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Reglerings brev 2022, SMHI 
Analys av spridning av mikroplast från källa till hav 

 SMHI ska, tillsammans med Naturvårdsverket, arbeta för bättre kunskap 

och nationell övervakning av spridning av mikroplast. SMHI ska utveckla 

befintliga verktyg till att omfatta spridning av plast via vattenflöden. 

Verktyget ska kunna användas för att bedöma risken för utsläpp av 

mikroplast från olika områden och kartlägga utsläppskällor. Uppdraget 

ska redovisas till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 15 

december 2023. 



SMHI:s Plan 
Analys av spridning av mikroplast från källa till hav 
 Nyttja globala data och kunskap 
 Litteraturstudie om mikroplast källor och ytvattenhalter 
 Analys av mätdata 
 Synergier med 1:13 Bilateralt samarbete i Sydafrika 

 Storskalig beräkning och analys 
 Första steg för att anpassa verktyget med befintliga data 
 Testa beräkning av transportprocesser 

Uppsättning av en storskalig modell 
Beskrivning av de 

viktigaste 
processer 

Rimliga 
parametrar 

Avfall- och 
avloppshantering 

Globala eller 
europeiska skala Beräkningsmetod Bredare spänning 

över parametrar 



Nyttja data från andra länder 

 Lokala data saknas - Samla globala data 
 Syfte – förstå transportprocesser 

 Indata till storskaliga modeller kan vara mindre specifika 

 Överföra global kunskap till lokalt verktyg 

Bartosova et al, 2021 



 

 

Litteraturstudie – Översikt av mätdata 

Kontinent 

Asia Europé North America 

South America Africa Australia 

Provtagning 

Volymvatten 

Filtrering i fält 

Kemiskbearbetning 
av provet 

Filtrering i 
laboratoriet 

Analysmetod 

Enhet 

Antal samlade artiklar 
(inkl. källor, processer, osv) 280 
Antal artiklar med data tillgänglig 54 
Antal artiklar med användbar data 43 



 Litteraturstudie – Förekomst av mätdata 
 Data från 43 artiklar 

har harmoniserats 

 Halter i vattendrag
eller sjöar 

Bartosova et al, in prep. 



Global databas 

 Adventure Scientists 

 Volunteer monitoring 

https://www.adventurescientists.org/microplastics.html Bartosova et al, in prep. 

https://www.adventurescientists.org/microplastics.html


Källa: Avloppsreningsverk 
 Jämförelse av reningseffektivitet för olika regioner och olika typer av processer 
 Högre effektivitet för större partiklar 
 Relativt hög reningsgrad, men på grund av stora flöden är det ändå en viktig källa till 

mikroplast i ytvatten 

Bartosova et al, in prep. 



Källa: Markanvändning 
 Mikroplaster förekommer i marken i samtliga undersökta studier 
 Studier av plast i olika typer av markanvändning visar alla på högre halter i jordbruksmark 

 I jordbruksmark härstammar plasten bland annat från slamspridning och plasttäckning av 
grödor 

Bartosova et al, in prep. 



Källa: Atmosfäriskt nedfall 
 Beror framför allt på mänsklig aktivitet i närområdet, t.ex. vägtrafik 

 Små mikroplaster kan också färdas långa sträckor och nedfall har 
uppmätts även i avlägsna områden utan mänsklig aktivitet 

Bartosova et al, in prep. 



Analys av mönster och trender 

 Jämföra mönster och beteenden, inte absoluta värden, 
för att identifiera saknade källor och processer Simulerad och observerad 

förekomst per område 
(antal/l) 

 I vissa avrinningsområden
gav simuleringen

konsekvent lägre värden
än observationerna 
– varför?  

Bartosova et al, in prep. 



 Analys av modellfel i olika typer av 
markanvändning

count/l mg/l
Set 070 (best RE for count/l) Set 031 (best RE for mg/l) 
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hur den rapporteras 

Bartosova et al, in prep. 



 

Summering 

 Mönster och uppträdande hos mikroplaster skiljer sig mellan olika 
”enheter” 
 Både på land och i vatten 
 Viktigt att samla data på ett gemensamt sätt 

 Analys av markanvändning är grundläggande för att förstå potentiell 
plastbelastning 
 Öppen mark – oväntad källa 
 Urban mark – osäker källa 

 Analys av modellfel hjälper oss identifiera brister i data och kunskap 

Slutmål = förbereda för att utveckla nationellt verktyg likadan till S-HYPE 
för att bedöma risken och kartlägga utsläpp 



Forskning och Utveckling i Hydrologi grupp 

Tack! 

Gärna kontakta mig: alena.bartosova@smhi.se 

mailto:alena.bartosova@smhi.se



