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1. Hur jag snubblade in på mikroplast?
2. Analys?
3. Stora sjöar – resultat?
4. Nyliga utförda studier
5. Fundera ”miljöövervakning”?

Tänkte ta upp…..



1. Som vanligt….





∗ Örebro Univ. hade mojängen
∗ Vi hade vatten och 

båt…plastbåt..

Buskörningen 
Vättern 2015



2015: prel resultat - ytvatten

9,9 Partiklar/m3

5,5 Partiklar/m3

3,7 Partiklar/m3

3,7 Partiklar/m3

1,5 Partiklar/m3

 Resultat från ytvatten 
 antal partiklar per 

kubikmeter (15m3

filtrerades).

 Tendens till geografisk 
trend från söder till norr.

St. Aspön

Jungfrun NV

Omberg

Norr om Visingsö

Edeskvarnaån NV



Oooops - det blev rubriker…



Detta måste vi titta närmare på!

∗ Nytt projekt planerades! -
Stora sjöar 2017 i Sverige!

∗ Stort tryck  - larm –
”Väääärldens bekymmer”
(Som om vi redan visste allt)

∗ Miljöövervakningsbehov!



∗ ”Kemiskt”:
Är allt smått mikroplast? Mikroskräp?
 Standard gäller inte…?

∗ Storleksmässigt?
Naturvårdsverket: 1 nm till <5 mm
Örebro Universitet: 100 nm till <5 mm 
 Stora Sjöar: (50) 300 µm till <5 mm

 Primär/sekundär?
 Enhet?
Volym/volym?
Vikt/volym?
Antal/volym

2A. Definition/analys: 
Blott en sån sak – vad är?



∗ vad är vad?



Mikroskräp eller mikroplast?
Mikroplas t Fiber och övrigt 

Mikros kräp
Filament Fiber (är fiber)
Partiklar/fragment Svarta (oljor)
Film Semisolida 

syntetiska
Cellplast Annat 

(metallbitar)
Pellets
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Filament från Vargön, Vänern

Partikel/fragment från Mälaren

Filmer från Svartån, Hjälmaren
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Pellet från Huskvarnaån, Vättern
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Fibrer från Riddarfjärden, Mälaren
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Samlingsnamn: MIKROSKRÄP



2B. Metodjämförelser

∗ 2018
∗ Osäkerheter 

definieras



Analys: Steg 1 - mikroskop



Steg 2 – definiera!



2. kommersiella lab kommer!
Cencur…

Cencur…



∗ Kolla upp 2015
∗ Jämföra sjöar
∗ Tillflöden/utsjö
∗ Metodutveckla
∗ Definiera

3. 2017 Stora Sjöar
MIKROPLAST(>300 µm/50 µm)

Lååångt ut…

Mitt i stan…

Planka och pump…



∗ En-Två omgångar
∗ 8 lokaler

Vättern



Hjälmaren

∗ En omgång
∗ 5 lokaler



Vänern

∗ En omgång
∗ 5 lokaler



Mälaren
∗ En omgång
∗ 14 lokaler



Och resultat då?

∗ Så gott som klart….Rapport 
kommer!

∗ Och?
1. Vättern lägre än förra 

gången
2. Utsjö ≅ mellan sjöarna 

(bakgrund?)
3. Hot-spots (>10-100 ggr 

utsjö/bakgrund)
4. Metodutveckling!
5. Tydliga typer som redan 

nu borde kunna leda till 
åtgärd…

PE fragment, Munksjöns inlopp 



Mikroplast Stora Sjöar

>300 um



>300 um



4A. Studier: Exponering i miljön

∗ 2016
∗ Litteratursammanställning
∗ Stora dragen klarnar…



4B. Studier: Gradient och källor

∗ 2018
∗ Gradientstudie, 4 platser
∗ Nära stad: 

∗ däck, asfalt, olja, vägfärg
∗ Urbant: aktivitetsytor

∗ Kust: 
∗ Yta: ”PS foam”+ PE fragment/film
∗ Under ytan: fiber, film, fragment

∗ Musslor: 
∗ Fiber



4C. Studier: Nationella studier 
(marin)

∗ 2016 + 2017
∗ 11 av 17 källor har stora 

osäkerheter – går ej 
kvantifiera om når havet.

∗ Trafik stor andel
∗ Ju mindre storlek – ju 

svårare beräkna..
∗ Väder som vektor…



4D. Studier: Lokal källfördelning

∗ Kvantitet: däckslitage
∗ Flera källor går kvantifiera!

∗ Kvalitativt. Nedskräpning (bygg)
∗ Textiltvätt
∗ Kunskapsbrister, spridningsvägar 

och osäkerheter
∗ Vad går kvantifiera?



5. Egen fundering -
miljöövervakning?

Metod?
 Plats/djup (källor, utsjö)?
 Provtagningsdjup?
 Storleksfraktion/er (300, 50, 10…)?
Vattenvolym?
Analysmetod (visuellt, IR spektroskopi)?
 Tid för analysresultat?
 Enhet?
 ”Bedömningsgrund”?
 Programområde?

Antropogena
restprodukter?



Kans ke:
∗ Vet snart mer!
∗ Kommersiellt  tillgängligt
∗ Visa på ”urban påverkan”
∗ Åtgärder kan påbörjas oavsett
OCH -
Goda grunder se ett framtida behov!

Men det finns behov av 
miljöövervakning!



∗ Expertämne!
∗ Samverkan med Örebro 

Universitet
∗ Stor kunskapsbrist 

jämfört med efterfrågan 
på svar…

∗ informationsbehov
∗ En rad finansiärer!

∗ Havs-och Vattenmyndigheten
∗ 5 vattenvårdsförbund
∗ 2 kommuner 

(Jönköping+Stockholm stad)
∗ 3 Vattenproducenter 

(Norrvatten, Stockholm 
Vatten, Skaraborgsvatten)

∗ 1 Länsstyrelse (Västra 
Götaland)

Lika bra att erkänna…

Anna*2
(Kärrman/Rotander)



All plast behöver inte vara fel

Måns Lindell
010-2236408

mans .linde ll@lans s tyrels en.s e
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