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Referat 
Mikroplast från däck- och vägslitage utgör en stor källa av föroreningar till naturen och mängden 
mikroplast i olika naturmiljöer och deras spridningsvägar är till stor del okända. I denna 
litteraturstudie presenteras modeller som kan användas för spridningsberäkningar av mikroplast i 
naturen och de befintliga studier som gjorts på detta område. Modeller för spridning i luft, dagvatten 
och sötvatten, mark och grundvatten, hav och kombinerad modellering i flera miljöer beskrivs. 

Modellering av mikroplastspridning i luft är i nuläget möjligt med flertalet modeller. Hydrologiska 
modeller går också att användas kvantitativt för modellering i vattendrag, men behöver kalibreras mot 
mätningar. Nyligen har modeller specifikt för mikroplast i vattendrag och hav skapats, dock inte med 
fokus på däck- och vägslitagepartiklar. Markmodeller är ännu inte utvecklade för att kunna ta hänsyn 
till mikroplast, men här sker spridningen också långsammare. 

Gemensamt för alla modeller är att det saknas indata i form av emissionsuppskattningar och att det 
behövs fler studier där det undersöks hur mikroplasternas specifika egenskaper (densitet, form, 
storlek) och processer (aggregering, nedbrytning, biobeväxning) påverkar transporten. 

Nyckelord 

Mikroplast, mikroplastspridning, mikroplast från däck- och vägslitage, atmosfäriska modeller, 
hydrologiska modeller 

  



VTI rapport 1061  5 

Abstract 
Microplastics from tyre and road wear constitute a large source of pollutants to nature and the amount 
of microplastics in different environments and their dispersion in nature are to a large degree 
unknown. In this literature review models that can be used for dispersion and fate modelling of 
microplastics in nature are presented together with available model studies. Models for dispersion in 
air, stormwater and freshwater, soil and groundwater, sea and combined modelling in several 
environments are described. 

Modelling of microplastic dispersion in air is possible with several existing models. Hydrologic 
models are also possible to use quantitatively for modelling in watercourses but needs to be calibrated 
against measurements. Recently, models have been developed specifically for modelling of 
microplastics in watercourses and in the sea, although not focusing on tyre and road wear. Soil models 
are not yet developed for modelling of microplastics, but here the dispersion is also slower. 

Common for all models is that better emission estimates are needed as model input and more studies 
of how the microplastic characteristics (density, shape, size) and processes (aggregation, degradation, 
biofouling) affect the transport. 

Keywords 

Microplastics, microplastics transport, microplastics from tyre and road wear, atmospheric models, 
hydrologic models 
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Förord 
Kunskapen om mikroplaster är begränsad, särskilt den från vägtrafiken, samtidigt som däckslitage-
partiklar bedöms vara den största källan till utsläpp av mikroplast i Sverige. Därför gav regeringen 
Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) i uppdrag att under 2018–2020 ta fram och sprida 
kunskap om mikroplast från vägtrafiken. Denna kunskapssammanställning är en del av detta uppdrag. 
Syftet med rapporten är att sammanställa information om spridningsmodeller för mikroplast. 

Stockholm, oktober 2020 

Nina Svensson 
Projektledare 
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Sammanfattning 

Spridningmodeller för mikroplast från däck- och vägslitage. Nuläge och möjligheter 

av Nina Svensson (VTI) och Yvonne Andersson-Sköld (VTI) 

Mikroplaster har uppmätts i alla naturmiljöer: mark, vatten, luft, i polartrakter och i organismer. 
Förekomsten förväntas öka i alla miljöer och kunskapen om mikroplasters spridning är än så länge 
begränsad. Med de fortsatt stora emissionerna är det viktigt att kunna bedöma hur mikroplast sprids i 
naturen. Denna rapport beskriver kortfattat modeller för transport i luft, sötvatten och dagvatten, mark 
och grundvatten och hav samt kombinerad modellering i flera medier samt exempel från litteraturen av 
spridningsmodellering i olika medier. Fokus i rapporten är på mikroplast från däck- och vägslitage, 
vilket är en av de största utsläppskällorna av primär mikroplast. Utsläppen sker till den överlägset 
största delen från däckslitage och till en mindre del från asfalt som innehåller polymermodifierad 
bitumen och från vägmarkeringsfärg.  

En mindre andel av mikroplastutsläppen från däck- och vägslitage avges till luft. Det finns många 
typer av modeller tillgängliga för att beräkna transport genom luft, från enklare plym- och 
puffmodeller som kan användas ett tiotal eller hundratal kilometer från källan, till mer avancerade 
trajektorie- och gridmodeller som kan användas på korta avstånd likaväl som globalt. Modellerna 
skulle kunna förbättras genom ökad kunskap om partiklarnas egenskaper i luft såsom storleks-
fördelning, sedimentationshastighet, aggregering med andra partiklar, nedbrytning etc. Endast några få 
studier av mikroplastspridning genom luft har utförts. 

Den största andelen av mikroplastutsläpp från däck- och vägslitage sker till mark och vatten, men det 
är oklart hur förekomsterna fördelar sig mellan dessa medier. För spridning i sötvatten finns tids-
upplösta hydrologiska modeller som beskriver hela den hydrologiska cykeln och vattenkvalitets-
modeller som beskriver transport endast i vatten. Hydrodynamiska tredimensionella modeller kan 
beskriva flödet med större noggrannhet i vattnet. Gemensamt för dessa modeller är att de behöver 
kalibreras och valideras mot mätningar, vilka i princip saknas för mikroplaster. Det finns också 
enklare steady-state-modeller som kan användas för ett stort antal vattendrag på upp till global skala. 
Några studier har utförts för att studera mängden mikroplast som transporteras till havet och hur 
partiklarnas egenskaper påverkar transporten. För att kunna beskriva transporten med större säkerhet 
behövs kunskap om hur mikroplaster med olika egenskaper (storlek, form, densitet) transporteras 
genom vattendrag och sjöar och hur de påverkas av andra processer såsom aggregering och 
biobeväxning. Den befintliga kunskapen behöver också implementeras i flera sötvattenmodeller. 

Mikroplaster som hamnar på markytan kan transporteras långsamt nedåt och eventuellt nå 
grundvattnet. Transport genom mark och grundvatten kan beskrivas med modeller för transport i 
poröst material, men dessa modeller är inte anpassade för mikroplast, som har stora variationer i 
fysikaliska och kemiska egenskaper och i hög grad skiljer sig från de nära ideala partiklar som ofta 
studeras. Det finns också många processer som inte tas upp av dessa modeller, som transport genom 
sprickbildning, omblandning med hjälp av jordbruk eller djur. Mycket få modellstudier inom detta 
område har utförts. 

Transport i hav sker på många olika sätt och kräver olika typer av modeller. Havet är ofta 
slutdestination för mikroplast från däck- och vägslitage som först transporteras genom mark, vatten 
och/eller luft och tenderar att sedimentera nära kuster.  

Försök har också gjorts att modellera spridning genom flera medier. Nackdelen med dessa modeller är 
dock att de ännu inte kan förutspå transporten. 
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Sammanfattningsvis så finns det än så länge få modellstudier som beskriver mikroplasttransport i 
naturen och särskilt mikroplaster från däck- och vägslitage. Gemensamt för studier i alla medier är att 
det behövs: 

• Fler och bättre mätningar. Mätstandarder behöver utvecklas så att studier blir jämförbara. 
Särskilt för tidsupplösta sötvattenmodeller behövs mätningar för kalibrering. 

• Fler studier som inriktar sig på mikroplast med olika egenskaper (storlek, densitet, form, 
kemiska egenskaper). 

• Fler studier om hur partiklarna förändras i naturen (aggregering, biobeväxning, nedbrytning 
etc.) och hur detta påverkar transporten. 

• Bättre uppskattningar av emissioner och hur dessa fördelar sig mellan mark, vatten och luft. 



VTI rapport 1061  13 

Summary 

Dispersion and fate models for microplastics from tyre and road wear – state of the art and 
possibilities 

by Nina Svensson (VTI) and Yvonne Andersson-Sköld (VTI) 

Microplastics have been found in all environments: soil, water, air, in polar regions and in organisms. 
The concentrations are expected to increase in all environments and the knowledge of the dispersion of 
microplastics in nature is limited. Due to the continuing large emissions it is important to understand 
how microplastics are transported in the environment. In this report, dispersion and fate models for 
transport in air, freshwater, stormwater, soil, groundwater and sea as well as combined modelling in 
different media are presented. The focus is on microplastics from tyre and road wear, which is one of 
the largest emission sources of primary microplastics. The emissions are mainly coming from tyre 
wear and to a smaller degree from asphalt containing polymer modified bitumen and from road paint. 

A smaller fraction of the microplastic emission from tyre and road wear is emitted to the atmosphere. 
There are many types of models available for air transport modelling, from simple plume and puff 
models which can be used tenth to hundreds of kilometers from the emission source to more advanced 
trajectory and grid models which can be used from short distances from the source to globally. The 
models could be improved by increased knowledge of microplastic characteristics in air, such as size 
distribution, sedimentation speed, aggregation with other particles, degradation etc. Only a few studies 
of microplastic transport in air have yet been published. 

The largest fraction of microplastic from tyre and road wear is emitted to soil and water, but it is 
unknown how it is distributed between these. Freshwater models include time resolved hydrological 
models which describe the full hydrologic cycle, and water quality models which describe the 
transport in water only. Three-dimensional hydrodynamic models can be used to create a detailed 
description of the flow. All of these models need to be calibrated and validated against measurements, 
which are very scarce for microplastics. There are also simpler, steady-state models which can be used 
for a large number of rivers up to global scale. A few studies have been performed to study the amount 
of microplastics that reach the sea and how the particle characteristics influence the transport. To be 
able to describe the transport more accurately, knowledge of how microplastic characteristics (size, 
shape, density) influence the transport in both rivers and lakes is needed and how the microplastics are 
affected by other processes such as aggregation and biofouling. 

Microplastics that end up on land surfaces can be transported slowly downwards and possibly reach 
the groundwater. Transport through soil and groundwater can be described by models for transport in 
porous material, but these models are not adapted to microplastics, which have large variations in 
physical and chemical characteristics and are vastly different from the ideal particles which are often 
studied. There are also many processes which are not handled by these models, such as transport 
through cracks or turbation by farming or animals. Very few model studies of microplastics in soil 
have been performed. 

Microplastics can be transported in many ways in the sea and the description requires different types 
of models. The sea is often the final destination of microplastics from road and tyre wear which are 
first transported through soil, water and/or air and they tend to be sedimented close to coasts. 

There have also been attempts to perform combined transport modelling through several media. The 
disadvantage of these models is that they can not yet be used to predict the transport. 

In summary, there are so far few model studies describing microplastic transport in nature and 
especially microplastics from tyre and road wear. Research needs for modelling in all media include 
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• More and better measurements. Measurement standards need to be developed. Especially for 
time resolved freshwater models, measurements are needed for calibration. 

• More studies of microplastics with different characteristics (size, density, shape, chemical 
characteristics). 

• More studies of how particles are transformed in nature (aggregation, biofouling, degradation 
etc.) and how this affects transport. 

• Better emission data and how the emissions are partitioned between soil, water and air. 
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1. Inledning 
Mikroplast har återfunnits i alla delar av miljön; hav, sjöar, vattendrag, mark, luft och även i 
polartrakterna och i organismer [1]–[3]. Mikroplast är plastpartiklar med en storlek på mindre än 
5 mm, och de kan släppas ut till naturen antingen som primär mikroplast eller sekundär mikroplast. 
Primär mikroplast är plast som släpps ut direkt i små storlekar medan sekundär mikroplast bildas 
genom nedbrytning av makroplast. Plast tillverkas i stora mängder inom alla samhällssektorer och 
restprodukterna hamnar i stor utsträckning i naturen som mikroplast. Till exempel producerades 359 
miljoner ton plast i världen år 2018 [4]. Vägtrafik är en av de största källorna av primära mikroplast-
utsläpp [5], [6]. 

Mikroplast bildas från slitage av både däck och väg, varav däckslitage är den klart största källan [7]. 
Globalt tillverkades 19 miljoner ton däck år 2019 och ett däcks slitbana beräknas slitas ner på några år. 
Det mesta av dessa däckrester hamnar i naturen, antingen direkt eller via reningsanläggningar för dag- 
eller avloppsvatten. 

Utsläppen av mikroplast från vägtrafik i Sverige sker över hela landet och till alla olika naturmiljöer. 
Försök har gjorts att kvantifiera källorna av mikroplast från vägtrafik [6], men mycket lite är känt om 
hur stora mängder som sprids till de olika delarna av miljön, hur transport inom och mellan olika delar 
av miljön sker och var mikroplasterna slutligen hamnar [1], [8], [9]. 

Med hjälp av modeller kan dessa aspekter börja beskrivas, liksom det har gjorts för flera andra typer 
av föroreningar. En handfull modelleringsstudier av mikroplast har utförts för att studera framför allt 
transport i hav, men även några studier i vattendrag, sediment, mark och luft [2], [3], [10]. Studierna 
har framför allt fokuserat på transport i det öppna havet och transport via vattendrag till havet. På 
senare tid har även intresset för transport i mark börjat öka.  

Det finns mycket få modeller som har anpassats för, kalibrerats och utvärderats mot mätningar av 
mikroplast i de olika medierna och miljöerna och många aspekter såsom partiklarnas fysiska 
egenskaper såsom form och densitet eller kemiska egenskaper som påverkar deras beteende i luft, 
mark och vatten som inte studerats än. 

Målet med denna litteraturstudie är att kortfattat beskriva befintliga modeller som kan användas samt 
att ge exempel på studier där dessa använts för spridningsberäkningar av mikroplast från däck- och 
vägslitage i olika medier i miljön. Det finns också andra typer av modeller som används för att studera 
ett specifikt fenomen, exempelvis biobeväxning eller sedimentering vars resultat kan vara viktiga 
ingångsdata eller ge kompletterande information till de mer övergripande spridningsmodeller som 
beskrivs här. Många av de studier som presenteras beskriver mikroplast generellt och inte enbart från 
däck- och vägslitage eftersom det i princip saknas studier om detta. 

Rapporten börjar med en kort sammanfattning om källor, förekomst och spridning av mikroplast från 
däck- och vägslitage. Därefter följer en beskrivning av modeller som kan användas för att beräkna 
spridningen uppdelat i avsnitt utifrån de olika medier mikroplaster från väg- och däckslitage kan 
förekomma i och spridas genom:avsnitt 3 luft, avsnitt 4  dagvatten och sötvatten, avsnitt 5 mark och 
grundvatten, avsnitt 6 hav och avsnitt  7  kombinerad modellering i flera miljöer. Diskussion och 
slutsatser presenteras i avsnitt 8. 
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2. Källor, förekomst och spridning av mikroplast från däck- och 
vägslitage 

Utsläpp av mikroplast från däck- och vägslitage sker framför allt på grund av att friktion mellan däck 
och väg gör att däckets slitbana nöts ner. Slitbanan är den del av däcket som ger grepp och dragkraft 
på vägen [11]. Mikroplast-utsläpp sker också till mindre del från asfalt som innehåller polymer-
modifierad bitumen och från vägmarkeringsfärg när dessa nöts ner av trafik. 

Storleken på mikroplastpartiklar från däck- och vägslitage har från olika studier visats vara mellan 
100 nm och hundratals µm [11], vilket gör att de kan spridas på många olika sätt och i olika medier. 
Densiteten på partiklarna varierar också mellan rena däckpartiklar och däck- och vägslitagepartiklar 
som består av en blandning av gummi- och stenmaterial från vägen. Detta påverkar framför allt hur 
lång partiklarna transporteras i vatten. Mikroplastpartiklar generellt förekommer i många olika former, 
från runda till fragment till fiberlika etc., och formen har också en stor påverkan på transport i olika 
medier. Mikroplaster från däckslitage har visats vara avlånga eller krullade, svarta gummi-elastomerer 
[12], [13] som är helt eller delvis täckta eller bildar aggregat med mindre partiklar [12], [14] och så 
även i luft [14]. Detta gör att deras egenskaper (form, densitet, toxicitet och nedbrytbarhet osv.) 
ändras.  

Mikroplast som avges vid kontakten mellan däck och vägyta hamnar antingen direkt i luften eller på 
vägytan. Endast en mindre del avges till luft. Enligt en sammanställning av Grigoriatos och Martini 
(2017) [15] avges 0,1–10 procent av de bildade däckslitagepartiklarna som luftburen PM10 (partiklar < 
10 µm), även om några studier anger värden upp till 30 procent. Avrinning från vägen i urbana miljöer 
sker ofta till dagvattensystem där regn- eller smältvatten som rinner av från hårda ytor såsom 
byggnader och gator, antingen leds direkt till ytvattenrecipienter (vattendrag, sjöar eller havet) eller till 
en dagvattenanläggning. En del av dagvattnet förs också vidare till avloppsreningsverk, där en stor del 
av mikroplasterna blir kvar i avloppsslammet. Avloppsslam som används som gödning kan därmed 
utgöra en källa till mikroplaster på åkermark. Föroreningar som förs med avrinning från vägar utanför 
stadsmiljö hamnar ofta i vägslänten, i diken eller i dagvattenanläggningar men hur mycket är 
fortfarande osäkert [7]. De vanligaste dagvattenanläggningarna i Sverige är diken, dammar och 
översilningsytor [16]. Även snömassor som läggs upp på land eller dumpas i vatten kan innehålla 
mikroplast som på så sätt sprids till andra recipienter i miljön. Mikroplaster som hamnar i vattendrag 
kan transporteras vidare till havet men framförallt förväntas de sedimentera längs vägen. Däckslitage-
partiklar återfinns som aggregat tillsammans med vägslitagematerial (bitumen och stenmaterial) som 
har högre densitet än det rena däckslitagematerialet, vilket är anledningen till att en stor andel 
förväntas återfinnas i sedimenten [17] Även sedimenttransport kan därmed vara en viktig, om än 
långsam, spridningsväg till nedströms recipienter. En viss transport både horisontellt och vertikalt i 
jordlager kan också förekomma [18]. Mikroplaster kan även tas upp av växter [19], djur och potentiellt 
även människor [1], [20]. 

Det finns få studier som visar hur stora mängder mikroplast från däck- och vägslitage som släpps ut 
till olika delar av miljön, men några uppskattningar av däckslitage generellt har gjorts. I en 
uppskattning från Nederländerna uppges att 12 procent av däckslitagepartiklarna som avges från 
vägarna hamnar i luft, 67 procent i markområden, 12 procent i vatten och 9 procent blir kvar i 
avloppsledningar [21]. Sieber et al. (2019) [22] uppskattade att 74 procent av det totala årliga utsläppet 
av däckgummislitagepartiklar i Schweiz hamnade inom 5 meter från vägkanten, 22 procent i 
vattendrag och sjöar och 4 procent i övriga markområden. Det är naturligtvis skillnader mellan olika 
länder i flera aspekter. Huvudslutsatserna tyder ändå på att en stor andel av däck- och vägslitage-
partiklar hamnar i marken och även en stor del i sötvatten och att det därmed är viktigt att studera 
mängderna och spridningsvägar och sänkor i dessa system. 

Storleken på emissionerna av mikroplast från däck- och vägslitage beror på fordonstyp, asfaltstyp, 
hastighet, däcktyp, körstil etc. Exempelvis ökar däckslitaget med ökande last, hastighet, acceleration, 
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kurvtagning med hög hastighet och minskar med ökande diameter och bredd på däckslitbanan [11]. 
Asfalt och vägmarkeringsfärg slits ner av trafiken och en stor andel dubbdäck och driftåtgärder såsom 
vinterväghållning påskyndar slitaget.  

Uppskattningar av däckemissioner baseras ofta på uppskattningar av trafikmängden på vägarna i 
kombination med slitagefaktorer för däckslitage eller utifrån uppskattningar om mängder av sålda och 
återvunna däck i kombination med vägning av däck efter användning. Denna rapport kommer inte 
fokusera på beskrivning av hur emissionerna kan beräknas utan på hur spridning efter de emitterats 
kan beräknas med hjälp av olika modeller. 
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3. Transport i luft 
Endast en mindre del (<10 %) av mikroplastutsläppen från däck- och vägslitage avges till luften, men 
samtidigt kan denna fraktion transporteras långt från källan och är därmed viktig att beskriva. Nästan 
inga modellstudier har utförts av den atmosfäriska transporten av mikroplaster. 

3.1. Källor och transportprocesser 
Källor till luftburen mikroplast från däck- och vägslitage är dels de utsläpp som uppstår vid kontakt 
mellan däck och väg och som frigörs direkt till luften, dels de som avges från vägytan på grund av 
vind eller fordonsdriven turbulens [11]. Partiklar kan också avges från andra ytor där de deponerat. 
Hur partiklarna sedan transporteras beror på deras densitet, storlek, form och atmosfäriska rörelser, det 
vill säga vindhastighet, vindriktning, temperatur etc. och hur dessa fördelar sig horisontellt och 
vertikalt i atmosfären. Meteorologiska processer förekommer på olika skalor. Lokala vindmönster, 
exempelvis sjöbris, skapas av varierad uppvärmning av olika ytor och har en tidsskala på timmar till 
dygn (rumsskala 5 till 100-tal km). Lokala vindmönster påverkas av ytans skrovlighet, värmekapacitet, 
topografi och bebyggelse i närområdet. Regionala vindmönster, till exempel fronter, har en skala på 
upp till tusen kilometer och en tidsskala på tiotals dygn och transporteras långa sträckor över jorden. 
Globala cirkulationsmönster uppstår som ett resultat av värmefördelningen från ekvatorn mot polerna 
och har en tidsskala på månader. Vindmönster på de olika skalorna samverkar och ger upphov till den 
lokala meteorologin. Efter transport genom luften kan partiklarna sedan fällas ut genom torr- eller 
våtdeposition, vilket bland annat beror på moln- och nederbördsprocesser och partiklarnas egenskaper.  

Mikroplastpartiklar i många olika storlekar kan transporteras genom atmosfären. Även om mätningar 
av luftburna partiklar oftast görs för partiklar mindre än 10 µm, så har mikroplast från atmosfärisk 
deposition uppmätts även i betydligt större storlekar [23]–[25]. 

Även vid lufttransport kan mikroplast från däck- och vägslitage aggregeras med andra typer av 
partiklar, och de kan också brytas ned av UV-ljus, vilket påverkar deras transportegenskaper. 

3.2. Typ av modeller 
Det finns många olika typer av modeller som kan användas för att simulera transport genom luft, från 
enkla till avancerade. Här görs en indelning i plym- och puffmodeller, gridmodeller och 
trajektoriemodeller, även om det inte alltid är tydliga gränser mellan de olika typerna. 

3.2.1. Plym- och puffmodeller 
Plymmodeller används för att beräkna spridning av emissionerna längs med en symmetrisk plym som 
utgår från källan. Plymen utbreder sig i vindens riktning och dess utvidgning beror på 
turbulensförhållandena i atmosfären. I plymmodeller antas att vindriktning och övriga 
väderförhållanden är desamma under hela spridningen som vid emissionstillfället. Då detta antagande 
är rimligt endast under en begränsad tid bör modellerna användas för simulering av max några 
timmars eller tiotals kilometers spridning. Exempel på plymmodeller är ADMS (Atmospheric 
Dispersion Modeling System) [26], AERMOD (American meteorological society/Environmental 
protection agency Regulatory MODel) [27], Airviro Gauss [28], [29], DEGADIS (DEnse GAs 
DISpersion model) [30], ISC3 (Industrial Source Complex) [31] och OML (Operationelle 
Meteorologiske Luftkvalitetsmodeller) [32]. Av dessa är AERMOD, DEGADIS och ISC3 fritt 
tillgängliga.  

Puffmodeller beräknar emissionerna som puffar i stället för plymer och kan även ta hänsyn till 
tidsvarierande meteorologi och kan därmed användas på ett avstånd upp till ett hundratal kilometer 
från källan. Modellerna använder sig ofta av vinddata i ett tredimensionellt rutnät. Exempel på 
puffmodeller är CALPUFF [33], RIMPUFF (RIsø Mesoscale PUFF model) [34], SAFE AIR 
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(Simulation of Air pollution From Emissions Above Inhomogeneous Regions) [35] och SCIPUFF 
(Second-order Closure Integrated PUFF model) [36]. Av dessa är CALPUFF och SCIPUFF fritt 
tillgängliga.  

Källorna som beaktas vid beräkningar med plym- och puffmodeller, kan vara punkt-, linje-, area- eller 
volymkällor och det finns ofta en begränsning på mängden källor. För modellerna krävs indata från en 
meteorologisk modell eller väderobservationer. Modellerna tar hänsyn till en varierande mängd 
effekter som har betydelse för spridningen, till exempel reflektion av plymen mot marken, inverkan av 
inversioner, torr- och våtdeposition, komplex terräng och effekter av byggnader etc. 

De flesta av dessa modeller simulerar gaser som är lätta och följer med vinden, men några är 
utvecklade för gaser eller partiklar som har högre densitet än luften, exempelvis DEGADIS. 

Det finns också plymmodeller som är kombinerade med trafikmodeller, för att beräkna utsläpp som 
funktion av trafikmängd, hastighet, fordonstyp, meteorologi etc. i närheten av vägen. Exempel på 
modeller är HYROAD (HYbrid ROADway model) [37] och CAR-FMI (Contaminants in the Air from 
a Road) [38]. 

Fördelarna med plym- och puffmodeller är att de kräver liten datorkraft och är relativt lätta att använda 
och tolka. Nackdelar är att de fungerar dåligt vid låga vindar, instabil skiktning, komplicerade 
vindförhållanden och att de inte tar hänsyn till bakgrundskoncentrationer som byggts upp över längre 
tid. 

3.2.2. Gridmodeller 
Tredimensionella gridmodeller används för att kunna göra mer detaljerade beräkningar av spridningen. 
Även här finns modeller av olika komplexitet. 

Meteorologiska gridmodeller (också kallade väderprognosmodeller) består oftast av ett rutnät som 
täcker ett större eller mindre område. Rörelseekvationer för rörelse i tre dimensioner, kontinuitets- och 
termodynamiska ekvationer beräknas för varje gridruta. Utöver detta kan det också finnas en större 
eller mindre mängd parametriserade processer, såsom molnfysik och turbulent transport. Dessa 
modeller kopplas samman, eller har inbyggt, en transportmodell för luftföroreningar som beräknar 
advektion, dispersion och deposition av valda luftföroreningar. Dessa modeller kan användas på skalor 
från några kvadratkilometer till global skala och för olika långa tidsperioder. Indata för starttillståndet 
och modelldomänens ränder kan tas från en global modell. Det finns flertalet färdiga, historiska 
dataset, så kallade återanalyser, att använda för detta syfte. Exempel på väderprognosmodeller med 
inbyggda föroreningstransportmodeller är C-IFS (atmospheric Composition-Integrated Forecasting 
System) [39], COSMO-MUSCAT (COSMO-MUlti-SCale Atmospheric Transport) [40], [41], GEM-
MACH [42], [43], TAPM [44] och WRF-Chem (Weather Research and Forecasting-Chemical 
transport model) [45]. Av dessa är COSMO-MUSCAT, GEM-MACH och WRF-Chem fritt 
tillgängliga. Denna typ av modeller är emellertid mycket komplicerade och tidskrävande att köra och 
kräver stor erfarenhet. 

Exempel på kemiska transportmodeller som kan köras fristående med indata från 
väderprognosmodeller är CAMx (Comprehensive Air Quality Model with extentions) [46], 
CHIMERE [47], EMEP (European Monitoring and Evaluation Programme model) [48], MATCH 
(Multi-scale Atmospheric Transport and CHemistry)[49], TCAM (Transport Chemical Aerosol 
Model) [50] och TM5 [51]. Av dessa är CAMx, CHIMERE, EMEP och TM5 fritt tillgängliga. En av 
fördelarna är att modellerna kan användas med redan utförda simuleringar som indata, vilket sparar 
tid. Kemiska transportmodeller kan användas på skalor från några tiotals kilometer till hundratals eller 
tusentals kilometer från källan. 
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3.2.3. Trajektoriemodeller 
Trajektoriemodeller är modeller där beräkningarna följer med enskilda, teoretiska partiklar som 
transporteras i atmosfären med vind och dispersion och kan därmed beräkna deras position med hög 
noggrannhet. Modellerna kan användas för att beräkna både framåt- och bakåttrajektorier, dvs. 
trajektorierna kan utgå både från emissionskällan och följa partiklarna framåt i tiden eller utgå från en 
slutpunkt och följa partiklarna bakåt i tiden för att hitta möjliga källområden. Puffmodeller är en typ 
av trajektoriemodell, som följer puffar i stället för enskilda partiklar och ofta har mer förenklad 
meteorologi. 

Partiklarna transporteras i ett tredimensionellt rutnät innehållande meteorologiska variabler som 
erhålls från en väderprognosmodell. Trajektoriemodeller kan användas på alla skalor, från nära källan 
till globalt. Modellerna kan ofta beskriva torr- och våtdeposition. 

Exempel på trajektoriemodeller är FLEXPART (FLEXible PARTicle dispersion model) [52], 
HYSPLIT (HYbrid Single Particle Lagrangian Integrated Trajectory model) [53]–[55], NAME 
(Numerical Atmospheric disperson Modelling Environment) [56] och STILT (Stochastic Time-
Inverted Lagrangian Transport model) [57]. HYSPLIT kan modellera både puffar och partiklar. Av 
dessa är FLEXPART, HYSPLIT och STILT fritt tillgängliga. Ett exempel på en kombinerad grid- och 
trajektoriemodell är HYPACT (HYbrid PArticle and Concentration Transport model), som simulerar 
trajektorier nära källan, där det är viktigt med hög upplösning, och övergår till gridmodell på avstånd 
från källan. Denna är också fritt tillgänglig. 

Fördelen med trajektoriemodeller är att de fungerar bra även vid låga vindhastigheter och i komplexa 
meteorologiska förhållanden och att de har i det närmaste oändlig upplösning. Trajektoriemodeller kan 
med fördel användas på redan befintliga, meteorologiska simuleringar. Nackdelar är att det behövs 
många partiklar för att få en uppskattning om hur en plym skulle sprida sig och simuleringstiden ökar 
med ökande mängd partiklar. 

3.3. Diskussion 
De få modellstudier som har gjorts för att studera spridning av mikroplastpartiklar i luft har använt 
HYSPLIT för att hitta möjliga källor [58]. En anledning till detta är antagligen att det finns mycket få 
mätningar av mikroplast i atmosfärisk deposition då fokus i forskningen framför allt varit på 
mikroplaster i hav och till viss del i sötvatten och mark. Intresset för atmosfärisk transport ökar dock 
nu när studier visar att mikroplaster förekommer på avlägsna platser med stora avstånd från källor 
[23], [59]. 

Några av svårigheterna med modellering av mikroplast är att det finns mycket få mätningar att 
validera resultaten mot, framför allt för däck- och vägslitagepartiklar. Dessutom är informationen om 
källornas lokalisering och storlek begränsad. Många, små källor tenderar också vara mer komplext att 
modellera än en enskild stor källa. Modellering av atmosfärisk transport av mikroplast från däckslitage 
bör ändå relativt enkelt kunna göras med befintliga modeller. För att förbättra beskrivningen av 
transportprocesserna behöver dock mer forskning om en rad processer utföras. Till exempel saknas det 
kunskap om hur mikroplasternas form och storlek påverkar transporten, liksom hur de förändras i 
luften genom aggregering och degradering och hur effektiva mikroplaster är för isnukleation i luft 
[58]. 
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4. Transport via dagvatten och sötvatten 
Mikroplast från däck- och vägslitage kan hamna i sötvatten via flera olika transportvägar och därifrån 
transporteras vidare kortare eller längre sträckor. Det finns några få modellstudier angående transport 
av mikroplast i sötvattensystem som syftar till att undersöka hur mycket som transporteras via floder 
till havet eller hur mycket som sedimenteras längs vägen [9]. Studier om transport i dagvattenssystem 
saknas i stor utsträckning.  

4.1. Källor till dagvatten och sötvatten 
Såväl emissionen som den fortsatta spridningen av mikroplaster från däckslitage till dagvatten och 
sötvattensystem beror på trafikmängd, hastighet, körbeteende och vägytans egenskaper [11]. Bland 
annat påverkar storleken på hålrummen i asfalten hur mycket damm som hålls kvar på vägytan [21]. 
Den fortsatta spridningen beror också på de meteorologiska förhållandena. Vid fuktig vägbana avges 
partiklar via stänk och skvätt från bilar i rörelse och hamnar antingen i vägnära vattendrag eller på 
marken. Vid nederbörd och snösmältning sker avrinning från vägytan som tar med sig vägdammet. 
Kraftigare nederbörd eller snabb snösmältning ger större flöden, vilket gör att partiklarna kan 
transporteras längre från källan och även att partiklar som under en längre tid lagrats på vägytan förs 
bort från denna. Nederbördsmängd och intensitet är därmed viktiga faktorer som avgör utsläpps-
mängderna till dagvatten och sötvatten. Partiklarna som hamnar i vägnära vattendrag eller dagvatten-
system kan sedan transporteras vidare till större vattendrag, sjöar och hav eller till dagvattenanlägg-
ningar. Ytterligare tillförsel till dagvatten och sötvattensystem är via grundvatten eller via avrinning 
från kontaminerade landytor och via luften genom torr- och våtdeposition. 

4.2. Transportprocesser i sötvattensystem 
Hur mikroplaster sprids i sötvattensystemet beror på en mängd faktorer som är relaterade både till 
partiklarnas egenskaper och sötvattensystemet de färdas i. Partiklarnas egenskaper såsom storlek, 
densitet, form och porositet bestämmer hur de transporteras i vattnet och om och när de sedimenterar 
[9]. Partiklar som har lägre densitet än vatten tenderar att flyta medan de med högre tenderar att sjunka 
och därmed inte transporteras lika långt. Mikroplast från däckslitage har en densitet nära vattnets, 
antingen strax under eller strax över [11], emedan de partiklar som återfinns på vägen ofta utgörs av 
aggregat som även innehåller asfaltsmaterial (stenmaterial och bitumen) vilket gör att dess densitet blir 
högre och därmed lättare sedimenterar [17]. Partiklarnas form påverkar också deras sedimentations-
hastighet [60]. 

Flödeshastigheten, batymetri, vattnets densitet etc. påverkar hur partiklarna transporteras med vattnet 
[2]. Vid kraftigt vattenflöde kan partiklar som sedimenterat återsuspenderas och föras vidare med 
vattnet. Vid översvämningar kan mikroplastpartiklar spolas upp på land och fastläggas. I dammar och 
sjöar sker vattentransporten mycket långsammare än i bäckar, åar och älvar och det är större 
sannolikhet för sedimentation vilket medför att mikroplasterna kan ansamlas i dessa stillastående 
sediment. Mikroplast kan också transporteras med sedimentet [61]. 

I vattnet kan mikroplastpartiklarna aggregeras med sig själva eller med andra organiska partiklar, 
vilket ändrar deras storlek, form och densitet. Partiklarna kan också utsättas för biobeväxning, vilket 
innebär att organismer fäster på ytan av partiklarna och skapar en yttäckande film, vilket också ändrar 
partiklarnas storlek och densitet [2]. 

4.3. Typ av modeller 
Hydrologiska modeller finns i många olika varianter med olika mängd processer inkluderade och olika 
detaljgrad och geografisk utbredning. Det finns några få modellstudier som på olika sätt har undersökt 
transport av mikroplaster i sötvattensystem. Dessa modeller har olika utgångspunkter, från mycket 
enkla steady-state-modeller till hydrodynamiska modeller i tre dimensioner samt en modell som 
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kombinerar transport både över land och i vatten. Dessa, och exempel på andra möjliga modeller som 
kan användas för att beräkna spridning av mikroplast presenteras här. 

Uppdelningen av modeller kan göras på flera olika sätt, men här har vi valt att dela in dem i steady-
state-modeller, hydrologiska transportmodeller, vattenkvalitetsmodeller och tredimensionella 
hydrodynamiska modeller.   

4.3.1. Steady-state-modeller 
Steady-state-modeller är enkla, icke tidsvarierande modeller med rumslig upplösning som framför allt 
bygger på uppskattningar om källors storlek och processers effekt i stället för fysikaliska samband och 
som därmed kan användas för att modellera ett stort antal floder, upp till global skala. Två exempel på 
modeller är GLOBAL-FATE [62] och Global NEWS (Global Nutrient Export from WaterSheds) [63]. 
Den första är anpassad för modellering av läkemedel och den andra för modellering av bland annat 
näringsämnen. Av dessa är GLOBAL-FATE fritt tillgänglig. 

Två studier där steady-state-modeller har använts för uppskattning av mikroplast-transport presenteras 
här, en av Siegfried et al. (2017) [64] och en av van Wijnen et al. (2019) [65]. Båda bygger på 
modellen Global NEWS. I modellen tas markanvändning, socio-ekonomiska data och hydrologiska 
indata från underliggande modeller. Mikroplastutsläpp till vattendragen sker endast genom punkt-
utsläpp från avloppsreningsverk som beräknas utifrån ett genomsnittligt utsläpp av mikroplast per 
capita i området, andelen hushåll som är kopplade till reningsverk och reningsverkens reningseffek-
tivitet för mikroplast. Hur mycket av mikroplastpartiklarna som fastnar i sedimenten på väg mot havet 
anges förenklat med en faktor som är olika för några olika typpartiklar och även beror på flodens 
längd. Hur mycket som sedan når havet beror även på hur stort vattenuttag det är i det aktuella 
vattendraget.  

I Siegfried et al. (2017) presenteras en modellstudie som beskriver transport av mikroplast från 
avloppsreningsverk via alla europeiska floder till angränsande hav. Mikroplaster från 4 olika typer av 
direkta källor till vattendrag simulerades: kroppsvårdsprodukter, hushållsdamm, textilier och däck- 
och vägslitage. Resultaten ger en uppskattning av det årliga flödet av mikroplaster från europeiska 
floder till havet under dagens förutsättningar och för olika framtidsscenarier. Resultaten visar att 
partiklar från däck- och vägslitage är den största källan till haven, trots att enbart punktkällor från 
avloppsreningsverk inkluderades och inte diffusa källor, vilka antas vara betydligt större.  

I van Wijnen et al. (2019) presenteras en uppdaterad version av Global NEWS som kallas GREMiS 
(Global Riverine Export of Microplastics into Seas). I studien inkluderas mikroplast från 
kroppsvårdsprodukter, textilier och däckslitage som direkta källor från avloppsreningsverk och 
mikroplast som bildas av fragmentering av makroplast i vattendragen som diffus källa. Modellen 
appliceras på global skala för att bedöma det totala utsläppet av mikroplaster till haven. Denna studie 
visar att mikroplaster som bildas från makroplast är den största källan till haven och att däckslitage är 
den näst största. Det finns vissa regionala skillnader, exempelvis är däckslitage en stor källa i OECD-
länderna, medan mikroplast som omvandlats från makroplast är den dominerande källan i Afrika. I 
Afrika är dock en mycket mindre andel av befolkningen anslutna till gemensamma avloppssystem, 
vilket gör att de direkta källorna antagligen underskattas. 

Fördelar med denna typ av modeller är att de kan användas såväl för kontinenter som globalt för att få 
storskaliga uppskattningar om omfattningen av belastningen till haven från olika källor och att de även 
kan användas för att beräkna trender över tid. Nackdelarna är att de inte beskriver processer i sig utan 
bygger på mycket generella antaganden som därmed inte kan användas för förståelse av 
transportprocesser, partiklars egenskaper etc.  
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4.3.2. Hydrologiska transportmodeller och vattenkvalitetsmodeller 
Hydrologiska modeller beskriver vattentillstånd och flöden utifrån ett antal olika meteorologiska och 
hydrologiska parametrar, t.ex. nederbörd, avdunstning, avrinning och infiltrering i ett eller flera 
avrinningsområden. Modellerna tar hänsyn till flera eller färre processer. De har vanligen 
beräkningsrutiner för markfuktighet, snöackumulation, snösmältning och grundvattennivåer samt 
beskriver vattnets väg i avrinningsområdet men kan också ta hänsyn till ytterligare processer såsom 
förorenings-, näringsämnes- eller sedimenttransport. Flödet i vattendragen i dessa modeller är 
endimensionellt.  

Modellerna skiljer sig åt exempelvis i skala, beskrivningen av landområden, vilka hydrologiska 
processer som inkluderas, uppdelning av avrinningsområdet och mängden indata som krävs. Exempel 
på modeller är: AnnAGNPS (Annualized AGricultural Non-Point Source Pollution model) [66], 
GSSHA (Gridded Surface Subsurface Hydrologic Analysis) [67], HEC-HMS (Hydrologic Engineering 
Center-Hydrologic Modeling System) [68], HSPF [69], HYPE (HYdrological Predictions for the 
Environment) [70], MIKE SHE [71] och SWAT (Soil and Water Assessment Tool) [72]. Av dessa är 
alla utom MIKE SHE fritt tillgängliga. 

Vattenkvalitetsmodeller (eller s.k. fate models som på svenska motsvarar föroreningsödesmodeller) är 
modeller som fokuserar på transport av olika typer av föroreningar i vattendrag, men som inte 
beskriver hela den hydrologiska cykeln. Till dessa modeller behövs indata från hydrologiska modeller 
eller mätningar/uppskattningar av vattenflödet. Exempel på denna typ av modeller är STREAM-EU 
(Spatially and Temporally Resolved Exposure Assessment Model for EUropean basins) som kan 
simulera transport av organiska föreningar och WASP (Water quality Analysis Simulation Program) 
som kan simulera ett flertal föroreningar, bland annat kväve, fosfor, metaller och patogener.  

I en modellstudie av Besseling et al. (2017) [73] anpassades modellen NanoDUFLOW, vilket är en 
vattenkvalitetsmodell för nanopartiklar, för modellering av mikroplast. Modellen tar hänsyn till 
advektiv transport, aggregering, sedimentering, återsuspension, degradering och fastläggning i 
sediment av mikroplastpartiklar. Den modelldomän som studeras uppdelas i ett antal sträckor i vilka 
genomsnittliga egenskaper för det aktuella vattendraget används. I den aktuella studien inkluderade 
domänen en 40 km lång sträcka längs floden Dommel i Nederländerna inklusive en sedimentations-
bassäng och ett antal fördämningar. I studien ansattes en konstant tillförsel av sfäriska mikroplast-
partiklar uppströms och inga nederbördstillfällen eller andra väderhändelser simulerades. Med hjälp av 
denna modell beräknade de koncentrationer av mikroplaster i vatten och sediment längs sträckan. 
Resultaten visar att det framför allt är partiklarnas storlek som bestämmer hur långt de transporteras. 
Exempelvis sedimenterade alla partiklar större än 100 µm inom några kilometer från utsläppspunkten, 
medan de mindre partiklarna spreds till hela den 40 km långa flodsträckan. Ju större partiklarna var 
desto större andel aggregerades med andra partiklar. Aggregering till partiklar av samma sort var dock 
försumbart för alla storlekar. Var sedimentationen skedde berodde till stor del på flodens bredd, 
flödeshastighet och djup. Partiklarnas densitet hade framför allt effekt på medelstora partiklar. 

I Nizzetto et al. (2016)[74] presenteras en studie där modellen INCA-Contaminants, som är en hydro-
biogeokemisk-sediment-modell, anpassats till modellering av mikroplast. Modellen kan användas för 
att modellera transport av mikroplast eller andra kemikalier/föroreningar i ett avrinningssystem. 
Huvudfloden delas in ett antal delsträckor som inkluderar dessas respektive avrinningsområde. Flödes-
beräkningar bygger på den genomsnittliga lutningen i området, vegetationen och markanvändningen. 
Mikroplaster kan tillföras antigen via marken (t.ex. för att simulera tillförsel av avloppsslam på åkrar) 
eller via direkta källor till vattenflödet (t.ex. för att efterlikna ett avloppsreningsverk). Det är också 
möjligt att inkludera våtdeposition.  

Med INCA-Contaminants simuleras marktransportprocesser förenklat med hänsyn till två jordlager, 
ett överliggande organiskt skikt och ett underliggande minerallager. Inom, mellan och från dessa lager 
kan transport ske via diffusion, advektion, bioturbation och avrinning. Avrinning till bäckar och åar 
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kan därmed ske både från jordlager och från markytan. Avrinningen och flödet i vattensystemet 
beräknas med en hydrologisk modell utifrån klimatdata. Vattendragen består av en vattenkolumn och 
två sedimentlager. Mikroplasterna transporteras genom advektion i vattnet, diffusion mellan olika 
delar i systemet, sedimentering och återsuspension från sedimenten. I studien simulerades mikroplast-
partiklar med ett antal storlekar och densiteter som förekommer i naturen för Themsens avrinnings-
område. Modellen kalibrerades mot uppmätta vattenflöden och förekomst av naturligt, suspenderat 
sediment för att få en så bra överensstämmelse som möjligt med verkligheten, men ingen kalibrering 
eller validering mot mikroplast kunde utföras eftersom vare sig källorna eller förekomsten i 
flodområdet var kända. Modellen tar inte hänsyn till biobeväxning eller aggregering av partiklar.  

Studien syftade bland annat till att undersöka hur mycket av mikroplastutsläppen till mark och 
sötvatten som kvarhålls i mark och sediment i stället för att transporteras till havet. Resultaten visade 
att 16–38 procent av de mikroplaster som tillförts marken kvarhölls i jorden medan resten fördes 
vidare till vattensystemet. Partiklar större än 0,2 mm med en densitet större än 1,050 kg/l blev till 
nästan 100 procent kvar i sedimenten medan mindre och lättare partiklar transporterades vidare till 
havet. Storleken hade större effekt på transporten än densiteten. Modellen gav också information om 
hur partiklar med olika storlek och densitet påverkades av flödeshastigheten.  

4.3.3. Tredimensionella hydrodynamiska modeller 
Modeller som beräknar vattentransport utifrån fysikaliska samband är hydrodynamiska modeller. De 
som togs upp i förra avsnittet är endimensionella när det kommer till flödet i vattendraget. 
Tredimensionella hydrodynamiska modeller kan med stor noggrannhet beskriva flödet i ett vattendrag 
eller en sjö. Exempel på modeller är MIKE modellverktyg såsom MIKE 3 FM (DHI, 2009), 
TELEMAC [75] och Delft3D [76], varav TELEMAC är Delft3D är fritt tillgängliga. 

I en modellstudie av Bondelind et al. 2018 [77] används en tredimensionell hydrodynamisk modell, 
MIKE 3 FM, på en 16 km lång sträcka av Göta älv nära dess mynning för att simulera hur mikroplast-
utsläpp från dagvatten transporteras och sedimenteras längs sträckan. Andra effekter, såsom 
återsuspension från sediment, biobeväxning, aggregering och degradering togs inte hänsyn till. 
Modellen hade en upplösning på 20–30 meter horisontellt och 1 meter vertikalt. Flödet beräknades 
dynamiskt baserat på mätningar av vattenflöde i älven och vattenhöjd i havet. Med denna typ av 
modell kan en mycket noggrann beskrivning av transporten av mikroplaster ske med hög upplösning i 
både tid och rum. Nackdelen är, som med de flesta andra modeller, att det saknas mätningar att 
verifiera mot och antaganden om form och densitet på mikroplastpartiklarna ligger till grund för 
beräkningarna. 

4.3.4. Dagvattenmodeller 
Med dagvatten avses regn- eller smältvatten som rinner av från hårda ytor såsom byggnader och gator. 
Dagvattensystemet kan utgöras av rörledningar under marken och öppna system där vattnet leds till 
kanaler och dammar. Det finns flera modeller som används för dagvattensystembedömningar och 
analyser.  

SWMM (Storm Water Management Model) [78]–[80] är en hydrologisk, dynamisk transportmodell 
som är anpassad för modellering av dagvattensystem. Den tar hänsyn till hydrologiska processer 
såsom nederbörd, avdunstning och marktransport men också till transport genom rörledningssystem, 
inkluderande olika typer av systemkomponenter som pumpar etc. men tar inte hänsyn till partikel-
specifika processer som sedimentering, aggregering etc. i flödet.  

StormTac [81] är en enkel, steady-state modell som beskriver vattenkvalitet i recipienter, exempelvis 
sjöar och vattendrag, utifrån tillrinnande flöden (avrinning, dagvatten, grundvatten, deposition) av ett 
stort antal föroreningar i ett avrinningsområde med möjlighet att beskriva utformningen av ett 
dagvattensystem. 
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WinSLAMM (Source Loading and Management Model for Windows) [82] är en distribuerad, 
tidsupplöst modell för att beräkna avrinning och partikelhalter i urbana miljöer. 

SWNano (Sewer-Water Nano) [83] utvecklades nyligen för att beskriva transport av antropogena 
nanopartiklar i ett dagvattenledningssystem. Det är en detaljerad, dynamisk modell som behöver 
mycket indata och beskriver transporten av partiklar genom ledningsnätet både i vatten och sediment 
baserat på advektion och diffusion. Modellen tar också hänsyn till homo- och heteroaggregering, 
sedimentering och återsuspension från sedimenten. 

4.4. Diskussion 
Många hydrologiska modeller och vattenkvalitetsmodeller finns tillgängliga idag och det har också 
utförts många studier av andra föroreningar på olika skalor och med olika angreppssätt. Framför allt 
finns mycket att lära av modellstudier av nanopartiklar, som kan antas ha vissa likheter med 
mikroplaster.  

Ett stort problem för mikroplast-modellering är att det finns ytterst lite kontinuerliga mätdata i 
dagvattensystem- och vattendrag att kalibrera modellerna mot, vilket krävs för att på ett mer säkert sätt 
kunna efterlikna verkligheten. Det finns heller inga standardiserade mätmetoder för mikroplaster, och 
än mindre för däck- och vägslitagepartiklar i vatten vilket gör att det är svårt att jämföra resultat från 
olika studier och att validera modellerna mot de studier som finns. Kunskapen om emissionernas 
storlek och geografiska lokalisering är också begränsad. Mer kontinuerliga mätningar och utveckling 
av standardmetoder behövs alltså för att bättre kunna modellera spridningen för att bättre kunna 
bedöma den förväntade förekomsten i, och exponeringen via, mark, vatten och luft. 

Mycket lite är känt om hur mikroplastpartiklarnas egenskaper såsom form, storlek och densitet 
påverkar transporten i vatten liksom hur nedbrytning och biobeväxning påverkar deras egenskaper. 
Den ringa kunskapen gäller de flesta källor till mikroplast inklusive däck- och vägslitage. Det krävs 
alltså fler studier om detta, både på lab, i fält med olika modelleringsverktyg. Den befintliga 
kunskapen om mikroplast behöver också implementeras i flera hydrologiska och 
vattenkvalitetsmodeller. 



26  VTI rapport 1061 

5. Transport i mark och grundvatten 
En stor del av mikroplast-utsläppen från däck- och vägslitage hamnar i eller på marken. Det finns 
mycket få studier av förekomst och spridning av mikroplast från däck-och vägslitage i mark och 
grundvatten varav några beskrivs nedan.  

5.1. Förekomst och källor 
Mikroplast i ytnära jordlager har uppmätts i flera studier, men osäkerheterna kring halterna är 
fortfarande stora [84]. Mycket lite forskning på mikroplaster i mark har utförts jämfört med hav [85]. 
Uppskattningar utifrån plastanvändning i Europa tyder på att det är 4–23 gånger större mängd 
mikroplast som släpps ut till landområden (mark och sötvatten) än till hav [2]. I denna uppskattning 
ingår dock inte mikroplaster från däck- och vägslitage, men det bedöms som sannolikt att dessa 
framför allt hamnar i landområden och att endast en mindre del transporteras till havet. Eftersom en 
stor andel av däckslitaget släpps ut som relativt stora partiklar (>20 µm) och förväntas förekomma i 
aggregat tillsammans med vägmaterial (stenmaterial och bitumen med högre densitet än däckslitaget) 
bedöms mycket av dessa partiklar förekomma på markytan eller i vattendrag (och dess sediment) nära 
vägkanten [15]. Utöver tillförsel till marken genom avrinning från vägytan vid nederbörd eller 
snösmältning, kan det vid våt vägbana också tillföras partiklar via stänk och skvätt från fordonens 
rörelse. Mikroplaster från väg- och däckslitage kan också tillföras marken på annan plats genom att 
snömassor transporteras till uppläggningsplatser och där smälter. Vägrenhållningsmetoder, som till 
exempel gatusopning, gör också att partiklarna kan deponeras på sidan av vägen. En ytterligare källa 
är mikroplaster som tillförs marken via slam från avloppsreningsverk eller via slutförvaring av 
massor/sediment från dagvattenanläggningar. Ännu en källa till mikroplast från däck- och vägslitage 
till mark är torr- och våtdeposition via luften, vilket kan bidra till förekomst även på avstånd längre 
avstånd från vägen  

När mikroplaster transporteras genom jord finns en risk att de når grundvattnet och därmed kan 
transporteras vidare med grundvattenflödet, vilket kan bidra till försämrad vattenkvalitet i vattendrag. 
Det finns få studier som påvisar mikroplaster i grundvatten och där de förekommer är det inte klart om 
de transporterats dit via jord eller via avlopp från hushåll [85]. 

5.2. Transport- och nedbrytningsprocesser i mark 
Eftersom jord består av små korn med hålrum emellan kan transport av vätskor ske vertikalt i jorden. 
Partiklar som är suspenderade i vattnet kan därmed transporteras med vätskan både i den omättade, 
vadosa zonen, och i den mättade, det vill säga grundvattenzonen. Många experiment har utförts där 
mikroplast transporteras genom poröst material, oftast sand eller glaspärlor [86].  

Det finns flera faktorer som påverkar transport av partiklar med porvattnet i marken, t.ex. vattnets 
flödeshastighet och dess jonstyrka, storlek och typ på jordens beståndsdelar, jordens pH, ytans 
skrovlighet, partiklarnas form, storlek, hydrofobicitet och kemisk komposition [86], [87]. En rad andra 
faktorer kan också bidra till att generera transport i marken[84], [86]. Ett exempel är jordbruk, där 
framför allt plogning skapar omblandning, vilket gör att partiklar nära ytan kan förflyttas nedåt. Några 
studier har visat att mikroplast kan transporteras nedåt i jorden med hjälp av djur, exempelvis maskar, 
som genom att de gräver förflyttar mikroplaster som fastnar på deras yta eller via intag och utsöndring. 
Mikroplaster och andra partiklar kan också fästa på (adsorberas) och avges från (desorberas) ytan till 
jordkorn. Transporten kan också påverkas av växtrötters expansion, upptag av vatten och nedbrytning. 
Nedbrytning/fragmentering av partiklar på eller nära markytan kan ske via solens UV-ljus, vilket gör 
att det bildas partiklar med mindre storlek som lättare kan transporteras genom jorden. Nedbrytning 
kan också ske i jorden mekaniskt och med hjälp av syre.  

Andra aspekter som kan påverka transporten är torka, vilket kan ge upphov till sprickor, genom vilka 
mikroplast och andra partiklar lättare kan transporteras. Mikroplast kan också avges från markytan och 
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transporteras vidare via vinderosion eller vattenorsakad erosion. Mikroplast kan också tas upp av 
växter och djur och på så sätt påverka dessa negativt och även förflyttas uppåt i näringskedjan [18]. 

5.3. Typ av modeller 
Transport av partiklar, såsom mikroplaster, i mark och grundvatten studeras framför allt med 
transportmodeller för poröst material i lokaliserade områden. För mer storskaliga studier kan 
hydrologiska modeller eventuellt användas. 

5.3.1. Modeller för transport i poröst material 
Modeller för transport av kolloider, det vill säga partiklar i nano- eller mikrostorlek, i poröst material 
har utvecklats och använts bland annat för att studera hur bakterier, virus och nanopartiklar 
transporteras vertikalt i jord [88]. När kolloiderna är suspenderade i vatten kan de därmed följa med 
flödet nedåt genom jorden. 

Modeller av denna typ bygger på beskrivningar av hur partiklarna transporteras genom hålrummen i 
marken genom advektion (yttre krafter såsom vattenflöde), dispersion (spridning mellan jordkornen 
och diffusion pga. koncentrationsskillnad) och filtrering/kvarhållning i jorden [89]. Filtreringen 
uppstår när partiklarna kommer i kontakt med eller nära de omgivande jordkornen och fastnar på deras 
yta [90]. Om partiklarna fastnar eller ej beror bland annat på elektrostatiska, dipolkrafter och London-
van der Waals krafter. Dessutom påverkar hydratisering och hydrodynamiska, hydrofobiska och 
steriska interaktioner [91]. Det finns även porskalemodeller som beräknar krafterna på enskilda 
partiklar för att studera mer detaljerade processer. 

Transporten i den omättade (vadosa) zonen och den mättade (grundvatten) zonen beskrivs i stort sett 
av samma processer, med skillnaderna att vattenflödet blir mindre i den vadosa zonen, det finns luft i 
porerna och transporten därmed behöver beskrivas av mer komplicerade interaktioner. Modeller som 
beskriver kolloidtransport i både vados- och mättad zon är Hydrus-1D [92], Hydrus-2D/3D [93] och 
RT3D [94], som båda är fritt tillgängliga (dock ej graphical interface för RT3D). 

Modellerna fungerar bra för sfäriska partiklar i homogena media om det inte finns repulsiva elektriska 
krafter mellan partiklarna och jordkornen [88]. När det kommer till mikroplaster, liksom de flesta 
partiklar i naturen är det uppenbart att dessa förutsättningar inte är uppfyllda. De flesta mikroplaster är 
inte sfäriska vilket även gäller de från väg- och däckslitage. De flesta modeller tar inte hänsyn till att 
jorden sällan består av homogent material och att jordkornen är ofta negativt laddade vilket kan 
medföra att det bildas repulsiva krafter. Andra processer som inte tas upp med denna typ av modeller 
är att partiklar kan fastna när hålrummen mellan jordkornen är för små och på så sätt bidra till att 
blockera kolloidtransporten [91]. Processer som transport via djur och växtrötter, sprickbildning etc. 
beskrivs inte heller med denna typ av modeller. 

Denna typ av modeller är mycket svåra att utvärdera eftersom mätningar är komplicerade att utföra 
och det krävs antingen platsspecifik validering eller utvärderingar i många olika jordtyper. Få studier 
har använt denna typ av modeller för att studera mikroplasttransport. Engdahl (2018) [95] utvecklade 
ett modellkoncept på porskala för att beskriva transport av fiberlika kolloider i poröst material med 
sikte på att kunna beskriva mikroplastpartiklar. Modellen beskriver transport av individuella partiklar 
och är därmed mycket småskalig.  

5.3.2. Hydrologiska modeller 
De olika typer av hydrologiska modeller som beskrevs under sötvattentransport (kapitel 4) beskriver 
både transport i sjöar, vattendrag och i den omättade och mättade zonen. Dessa skulle potentiellt 
kunna användas för modellering även av kolloider och på så sätt simulera integrerad transport i ett helt 
avrinningssystem. Modellerna har dock en förenklad beskrivning av marken, med ett eller en handfull 
lager som beskriver den vadosa zonen, och likadant i grundvattenzonen. Det rör sig alltså om mycket 
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förenklade, konceptuella processer och dessa modeller beskriver nästan uteslutande transport av lösta 
ämnen och inte kolloider. Dock finns exempel på kolloidtransport av metallföroreningar som utförts 
med två moduler i modellverktyget GMS 10.3.4 [96] som skulle kunna vara en utgångspunkt för 
beräkning av spridning av mikroplast även i marken under svenska förhållanden.  

5.4. Diskussion 
Mikroplasttransport i jord, liksom transport av andra föroreningar, är ett komplext område att 
modellera eftersom det är så platsspecifika, heterogena och komplexa system och därmed svårt att 
göra generella och allmängiltiga valideringar av beräkningar. Detta gäller framför allt för mikroplaster 
där det ännu inte finns några standardiserade mätmetoder och de analysmetoder som finns är dyra och 
svåra att utföra. Dessutom behöver de modeller som finns anpassas för att kunna beskriva de 
egenskaper hos däck- och vägslitagepartiklar, liksom andra mikroplaster, som påverkar hur de sprids i 
marken. 

Utöver att det krävs flera fältmätningar för att kunna validera modellstudier behövs det fler 
laboratorie- och modellstudier som beskriver beteende och transporten av mikroplaster med olika 
egenskaper i marken under olika förutsättningar. De flesta studier som gjorts använder t.ex. runda 
partiklar. Det behövs också fler studier på transportprocesser som inte är inkorporerade i modeller, 
exempelvis transport via djur. Bra data på emissioner från vägar till mark behövs också baserat till 
exempel på modeller och uppskattningar utifrån insamling av data. 
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6. Transport i hav 
Stora mängder mikroplast tillförs haven varje år. Partiklarna har i många fall transporterats en lång 
sträcka genom dagvatten, mark, sötvatten och/eller luften och deras egenskaper kan ha ändrats under 
vägen. Det finns många olika mekanismer för spridning i havet och många olika modelltyper för olika 
ändamål. 

6.1. Källor och transportprocesser i de marina miljöerna 
Tillförseln av mikroplastpartiklar till hav sker via vattendrag som älvar, bäckar och åar, utsläpp via 
dagvatten och från avloppsreningsverk och via torr- och våtdeposition från luften. 

Hur mikroplastpartiklarna transporteras i havet beror på deras egenskaper som densitet, form och 
storlek och vattnets rörelser. Till exempel flyter partiklar med låg densitet och transporteras med 
strömmar och vågor medan partiklar med högre densitet tenderar att sjunka och eventuellt 
sedimentera. Partiklar som sedimenterar kan återsuspenderas från sedimenten. Transporten i ytvattnet 
(ner till ca 100 m) skapas av vind och vågor vilket ger upphov till Langmuir-cirkulation, 
Ekmanströmning och geostrofiska strömmar (ytvattenströmmar). Men även tidvattensströmmar och 
strömning kring flodmynningar påverkar transporten av mikroplastpartiklarna. Hur söt- och saltvatten 
fördelas över området, till exempel i närheten av en flodmynning, påverkar också om partiklarna flyter 
eller sjunker. I djupvatten sker transporten med den termohalina cirkulationen. Strömning och 
turbulens i vattnet påverkas av bottentopografin. Topografi och markanvändning längs kusterna 
påverkar om och hur mycket av partiklarna spolas upp på land och om de fastläggs där.  

Eftersom en stor andel av mikroplast från däck- och vägslitage kan förväntas förekomma i aggregat 
tillsammans med asfaltsmaterial (stenmaterial och bitumen) förväntas dessa partiklar ha en hög 
densitet och därmed huvudsakligen återfinnas i de marina sedimenten nära direkta källor, avlopps-, 
dagvatten- eller ytvattenutlopp. Såväl i den marina miljön, som under transporten dit, kan partiklarna 
utsättas för biobeväxning, vilket påverkar deras densitet och storlek och därmed hur de transporteras. 
De kan också fragmenteras genom fotodegradering med hjälp av UV-ljus och värme i ytvatten, 
mekanisk nedbrytning på havsbotten i kustnära områden. [97]. Mikroplastpartiklar kan också tas upp 
av organismer och transporteras genom näringskedjan.  

6.2. Modellering i hav 
Flera modellstudier har utförts för att studera hur mikroplast transporteras i hav på allt från global 
skala till kustnära områden med en storlek på några 10-tals kilometer. Modellstudier är ofta baserade 
på en partikelspårningsmodell för beräkning av partiklarnas trajektorier. Denna kan vara inkluderad i 
en hydrodynamisk modell eller användas i kombination med data från en havscirkulationsmodell eller 
hydrodynamisk modell. Modellerna kan ha olika upplösning och indata till modellerna kan inkludera 
fler eller färre effekter, exempelvis vågor och Stokes drift [98]. 

I några modellstudier antas partiklarna flyta och passivt följa med vattnets strömning [99], [100], 
medan andra studier tar hänsyn till ytterligare aspekter, exempelvis sjunkning/stigning [101], 
sedimentering [102], [103], återsuspension [102], sedimenttransport [102], strandning [101], [103], 
återtillförsel från stranden [103] och nedbrytning av makroplast till mikroplast [103]. Transport av 
mikroplastpartiklar kan ske i två eller tre dimensioner. 

I Jalón-Rojas et al. 2019 [104] presenteras en ny modell utvecklad speciellt för simulering av plast, 
TrackMPD. Det är en modell för partikelspårning i tre dimensioner som tar hänsyn till partiklars 
densitet, storlek och form och till processer som är viktiga för transporten av dessa; advektion, 
diffusion, vindpåverkan, biobeväxning, nedbrytning, sjunkning/stigning, sedimentering, strandning 
och återtillförsel från strand. 
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Lättare mikroplastpartkilar (som rent gummi, polyeten och polypropen) har en densitet lägre än 
havsvattnets och kan transporteras långa sträckor i ytvattnet, medan däck- och vägslitagepartiklar ofta 
har en högre densitet och tenderar att sjunka. Enligt de studier som gjorts har väg- och däckslitage-
partiklar endast identifierats i kustnära sediment [13], [105] och därför verkar den fortsatta transporten 
av dessa partiklar vara låg i marina miljöer. Vidare är halterna av däck- och vägslitagepartiklar i vatten 
till havs okända, samt tillförseln till havet ännu inte bedömd. Därför finns för närvarande mindre 
behov att beräkna spridning i havet i förhållande till hur tillförseln dit ser ut och kan förväntas bli 
under olika förutsättningar.  
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7. Kombinerad modellering i flera olika miljöer 
För att bedöma spridning av mikroplast från däck- och vägslitage behövs sammankopplade modeller 
som kan hantera spridning i flera olika miljöer, eftersom de olika miljöerna inte är isolerade från 
varandra. Detta kan göras genom att koppla olika mer eller mindre avancerade moduler eller modeller 
till varandra. Flera av de hydrologiska modeller och modellsystem som nämnts tidigare kan användas 
för modellering i flera mark- och vattenmiljöer, t.ex. HSPF, HYPE och SWAT, men de behöver 
anpassas för mikroplasttransport. Alternativt kan enklare boxmodeller användas. Boxmodeller har 
traditionellt använts för att studera transportmängder mellan olika miljöer som hav, sötvatten, mark, 
luft m.m. för kretsloppsberäkningar. I box-modeller beräknas enbart flödet mellan olika miljöer, som 
motsvaras av boxar. Inga fysikaliska processer beräknas och modellerna ger ingen information om hur 
föroreningarna fördelar sig geografiskt eller i tiden. 

I en studie av Unice et al. 2019 [106] presenteras en modell som täcker både en uppskattning av 
källorna till mikroplast från däck- och vägslitage och transport genom mark och vatten till hav. De 
årliga utsläppen av mikroplast från vägtrafik uppskattades utifrån emissionsfaktorer och antal körda 
fordonskilometer och fördelades på olika delavrinningsområden baserat på befolkningstäthet, 
vägstatistik och markanvändning. Litteraturbaserade faktorer användes för att beskriva hur stor andel 
av de emitterade partiklarna som hamnade i luft, vattendrag eller på marken. Modellen beräknar 
massflödet mellan olika delar av miljön och är kopplad till en hydrologisk och en vattenkvalitets-
modell, som beräknar flödet i vattendrag och i mark. Resultaten visar att bara 2 procent av de 
producerade (på land) partiklarna nådde havet och en stor del fastnade i sediment eller marken. 
Studien finansierades av däckindustrin. 

Nackdelen med modeller som kan beskriva flera miljöer är att detaljerade modeller och moduler 
behöver anpassas till varandra och det krävs mycket stor datakapacitet. Vid förenklingar och 
simuleringar med enklare boxmodeller minskar detaljgraden. Fördelen med båda förfarandena är att 
det kan ge en sammanhängande bild över hur partiklarna sprids och var flödena är störst. 
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8. Diskussion och slutsatser 
I denna rapport har befintliga studier av spridning av mikroplast presenterats samt de modeller som 
kan användas för detta syfte. Det framgår att för att beskriva spridningen av mikroplaster från däck- 
och vägslitage till naturen krävs ett batteri av olika metoder. Eftersom vi vet att mikroplaster finns i 
alla miljöer och i en mängd olika storlekar, vilket gör att de har många olika spridningsvägar, behövs 
modeller som kan beskriva allt detta. Forskningen har kommit en bit på väg, men fortfarande återstår 
mycket.  

För att möjliggöra modellstudier krävs emissionsuppskattningar, vilka ännu är osäkra. Modeller för 
mikroplastgenerering från däck, asfalt och vägfärg behövs för att kunna koppla mikroplastutsläpp till 
vägtrafiken. Bättre uppskattningar behövs också på hur stor andel av mikroplasterna som avges till luft 
respektive till mark och vatten. Det finns också stora osäkerheter kring hur mycket av mikroplasterna 
från väg- och däckslitage som hamnar i dagvattenanläggningar och avloppsslam vilket behöver vara 
känt för att kunna bedöma hur mycket mikroplaster från väg- och däckslitage som t.ex. kan spridas via 
dagvattennätet till ytvattenrecipienter eller med avloppsslam till jordbruksmark. Det finns mycket lite 
kunskap om just den första spridningen från vägen till de närmaste omgivningarna under olika 
meteorologiska förhållanden. För att få mer information om detta behövs framför allt fler fältmät-
ningar och laboratorieförsök samt utveckling av modeller som beskriver avrinning, stänk och skvätt 
från vägytan. 

För spridning i luft finns flertalet tillgängliga modeller som kan användas direkt för spridnings-
modellering av mikroplast. Till modellerna behövs indata i form av emissionsuppskattningar och 
storleksfördelningar, men även mer studier av fotodegradering och aggregering i luft. Validering av 
modellering i luft är däremot svårt med befintliga observationsmetoder. 

För modellering i vattendrag finns flera typer av modeller, men många behöver anpassas för att kunna 
simulera mikroplast. Som underlag för denna anpassning och för att kunna kalibrera och validera 
modellerna behöver den stora bristen på kontinuerliga mätningar av mikroplaster i vattendrag åtgärdas. 
Mera forskning i laboratorier och fält behövs också för att kunna beskriva partiklarnas kemiska och 
fysikaliska egenskaper såsom densitet, form och kemisk sammansättning samt hur detta påverkar 
mikroplastpartiklarnas transport i vatten och sediment. Dessutom behövs ökad kunskap kring hur de 
fysiska och kemiska egenskaperna påverkas i miljön, dvs. hur snabbt och vad som sker vid 
nedbrytning, aggregering och biobeväxning under olika mark- och vattenförhållanden och under olika 
meteorologiska förhållanden samt hur detta påverkar dag- och ytvattentransporten. 

För att noggrannare kunna studera transport av mikroplast i mark behövs modeller som anpassas för 
detta syfte. Den befintliga kunskapen säger oss dock att partiklar generellt transporteras långsamt i 
marken. Detta gör att de kommer att ackumuleras i marken och därmed utgöra mindre risk att spridas 
vidare till vattendrag och hav. 

Transport av mikroplast i hav har studerats mest jämfört med andra miljöer, med det finns fortfarande 
många obesvarade frågor såsom hur spridning med olika organismer, med havsströmmar och sediment 
sker. 

Önskvärt vore att kunna modellera hela mikroplasternas öde i miljön, från emission genom de olika 
transportvägarna, med hänsyn till hur deras fysiska och kemiska egenskaper förändras i olika miljöer 
under olika förutsättningar, men då behövs god kunskap om emissioner och de olika processerna i alla 
naturmiljöerna. Olika globala, regionala och lokala uppskattningar är i nuläget mycket osäkra, men 
likväl viktiga för att försöka förstå omfattningen av problemet. 
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