner visar på att zinkurlakningen är mycket högre från SBR-gummi 

och EPDM-gummi. För SBR har urlakningen av zink från konstgräsplaner uppmäts till 90 µg/L och För 

EPDM 80 µg/L. Studien påpekar ändå att zink läcker från alla testade material (SBR, EPDM TPE och 

naturmaterial). SBR och EPDM har högt innehåll av zinkoxid, en form av zink som inte förekommer 

löst i vattnet om inte miljön är sur, detta borde betyda att zinken från dessa material har en lägre 

biotillgänglighet (Wallberg et al., 2016). 

Studier har gjorts på urlakning från SBR-gummi. Dessa visar att emissioner av zink kan ske då 

gummigranulaten utsätts för väder och vind. Emissioner sker via lakvatten och kan ge en lokal 

miljöpåverkan. På grund av granulatens stora yta kommer urlakningen från granulat vara större än 

urlakningen från däck (ursprungsprodukten).  

Vid anläggningar av nya konstgräsplaner bör man lägga stor vikt på att utforma ett bra 

dräneringssystem. Dagvattensystemets utformning är avgörande för hur mycket zink som når 

recipienten (Wallberg et al., 2016). Vidare bör man ta hänsyn till närliggande recipienter vid 

planering av anläggning av en ny konstgräsplan. Om närliggande recipienter är känsliga eller redan 

har förhöjda värden av zink bör man vidta åtgärder för att begränsa påverkan från konstgräsplaner 

eller flytta planerna för konstgräsplaner till ett mindre känsligt område.  

Varor med innehåll av zink  
Vad gäller zink i varor är detta en stor sekundär källa till utsläpp av zink till miljön. Zink används 

mycket i våra urbana miljöer och användningen av zink har under 1900-talet ökat kraftigt i de urbana 

miljöerna. Urlakning av zink från vägutrustning så som förzinkade vägräcken och stolpar tas till viss 

del hänsyn till då man beräknar utsläpp av zink från trafiken (Hjortenkrans, 2008), utsläpp på grund 

av zink från korrosion i våra tätorter och statliga vägar tas delvis med i beräkningen som en diffus 

utsläppskälla till dagvatten (Ejhed et al., 2010).  

Mycket av de metaller och den zink vi använder står skyddat eller inomhus och utsätts därför inte för 

korrosion. Denna zink har låg risk att läcka ut till miljön och där ge upphov till problem. Den del av 

produkterna som riskerar att utsättas för korrosion har ofta stora ytor förhållande till sin vikt. Detta 

är produkter som stolpar, tak eller tappvattensystem, på grund av de stora ytorna finns risk att större 

mängder zink släpps ut (Sörme et al., 2001).  

I en studie gjord av Sörme et al (2001) har man beräknat det totalt finns 28 000 ton zink i 

produkter/varor/gods i Stockholm stad. Av dessa befinner sig 33% av zinkinnehållande artiklar i 

skyddade miljöer och kommer därmed inte att utsättas för korrosion. Resterande artiklar som 

kommer att utsättas för korrosion kan ge emissioner av zink till miljön. Zinken kommer från artiklar 
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som kranar, galvaniserade varor och omålade zinktak. Målade varor ska inte generera några 

zinkutsläpp (Sörme et al., 2001).  

Sörme et al. (2011) beräknar att i Stockholm stad finns 5600 ton galvaniserat stål som sitter på 

byggnader och andra konstruktioner. Av dessa beräknas det läcka 2,1 ton zink från byggnader och 5 

ton från andra galvaniserade stålkonstruktioner. Tappvattensystem beräknas släppa ut runt 720 kg 

zink/år. Andra källor som skulle kunna vara en potentiell utsläppskälla av zink är kranar, kemikalier, 

bilar och PVC där zink använts som stabiliseringsmedel (Sörme et al., 2001).  

I Studien gjord av Ejhed et al (2010) beräknade man att zink i tätorter som når dagvattnet motsvarar 

97 680 kg/år i Sverige. Zinken kommer från diffusa källor så som vägutrustning, tak och takhuvar. Det 

går inte från denna studien att härleda exakt varifrån zinken kommer men troligt är att en del 

kommer från galvaniserade produkter, men även konstgräsplaner och lekplatser med gummigranulat 

som underlag. I studien påpekar Ejhed et al., att diffusa utsläpp från varor och produkter är en stor 

sekundär källa till utsläpp av metaller och att utsläppen från produkter och varor är svår att beräkna.  

I stadsmiljö kan läckage från zinkbekläda ytor utgöra en betydande källa. Lösningar bör diskuteras för 

att i framtiden minska emissionerna eller se till att föroreningarna inte når känsliga recipienter.  

Vidare finns det problem när en vara går från att vara en vara till att vara avfall. Om zink inte 

återvinns deponeras metallen slutligen. Vid deponering blir metallen en lokal förorening som när den 

utsätts för korrosion sprids till mark, grundvatten och vattendrag i sin omgivning. På en deponi kan 

metaller ligga under en lång tid och läcka till omgivningen.  

Slutsats 
Sverige har stora mängder zink inlagrade i marken efter många år av utsläpp, inlagring och 

ansamling. Detta gör att vi har en stor depå av zink liggande i marken. Störst bidrag av zink till 

vattenmiljön är läckaget av zink från skogsmark följt av direkt atmosfärisk deposition av zink på 

vattenytan. Hur mycket zink som kommer att mobiliseras och färdas djupare ner i marken eller ut i 

vattendragen beror på markens egenskaper. Framförallt styr pH hur stor del av zinken som kommer 

att bli biotillgänglig. Lägre pH medför att zink blir mobilt och biotillgängligt.  

Diffusa utsläpp av zink är större till både luft och vatten än punktutsläpp. Diffusa utsläpp är svåra att 

uppskatta. Trafik och förzinkad vägutrustning tros vara en stor källa till utsläpp av zink. Zink har 

förhöjda halter kring större vägar och tätorter där förzinkad vägutrustning, trafik och förzinkade 

varor är vanliga. Konstgräsplaner med gummigranulat är även en sekundär källa till emissioner. 

Eftersom zink är giftigt vid låga koncentrationer kan förhöjda halter i områden nära väg eller 

konstgräsplaner leda till att känsliga recipienter kan ta skada.  

Atmosfäriskt nedfall av zink förekommer över hela Sverige med en gradient med högre nedfall i 

sydvästra Sverige. Detta beror delvis på emissioner från centrala Europa och västra Europa. Nedfallet 

har minskat sedan år 1975 men minskningen har avstannat på senare år. Trots att halterna av 

atmosfäriskt nedfall har minskat kan inte risken för påverkan på ekosystem och hälsa uteslutas.  
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Vattnets status avseende zink är över lag god i Sverige idag. Trots detta bör inte risken för negativa 

konsekvenser till följd av zink uteslutas i framtiden. Ackumulering av zink sker fortfarande om än i 

lägre takt. En fortsatt ackumulering av zink är förknippad med en risk då förändrade förutsättningar i 

pH (försurning) skulle kunna medföra frigörande av problematiska halter zink till vattendrag och 

sjöar.  

Lokalt förekommer ytvatten med förhöjda zinkhalter i så höga koncentrationer att recipienten inte 

kan klassificeras som ”god kemisk ytvattenstatus” avseende zink enligt vattendirektivet. Detta 

innebär att framtida utbyggnader av exempelvis vägar, anläggande av konstgräsplaner eller 

uppförande av byggnader med zinkbelagda material inom recipientens avrinningsområde, riskerar 

att bryta mot direktivet och därför inte kan genomföras. Lokalt har höga halter av zink i ytvatten en 

potentiell miljöpåverkan och de höga halterna påverkar möjligheterna till utbyggnad av vissa 

samhällsfunktioner om inte platsspecifika anpassningar genomförs.    
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