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Projektets formål – evaluering af renseteknologier
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1. Renseteknologiers evne til at tilbageholde mikroplast på 

renseanlæg (AAU, forsyninger, Krüger)

2. Udvikle en metode med sporbar mikroplast til test af 

renseteknologier (DTU)

3. Pilottests med sporbar mikroplast til test af 

renseteknologier (DTU, Hydrotech, Krüger)

4. Regnvandsbassiners tilbageholdelse af mikroplast fra 

regnvand og vejvand (AAU)



Renseteknologiers tilbageholdelse af mikroplast på

renseanlæg (10- 500µm)
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UdløbEfterpolering

Rist
(5 mm)

Indløb

Skivefiltre:
Grindsted RA (18µm)

Membranfiltre: 
Mølleå RA (0,03-0,1µm)



o Vi forventer tilbageholdelse af partikler >18 µm

o ~95% SS tilbageholdes med filteret

Talvitie m.fl. 2017:

o Finsk studie viser 98,5% fjernelse med skivefiltre 

Mølleåværket og Grindsted:

Tilbageholdelse af mikroplast med filterteknologier

Skivefiltre:
Grindsted RA (18µm)

o Vi forventer en meget stor tilbageholdelse (>0,1 µm)

Talvitie m.fl. 2017:

o Finsk studie viser 99,9% fjernelse med MBR 

Membranfiltre: 
Mølleå RA (0,03-0,1µm)

Filterteknologier øger tilbageholdelsen af mikroplast



Renseteknologiers tilbageholdelse af mikroplast på

renseanlæg (10- 500µm)
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UdløbEfterpolering

Rist
(5 mm)

Indløb Forklaring

Skivefiltre:
Grindsted RA (18µm)

Membranfiltre: 
Mølleå RA (0,03-0,1µm)

Forklaring: Lynetten RA



Lynetten :

Fjernelse af mikroplast i primærtrinnet
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Angivet i masseAngivet i antal partikler

98,9% red

99,9% red 99,6% red 99,9% red

o Stor tilbageholdelse af mikroplast i primærtrinnet på renseanlægget

 optimering af primærtrinnet kan evt. øge tilbageholdelsen af mikroplast



Metode til test af renseteknologier
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Startmateriale Polymer type Farver
Størrelser 
(i µm)

HAMA perler PE Fuchia, Blå, Rød 63-90
90-125
125-250
250-355Rawplugs Nylon

Blå, Rød, Grøn, 
Orange

Sporbar mikroplast: Bibliotek af mikroplast-partikler



Validering / genfinding

o Billeder

63-90 µm

125-250 µm

250-355 µm



Pilotforsøg med forfiltrering og sporbar mikroplast

Udløb

Rist
(5 mm)

Indløb

Forfiltrering

Forfiltrering, pilot forsøg:
Malmø RA (100µm)

1. pilotforsøg % tilbageholdelse

Forfilter 45

Forfilter + 
koagulant+polymer

>85
PE og nylon 63-355µm

Flokkulant giver markant mere mikroplast-tilbageholdelse

- Nylon tilbageholdes mere end PE (densitet?)



Mikroplast og regnbetingede udløb?

Regnbetingede
udløb

~40% af mikroplastudledningen kommer i spildevandet
- Nedsivning
- Regnvand
- Vejvand
- …… 



Regnvandsbassiners tilbageholdelse af mikroplast

o Målt på ét regnvandsbassin i Viborg (vandfase, sediment, dyr)



Regnvandsbassiners tilbageholdelse af mikroplast



Tilbageholdelse af mikroplast:

Forklaring på renseanlæg: ~99% af mikroplast tilbageholdes i primærslammet

Flokkulering med polymer: Markant højere tilbageholdelse af mikroplast

Plastpolymertype: Forskellig tilbageholdelse af polymerer

Filtrering af udløb: Analyser pågår, tilbageholdelse af mikroplast

Regnvandsbassiner: Tilbageholder mikroplast i sedimentet

Opsummering


