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Ny SVU-rapport: Mikroplast i
dricksvatten
Information om allmänt tillgänglig rapport från Svenskt Vatten Utveckling!
Nr:2020-14
Titel: Mikroplast i vatten
Författare: Inga Vanessa Kirstein (Aalborg Universitet), Allesio Gomiero
(NORCE Norwegian Research Centre AS), Mats Leeman (SOLVE Research and
Consultancy AB), Jes Vollertsen (Aalborg Universitet), Hans Bertil Wittgren
(Sweden Water Research)
Länk till pdf: https://vattenbokhandeln.svensktvatten.se/produkt/mikroplast-i-

dricksvatten/
Sammanfattning: Mikroplast i dricksvatten från Vombverket i Skåne har
analyserats när det gäller antal partiklar, massa och polymertyp. Resultaten
tyder inte på någon nämnvärd belastning av polyeten från två långa
ledningar av olika ålder. Innehållet av mikroplast verkar vara 500 till 5 000
gånger lägre i det undersökta vattnet än i förpackat dricksvatten.
Sökord: Kvantifiering mikroplaster; distributionssystem dricksvatten
Keywords: Quantification microplastics; drinking water distribution
-----------------------------------------------------------------------------------------------Rutin för utgivande av Svenskt Vatten Utvecklings (SVUs) egna rapporter!
Nya egna SVU-rapporter informeras om och är tillgängliga endast för
medlemmar under de tre första månader genom länk som skickas ut i e-post.
Efter tre månader blir rapporterna fritt tillgängliga för alla som vanligt genom
Svenskt Vattens hemsida, vår rapportdatabas, Vattenbokhandeln och
Newsdesk. Medlemmar, företagsabonnenter och icke-medlemmar som anmält
sig till Newsdesk får då rapportinformation och länk.
C-rapporter blir allmänt tillgängliga direkt som vanligt och får även
fortsättningsvis skickas vidare direkt till eventuellt intresserade.
S-rapporter är en ny serie. Det är kortare sammanfattningar av specifikt
utvalda SVU-rapporter. De kommer som C-rapporterna att bli allmänt
tillgängliga direkt.
Tipsa en vän!
Skicka detta mejl vidare till en vän/kollega som du tror är intresserad av SVUs
rapporter!

Svenskt Vattenarbetar för rent dricksvatten och friska sjöar och hav. Som
branschorganisation för landets viktigaste livsmedelsproducenter och
miljövårdsföretag arbetar vi aktivt med att företräda kommunernas VAorganisationers intressen för att få gehör i nationella och internationella
sammanhang och med att bidra till medlemmarnas utveckling. Medlemmarna i
Svenskt Vatten levererar dricksvatten och tar emot avloppsvatten från cirka 8,5

miljoner anslutna kunder.
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