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Partnerskabet om mikroplast

• Hvad er mikroplast?

• Baggrund og afgrænsning

• Formål

• Projektbeskrivelse og metode

• Resultater 
• Viden om analysemetoder 

• Viden om forekomst

• Viden om rensemetoder (Carsten, COWI)

• Konklusioner og forslag til fremadrettede aktiviteter



Hvad er mikroplast?
Lassen et al 2015

Plastik < 5mm (>1 µm)

1 µm = 1 mikrometer = 1/1000 millimeter

(hår 60 – 120 µm)

Plast dækker alle faste materialer baseret på polymerer 
af fortrinsvis petrokemisk oprindelse. 

Maling og dæk medregnes også til mikroplast. 

Fibre



Baggrund og afgrænsning
• To tidligere undersøgelser fra Miljøstyrelsen viser at:

• Mikroplast findes i spildevand
• Mikroplast tilbageholdes i renseanlæg, men ikke 100%
• Stor kilde til mikroplast i regnvand er afslid fra bildæk (gummi)
• Analyse af mikroplast er komplekst og sammenligning af resultater svært

• Det vi ikke ved nok om:
• Miljømæssige effekter 
• Skæbne af mikroplast som tilbageholdes i slam
• Forekomst og rensning af især små partikler (< 100 um)
• Spildevand som føres uden om renseanlæggene

• Med basis i forsigtighedsprincippet ses på viden om analyse, forekomst og 
rensning



Formål med 
projektet

At etablere et partnerskab om mikroplast for at skabe et tilstrækkeligt 
vidensgrundlag i Danmark med løbende inddragelse af de mest relevante 
aktører og videnspersoner på området. Opgaven omfatter en kortlægning af, 
hvor der mangler viden på området, identifikation af, hvordan der bedst muligt 
renses for mikroplast og hvordan der på længere sigt kan analyseres 
omkostningseffektivt.



Projektbeskrivelse

Konklusion og 
inddragelse af 
interessenter

Litteratursøgning
og etablering af 
partnerskab

Gennemgang af 
analysemetoder

Forekomst i udledning af 
spildevand i dag

Mulige renseteknologier 
til fjernelse af mikroplast

Workshop:
Hvad ved vi 

- og hvor skal 
vi fokusere?

Konference:
Hvad er 

status nu?
Fremtiden?

Slutrapportering 
til Miljøstyrelsen



Metode: 
Gennemgang af litteraturen

• Formål
• Fordele/ulemper ved analysemetoder
• Forekomst i udledning fra renseanlæg i partikler/m3

• Renseteknologier og rensegrader i % eller antal 
partikler/m3

•Konklusion 
• Begyndende fokus på udfordring med analysemetoder
• Få publikationer om ”Forekomst” og ”Renseteknologi” i 

regnvand.
• Ingen publikationer om ”Forekomst”, ”Renseteknologi” og 

”Analysemetode” ift. mikroplast af gummi. 



De tre hovedområder, som er behandlet:

- Gennemgang af analysemetoder

- Forekomst af mikroplast i regn- og 
spildevand 

Carr et al 2016

- Mulige renseteknologier til fjernelse af mikroplast



Analysemetoder

- Gennemgang af analysemetoder



Analysemetoden er vigtig fordi:

- Standardiserede analysemetoder er en forudsætningen 
for debatten om mikroplast

- Sammenligning af data bør omfatte diskussion af 
forskelle i metoder

- Vigtigt at forholde sig til analysemetodernes fordele og 
ulemper



Udfordringer i 
forbindelse med 
prøvetagning

Eksempel på procedure 
for analyse af mikroplast

Prøvetagning

Oprensning

Densitetsseparation

Endelig detektion 
(eks. spektroskopi)



Udfordringer i forbindelse med prøvetagning og analyse

• Prøvetagning – stor forskel i procedure
• Prøvetagningsvolumen (0,5 - 20.000 L) 

• Filtrering (filterstørrelse 1 - 400 µm)

• Prøvetagning (fx belastning)

• Prøveforberedelse og oprensning - måleusikkerhed
• Kemisk oprensning øger risiko for nedbrydning

• Fysisk nedrydning ved håndtering (fragmentering)

• Tab under håndtering, fx filtrering og densitetsseparation



Metoder til detektion af mikroplast

• Detektionsmetoder som ofte er anvendt til 
mikroplast
• Lysmikroskopi

• FTIR (fourier transform infrared spectroscopy)

• Raman spektroskopi

• Mindre anvendte metoder
• Pyr-GC-MS (gas chromatograpy – mass spectrometry)

• SEM (scanning electron microscopy)



Review af detektionsmetoder

• Hidalgo-Ruz et al (2012) Microplastics in the Marine Environment: A Review of the Methods Used
for Identification and Quantification

• Lenz et al (2015) A critical assessment of visual identification of marinemicroplastic using Raman 
spectroscopy for analysis improvement

• Rocha-Santos & Duarte (2015) A critical overview of the analytical approaches to the occurrence, 
the fate and the behavior of microplastics in the environment. 

• Löder & Gerdts (2015) Methodology Used for the Detection and Identification of Micro-plastics—
A Critical Appraisal

• Käppler et al (2016) Analysis of environmental microplastics by vibrational microspectroscopy: 
FTIR, Raman or both? 

• Shim et al (2016) Identification methods in microplastic analysis: a review



 Fordele

 Nemt og hurtigt

 Lettilgængeligt udstyr

 Ulemper

 Visuel (subjektiv) optælling og evt. kategorisering 

 Plasttype bestemmelse ikke mulig

 Overestimerer ofte mikroplast indhold 

 Vanskeligt at adskille plast fra andet materiale. Farve og gennemsigtighed 
har betydning.

 Størrelse er en begrænsning - Under 100µm er vanskeligt, men jo mindre jo 
vanskeligere. 

Lysmikroskopi – den mest anvendte metode



 Fordele
 Begge: Ingen subjektiv vurdering nødvendig

 Begge: Bestemmelse af koncentration og plasttype er muligt

 Begge: Skanning af overflade mulig

 FTIR: Kan analysere mikroplast ned til ca. 10-20 µm

 Raman: Kan analysere mikroplast ned til få mikrometer

 Ulemper
 Begge: Dyrt instrument, træning i brug og fortolkning af data nødvendig

 FTIR: Svært at detektere særligt små partikler, underestimerer derfor mikroplast indhold 
<20µm 

 Raman: Farvede prøver kan give fluorosens, som skygger for signal 

 OBS for begge: 
 Typen og alder af udstyr er afgørende for bl.a. mulighed for skanning, hastighed og 

opløsning.

 Omkostninger til analyse er vanskeligt at prissætte

Spektroskopiske metoder - FTIR og Raman



Konklusion om viden om analysemetoder

• Ingen standardiserede metoder og stor forskel i 
resultater afhængig af metodevalg 

• Dokumentation af samtlige trin i analysen er 
essentiel for at kunne sammenligne analyser. 

• Vi er udfordret på metoder til detektion af de små 
mikroplastpartikler (<20 µm), fibre og gummi fra 
dæk. 



Forekomst i spildevand

- Forekomst af mikroplast i regn- og spildevand 



Forekomst er vigtig fordi:

- Grundlag for at vurdere udledning af 
mikroplast til recipienter 

- Sammenligne udledning fra renseanlæg 
med regnvandsbetingede udledninger

- Vurdering af muligheder for rensning



Forekomst af mikroplast i udløb fra renseanlæg  
Målt med lysmikroskopi

Kilde
Prøvetagnings-

volumen (l)
Filter-

størrelse (µm)
Antal pr. m3

i udløb

Carr et al 2016 189.000-232.000 400, 180, 45 0
Mason et al 2016 500 – 20.000 125 50

Estahbanati & 
Fahrenfeld 2016 Ikke angivet 153

ca. 20-120 (63-125 µm)
ca. 20-100 (125-250µm)
ca. 40-80 (250-500µm)
ca. 1-3 (500-2000µm)

Micheilssen et al 2016 34-38 ingen (grab) 5.900

Leslie et al 2013 Ikke angivet Ikke angivet 9.000-91.000

Talvitie & Heinon 2014
50 (300,100µm)

1 (20µm) 300, 100, 20
7.000 syntetiske partikler

125.000 sorte partikler

Magnusson 2014
37-230 (>300µm)

2-18 (>20µm) 300, 20
23 (>300µm)

2.100(>20µm)

Magnusson et al 2016A 0,25-1.000 300
10-40 (SE, FI) 
1.500 (Island)

Norén et al 2016B
1.762-1.872 (>300µm)

5,4 (>20µm) 300, 20
1,5 syntetiske fibre (>300µm)

Ingen (>20µm)



Kilde
Prøvetagnings-

volumen (l)
Filter-størrelse

(µm) Antal pr. m3 i udløb

Murphy et al 2016 30-50 65 250

Magnusson & Wahlberg 2014 4-1.000 300, 20
ca. 10-100 (<300µm)

ca. 1000-10000 (>20µm)

Vollertsen & Hansen 2017 0,5-108 20 5.800.000 (20-500µm)

Mintenig et al 2017
0-50 (>500µm)

10-9.000 (<500µm)

Mintenig et al 2014 390-1.000 10 86-714 (primært 50-100µm)

Carbernard et al 2016 0,1 45 0,015-0,110

Magnusson & Norén 2014 1.000 300 8

Int-veen 2014 390-1.000 10
0 – 52 (> 500 μm)

12 – 8.851 (< 500 μm)

Forekomst af mikroplast i udløb fra renseanlæg  
Målt med FTIR



Typen af mikroplast i renset spildevand
Målt med FTIR

Kilde Type af mikroplast identificeret
Magnusson & Wahlberg 
(2014)

PE, akrylplast, PP, copolymer med PE, PMMA, PA, bomuld, PET

Vollertsen & Hansen (2017)
PA mest hyppig, derefter PE og copolymer med PE, partikler
coatede med zink stearat. Mindre hyppigt ses PP og PVC.

Mintenig et al. (2014) PE, PP, PS, PA

Mintenig et al. (2017) PE hyppigst, polyester dominerer blandt de syntetiske fibre

Int-veen (2014)

For partikler >500 µm: PE, PP, PA, PS, PVC, PUR, silikone og maling. 

For partikler <500 µm: PE, PP, PS, PA, SAN, polyester, PET, PVC, PUR, 
EVA, PVAL, ABS, PLA

Ziajahromi et al. (2017) PVC, PS, PP, PET, PE, PA

Talvitie et al (2017B) Polyester>PE>polyakryl>PVC>PS>PP (fibre inkluderet)



Forekomst af mikroplast i regnbetinget
udledning

 Viden om regnvand

 Dæk og vejstriber angives som væsentligste kilder, men 
ikke bekræftet af faktiske undersøgelser.

 Manglende metode til detektion af gummipartikler



Konklusioner på forekomst af mikroplast i spildevand

• Der ses store forskelle i forekomsten af mikroplast i udløbet 
fra renseanlæg (antal partikler)

• Generelt tendens til, at der i udløb fra renseanlæg ses flere 
små partikler (< 300-500 µm) end større

• Den mest anvendte metode er lysmikroskopi, hvor analyse 
af små partikler er vanskelig og plasttypen ikke bestemmes 

• Der er ingen data og analysemetode for mikroplast af 
gummi 

• Der er ingen publikationer, som omhandler direkte målinger 
på regnvandsbetinget udledning



Massestrøms-model 
– eksempel med dæk

Baseret på 
MST kortlægning 2015



Renseteknologier og tilbageholdelsesgrader

• Sammenfatning af viden om tilbageholdelse af mikroplast i 
renseanlæg og anlæg til rensning af regnvand (vejvand)

• Katalog over renseteknologier – baseret på oplysninger fra 
leverandører og litteraturen



Tilbageholdelse i 10 danske renseanlæg

Indløb Udløb Tilbageholdelsesgrad

Antal partikler per liter (median) 86,000 6,400 92,6%

Masse, mg/L (median) 5,9 0,016 99,7%

Median størrelse
50,0 µm 

41 ng

41,5 µm

20 ng

Størrelsesinterval
10-500 µm 10-500 µm

Vollertsen og Hansen, 2017

• Tilbageholdelsesgrader på 92.5% angivet som partikler og 99.7% (10-500 
µm) angivet som masse

• Større tilbageholdelsesgrad ved større partikler



Tilbageholdelse i udenlandske renseanlæg

Land Renseteknologi (udover primær)
Tilbageholdelse

% (partikler)
Mikroplast

størrelse, µm
Analysemetode

Northfield, USA Aktivt slamanlæg, granulært sandfilter 97,2 20-4.750 Mikroskopi

Pilotskala AnMBR, USA Anaerob MBR med keramiske skivefiltre 99,4 20-4.750 Mikroskopi

Glasgow, Skotland
Beluftning (polymertilsætning), 
klaringstank

98,4 > 65 FT-IR

Zurich, Schweiz
Biologisk rensning, efterklaring og
membranfilter (0,4 µm) 

93 8 – 5.000 Mikroskopi

Viikinmäki, Kalteva, Hyvinkäa, 
Finland

Aktivt slam og sedimentation, 
biologisk rensning

99,9 >300 Mikroskopi 

Arvidstorp, 
Sverige

Biologisk rensning, eftersedimentation, 
skivefiltre

99,2
97,3

300-5.000
20-5.000

Mikroskopi

Ryaverket, 
Sverige

Simultanfældning ved 
biologisk behandling, skivefilter (15 µm)

99,9
69,9

300-5.000
20-5.000

Mikroskopi

Veas, Slemmestad, Norge Kemisk og biologisk rensning
99,9
97,0

300-5.000
20-5.000

Mikroskopi



Tilbageholdelse ved efterpoleringsteknikker
Anlæg, land Renseteknologi  (udover primær)

Tilbageholdelse, % 
(partikler) *

Størrelse, µm Analysemetode

Northfield, USA Granulært sand filter 97,2 20 - 4.750 Mikroskopi

Henriksdal, Sverige Sandfilter
28
-1

>300
> 20

Mikroskopi

Kakolanmäki, Finland Sandfilter 97,1 20-5.000 Mikroskopi + FTIR

Oldenburg, Tyskland Tekstilfilter [pile fabrics] 97 10-5.000 FT-IR

Zurich, Schweiz Membranfilter, porest.: 0,4 µm 61 8-5.000 Mikroskopi

Arvidstorp, Sverige Skivefiltre, porestørrelse: 10 µm
100,0
100,0

>300
> 20

Mikroskopi

Viikinmäki, Finland
Pilotskala-skivefiltre:
10 µm
20 µm

40,0
98,5

20-5.000 Mikroskopi + FTIR

Pilotskala-AnMBR, USA Anaerob MBR med keramiske filter 99,4 20-4.750 Mikroskopi

Kenkäveronniemi, Finland
Pilotskala-membranbioreaktor
(MBR) med membranfiltre

99,9 20-5.000 Mikroskopi + FTIR

* % af indløb til det pågældende rensetrin



Ultrafiltrering – MBR; 0,03-0,4 µm
Ultrafiltrering som komponent af membran 
bioreaktorer (MBR). Filtre af plast eller keramisk 
materiale 

Eksempler: BioBooster (filter vist), BIOSEP® PACK  
(vist) , MBR System KD 40, Alfa Laval Membran 
Filtrerings Modul 

Svenske erfaringer (ultrafiltrering alene, samlede 
omkostninger):
20.000 PE : 0,5 - 0,9 DKK/m3

100.000 PE : 0,4 - 0,6 DKK/m3

500.000 PE : 0,3 - 0,5 DKK/m3

MBR anlæg Herlev Sygehus, som også omfatter 
andre teknikker som aktiv kul, ozonering og UV lys 
er angivet at have drifts- og 
vedligeholdelsesomkostninger på ca. 11 kr/m3; 
anlægsudgifter 25-35 mio.  

Illustration: Grundfos

Illustration: Alfa Laval



Mikrofiltrering – skivefiltre, 
tromlefiltre >10 µm

Illustration: Nordic Water Products AB 

Illustrationer: Krüger

Eksempler: Hydrotech skive- og tromlefiltre (vist), 
DynaDiscTM skivefilter (vist). Filtre af plast eller stål

Kombination med forskellige flokkuleringsteknikker for at 
øge tilbageholdelsen af små mikroplast partikler og andet 
suspenderet materiale 

Svenske erfaringer: 
Investering: 234,000 kr. til anlæg med 10,000 PE og 
780.000 kr til anlæg med 100.000 PE

Driftsomkostninger (inkl. kemikalieforbrug) konkrete 
anlæg: 0,01 kr/m3 (740.000 PE) – 0,1 kr/m3 (62.000 PE).  

Arvidstorp renseanlæg i Trollhättan (62.000 PE): heraf 51% 
til kemikalier, 22% til vedligeholdelse, 18% til retur-vask af 
filtre, 7% til energiforbrug og 1% til kemikalier til rengøring



Båndfiltre

• Beskrives nærmere af Aarhus Universitet senere



Spildevandsslam

• Tæt på 100% af tilledt mikroplast ender i slam (usikkerhed omkring 
mulig nedbrydning ved spildevandsbehandlingen)

• Dansk undersøgelse: mikroplast udgjorde 0,7% slam

• Ca. halvdelen af slam tilføres landbrugsjord

• Dansk undersøgelse: ikke signifikant større koncentration i jord tilført 
slam – resultater tyder på at slam kun er én af flere kilder

• Ingen viden om i hvilken grad mikroplast i slam tilført landbrugsjord 
på sigt bortledes til vandmiljøet eksempelvis via dræn



Regnvand (vejvand)

• Ingen undersøgelser af tilbageholdelse af mikroplast ved behandling 
af regnvand (igangværende undersøgelser under MUDP)

• Tilbageholdelsesgrader for suspenderet stof i sedimentationsbassiner 
er generelt høje (80-90%), men kan være lavere for mikroplast 
afhængig af vægtfylde

• MST kortlægning (2015) anslår, at 1/3 udledes via 
sedimentationsbassiner med en tilbageholdelseseffektivitet på 40-
50%

• Rapporten beskriver en række relevante teknologier 
(båndfiltre, skivefiltre og tromlefiltre, SediPipe, 
HydroSeparator, dobbeltporøst filtrering (DPF)



Renseteknologier –konklusion
• Tilbageholdelsesgrad afhængig af partikelstørrelse:

• >300 µm typisk over 99% (angivet som partikler, dvs. nær på 100% angivet som masse)

• > 20 µm varierende fra 70 til 99% (angivet som partikler); dansk undersøgelse finder >99.5% angivet som masse for 
intervallet 20-500 µm

• Store variationer, som understreger behovet for yderligere viden og standardiseret analysemetode

• De høje tilbageholdelsesgrader for spildevand >20 µm taler for i særlig grad at rette blikket mod: 
• Viden om tilbageholdelse af mikroplast < 20 µm 

• Samtænkning af rensning for mikroplast og rensning for mikroforureningsstoffer (medicinrester, mm.)

• Spildevand ledt uden om renseanlæg kan udgøre den væsentligste del af direkte udledninger med spildevand til vandmiljøet

• Næsten 100% af mikroplast ender i slam - behov for undersøgelser af skæbnen af mikroplast der tilføjes landbrugsjord

• Behov for undersøgelser af tilbageholdelsesgrader af mikroplast ved behandling af regnvand – udvikling 
af tilbageholdelsesmetoder

• Sikker viden om effekter af mikroplast i recipienter kan formentlig tage mange år at opnå – brug af 
forsigtighedsprincip?



Effekter af mikroplast i marine organismer

• Fysiske effekter 

• Kemiske effekter 
• Tilsigtede stoffer i plasten

• Stoffer som adsorberes/absorberes

• Overførsel i fødekæden 

• Signifikans i miljøet 

Foto: AquaBiota



Observerede effekter,
laboratorieforsøg

mm

Rød: Større effekt, biologiske 
processer påvirket der kan føre 
til død

Orange: Kritisk effekt, 
reduktion i funktion, overførsel 
mellem forskelligt væv

Gul: marginal effekt

Grøn: mindre effekt

Blå: ingen observeret effekt

Kilde:   GESAMP, 2016



Miljøeffekter - GESAMP 2016 konklusioner

• Der er evidens for, at mikroplast kan påvirke organismer på mange 
niveauer af biologisk organisation, med størstedelen af evidens på 
sub-organisme niveau (dvs. demonstrerede effekter på biologiske 
processer)

• Hovedparten af demonstrerede effekter er fra laboratorie-
undersøgelser ved relativt høje koncentrationer, og der er kun 
begrænset dokumentation fra naturen eller ved miljørelevante 
koncentrationer

• Der er et klart behov for yderligere undersøgelser vedrørende 
virkningerne af mikroplast 



Overordnet konklusion

• Usikkerhed vedr. analysemetoden som benyttes til 
spildevand 

• Behov for standardisering og validering af metoden

• Ikke nok viden om mikroplast i regnvandsbetingede 
udledninger 

• Vi ved ikke hvordan vi bedst renser for mikroplast. Der 
er behov for mere viden om små partikler.

• Ud fra forsigtighedsprincipperne skal vi stadig fokusere 
på forureningsrisikoen af mikroplast.



Anbefalinger  til fremadrettede aktiviter

Der mangler en standardiseret analysemetode både 
med hensyn til bestemmelse af mikroplastens størrelse  
og type 

På kort sigt ønskes:

• En troværdig, reproducerbar analysemetode til 
mikroplast

På længere sigt ønskes:

• at udvikle og verificere hurtige screeningsmetoder til 
håndtering af store datamængder (kosteffektiv)



Fremtidige samarbejder

• Miljøstyrelsen har igangsat et samarbejde med Aarhus 
Universitet  vedr. udvikling af en valid metode til analyse 
af mikroplast

• Der er et ønske om at foretage ”ring-test” for forskellige 
detektionsmetoder (universiteter og videns-
institutioner)

• Der ønskes yderligere undersøgelser af mulighederne 
for rensning af regn- og spildevand

• Øvrige samarbejder ?


