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Rening av mikroplast
från vägdagvatten 
– utvärdering av dagvattenfilter vid E4

Vägdagvatten är ofta förorenat med en rad olika ämnen, till exempel 
metaller, sediment och organiska föroreningar. På senare år har väg
avrinning också identifierats att vara en betydande källa för mikroplast. 
Framför allt däck- och bitumenpartiklar förekommer. Det finns ytterst 
lite data och erfarenhet om rening av mikroplast från dagvatten. Denna 
studie har utvärderat förekomst och rening av olika mikroplastpolymerer 
i avrinning från E4 i Sundsvall (Sundsvallsbron) och rening av denna 
mikroplast i ett dagvattenreningssystem. Studien är den första i hela 
världen som utvärderar rening i sådana dagvattenfilter för motor-
vägsavrinning.

Mikroplast förekommer i vägdagvatten vil- 
ket sannolikt är en relevant källa till sprid-
ning av mikroplast till naturen [8], [3]. 
Dock saknas det fortfarande kunskap om 
förväntade koncentrationer, olika typer av 
mikroplast, variationer under olika årstider 

med mera. Däck- och bitumenpartiklar är 
sannolikt en stor del av mikroplastparti-
klar i vägdagvatten. Dessa har dock ofta 
inte inkluderats i studier på grund av att 
flera analysmetoder inte kan identifiera 
dessa svarta partiklar. Generellt är kun-
skapsläget trots en ökande mängd publi-
kationer om mikroplast och dagvatten 
mycket begränsad. En nyligen genom fört 
litteraturstudie över vetenskapliga publika- 
tioner har visat att dataunderlaget i veten- 
skapligt publicerade artiklar endast omfat-
tar data från <200 dagvattenprover [1].

På grund av vägdagvattens betydelse för 
föroreningsutsläpp är det mycket viktigt 
att förstå funktionen och effektiviteten av 
reningsanläggningar för vägavrinning. De 
två sannolikt vanligaste reningsteknikerna 
är dagvattensedimentationsanläggningar 
(dammar, sedimentationskammare, sand- 
fång i brunnar) och (sedan några år till-
baka) dagvattenbiofilter (som även kallas 
för rain garden eller växtbäddar). Dagvat-
tenbiofilter är en relativ ny, men numera 
mycket populär reningsteknik i Sverige. 

Medan det finns relativt mycket infor-
mation om reningseffektiviteten gällan de 
andra föroreningar (till exempel sedi- 
ment, näringsämnen och metaller) kvar- 
står utvärderingar av rening av mikro-
plast. Mikroplast beter sig sannolikt an-
norlunda än dagvattensediment, till ex-
empel eftersom plast ofta har en lägre 
densitet. Eftersom denna kan vara likt 
vattnets densitet påverkas sannolikt re-
ning i sedimentationsanläggningar, dock 
sannolikt i mindre utsträckning i biofil-
ter [9], [4]. Rening av mikroplast i dag-
vattenanläggningar har endast undersökts 
i ytterst få studier, till exempel [9], [2], [4].

Utvärderingar av mikroplast i sedimen-
tationsanläggningar har hittills inte under-
sökt reningen utan endast förekomst av 
mikroplast i vatten och sediment i till 
exempel dammar och våtmarker främst 
under torrväder [6], [10].

Syften med denna studie var att un-
dersöka 
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Däck- och bitumenpartiklar utgör en betydande del av mikroplast i vägavrinning.
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– förekomst och sammansättning av 
mikroplast i vägdagvatten samt 

– reningsförmågan av en två-stegs-
reningsanläggning som består av en 
(för)sedimentationskammare och två 
parallella biofilter. 

Eftersom den ena filtersektionen var ett 
sandfilter utan växter och det andra ett 
växtbevuxet biofilter med samma filter-
material kunde betydelsen av växtlighet 
på reningen utvärderas. Provtagning både 
efter försedimenteringssteget och efter filt- 
ren möjliggör att se hur de olika renings-
stegen påverkar mikroplast.

Reningsanläggningen, provtagning och 
analys
Dagvatten har provtagits från södra upp- 
farten av E4-bron i Sundsvall samt tra-
fikplats Skönsmon. Avrinningsområdet är 
totalt 4,7 ha, därav 2,8 ha trafikplats och 
1,9 ha E4. Trafiken på Sundsvallsbron är 
ca 13 000 fordon per dygn.

Anläggningen som renar vägavrinningen 
består av två steg:

– Försedimentationskammare/oljeav-
skiljare med bräddfunktion

– Tre parallella filtersektioner med olika 
utformningar. 

Två av filtren är växtbevuxna biofilter 
(växtbäddar) och en sektion är ett sand-
filter utan växtlighet (figur 1). I denna 
studie har ett av de växtbevuxna biofiltren 
och sandfiltret utvärderats för att kunna 
kvantifiera vegetationens betydelse på re-
ning. Tillsammans har dessa två sektioner 
en total yta på 470 m2. Anläggningen och 
provtagningspunkterna visas i figur 2.

Prover togs under 9 regn i oktober till 
december samt maj och juni. Regnen 
varierade mellan cirka 7 och 24 mm. Alla 
prover har tagits på ett flödesproportio-
nellt sätt med automatiska provtagare.

Proverna filtrerades genom 100 och 
20 µm filter för att erhålla mikroplast 
i fraktionen 20–100 µm. Mikroplast i 
fraktionen >100 µm har analyserats i en 
annan studie [4]. Mikroplastpartiklarna 
analyserades med Fourier Transform In- 
frared Spectroscopy (FTIR). För att kunna 
analysera svarta partiklar (som däck-
gummi- och bitumenpartiklar) kombi-
nerades FTIR med försvagad totalref-
lektionsteknik (ATR). 

Förekomst av mikroplast i vägavrinningen
Mikroplastkoncentrationer i dagvattnet 
varierade mycket mellan de nio regn- 
händelserna. Medianpartikelkoncentra-
tion var 230 partiklar/L, den lägsta par-
tikelkoncentrationen var 42 partiklar/L 

och den maximala koncentrationen 8577 
partiklar/L, se figur 3. Den mest hittade 
polymertypen var PP som hittades i dag-
vattnet under alla regnhändelser med 
en mediankoncentration på 141 parti-
klar/L (min: 20 partiklar/L, max: 2175 
partiklar/L). Svarta EPDM-partiklar var 
den näst vanligaste polymertypen i dag-
vattnet, men till skillnad från PP hittades 
svarta EPDM-gummipartiklar inte i varje 
prov.

Rening av mikroplast
Mikroplastpartiklarna avlägsnades effek-
tivt genom hela reningsanläggningen. 
Mediankoncentrationen i dagvattnet var 
230 partiklar/L och i utflödet från det 
växtbevuxna biofiltret endast till 26,5 
partiklar/L, se figur 3. Reningsgraden var 
därmed 93 procent.

Reningen i det icke-växtbevuxna sand-
filtret var mindre effektivt. Även om me-
diankoncentrationen reducerades från 

dagvatteninflödet (230 partiklar/L) till 
121 partiklar/L i utflödet av sandfiltret 
(figur 3) var skillnaden inte statistiskt 
signifikant. Dessutom varierade reningen 
av plast i sandfiltret mer än i biofiltret 
och urlakning av mikroplastpartiklar 
observerades under vissa regnhändelser.

Överlag var försedimenteringen inte 
effektiv för rening av mikroplast. Medi-
ankoncentrationen i det utgående vatt- 
net från försedimenteringen var 323 
partiklar/L och därmed till och med 
högre än i dagvattnet (figur 3). Denna 
skillnad var dock inte statistiskt signi-
fikant och variationen var mycket hög. 
Liksom i dagvattnet var PP den domi-
nerande polymertypen utflödet from för- 
sedimenteringen. Vid de flesta regnhän-
delser var >65 procent av de upptäckta 
partiklarna PP. Svart EPDM-gummi hit-
tades vid fyra regn. 

Att mikroplastpartiklar inte avskiljs 
effektivt genom sedimenteringsprocesser 

Figur 1: Filtren vid Sundsvallsbron efter ett regn.

Figur 2: Flödesschema och provtagningspunkter vid den undersökta anläggningen.
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indikeras redan i tidigare studier. Till 
exempel utvärderade Ziajahromi m fl. 
[10] och Liu m fl. [6] mikroplast i 
dagvattendammar/våtmarker under torr-
väder. Eftersom de hittat plastpartiklar i 
vattenfasen mellan regnen drar de slutsat-
sen att sedimentation i vissa fall inte kan ge 
tillräcklig rening av mikroplastpartiklar. 
Anledningen är troligtvis att mikroplast 
(ofta) har en lägre densitet än annat dag-
vattensediment. Eftersom densiteten är 
i samma skala som vattnets densitet är 
sedimentationsprocesser mindre effektiva. 
En ytterligare anledning för den låga 
effekten av försedimenteringen i Sundsvall 
är att denna del av anläggningen sannolikt 
är underdimensionerad. Lange m fl. [5] 
visar att den inte heller avskiljer dag-
vattensediment.

Den överlag goda reningen i Sund-
svallsanläggningen beror alltså främst på 
effektiviteten av filtren nedströms försedi-
menteringen. 

Vid ett regn fanns extremt höga plast-
halter i inflödet (>8500 partiklar/liter i 
dagvattnet och 10  000 partiklar/L i ut-
flödet från försedimenteringen). Även 
vid detta regn var antal plastpartiklar i 
utflödet låg (70 partiklar/L i biofilter och 
220 partiklar/L i sandfilter) och därmed 
på ungefär samma nivå som för de andra 
regnen. Detta tyder på att biofilter även 
kan rena dagvatten med relativt höga 
plasthalter. 

Generellt var plasthalterna i utflödet 
från det växtbevuxna biofiltret lägre än för 
sandfiltret (26,5 och 121 partiklar/L). Detta 
understryker att vegetationen gynnar 
rening av mikroplast vilket tidigare visats 
för till exempel metaller och sediment 
(Fahlbeck-Carlsson, 2019). Anledningen 
är sannolikt inte upptag av mikroplast av 
vegetation utan att vegetationen gynnar 
filtrering av plastpartiklar.

Mängden mikroplast reduceras kraftigt
Eftersom många plastpolymerer ofta var 
under detektionsgränsen och på grund av 
provtagningsmetodiken kan ingen exakt 

massbalans göras. Men för att kunna få en 
uppfattning över mängden mikroplast har 
antalet PP-partiklar (som visades i de flesta 
proverna) multiplicerats med volymen 
dagvatten för respektive regn. Detta re-
sulterar i totalt 1,7 miljarder PP-partiklar 
i dagvattnet för de nio undersökta regnen. 
Utflödet innehöll ”bara” 23 (biofilter) 
respektive 233 miljoner (sandfilter) PP-
partiklar. De nio undersökta regnen om-
fattar endast cirka 120 mm nederbörd 
(av cirka 540 mm årsnederbörd) och den 
undersökta E4-sträckan är bara 2 km 
(av totalt ca 1600 km mellan Haparanda 
och Helsingborg. Detta visar vilka stora 
mängder mikroplast frigörs av vägtrafiken 
och understryker betydelsen av dagvatten-
reningsanläggningar som även kan fånga 
mikroplast.

Samarbete och vidare publikationer från 
Sundsvallsanläggningen
Reningsanläggningen i Sundsvall har 
byggts av Trafikverket. MittSverige Vatten 
och Avfall (MSVA) har tagit över an-
läggningen och ansvarar för driften. Luleå 
tekniska universitet och MSVA har ge-
mensamt utvärderat anläggningen som 
del av forskningsklustret Dag&Nät (www.
ltu.se/dag-nat) som delvis finansieras av 
Svenskt Vatten. Datat som presenteras i 
denna artikel har kunnat tas fram pga. 
finansiering från Naturvårdsverket. 
Projektrapporten från Naturvårdsverk 
kan laddas ned på www.naturvardsverket.
se/globalassets/amnen/avlopp/resultat/
rapport-ltu.pdf. Denna artikel baseras på 
rapporten. En mer detaljerad beskrivning 
finns i den vetenskapliga artikeln: Lange m 
fl. (2022). Occurrence and concentration 
of 20–100 μm sized microplastic in 
highway runoff and its removal in a gross 
pollutant trap – Bioretention and sand 
filter stormwater treatment train. Sci 
Total Environ 809, 151151 (https://doi.
org/10.1016/j.scitotenv.2021.151151). 

Data om rening av mikroplast större än 
100 µm rapporteras i den vetenskapliga 
artikeln Lange m fl. [4]. Removal of 
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rubber, bitumen and other microplastic 
particles from stormwater by a gross 
pollutant trap - bioretention treatment 
train, Water Res 202, 117457 (https://
doi.org/10.1016/j.watres.2021.117457) 
och I Svenskt Vatten Utveckling (SVU) 
rapport 2021-22 (www.svensktvatten.se/
ts/0bd26449121b4ef6b8db04f35607145d/
svu-r21_22.pdf).  
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Figur 3: Låddiagramm 
som visar mediankon-
centration och variatio-
nen i dagvattnet, efter 
försedimen teringen, och 
efter de två filtersektion-
erna. De två maximala 
koncentrationer för 
mikroplast i dagvattnet 
(8577 partiklar/L) och 
efter sandfånget (10000 
partiklar/L) visas inte 
i figuren pga y-axelns 
skala.


