
Mikroplast i avløp – hvor mye, og hvor tar 
det veien?
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Hva regnes som mikroplast?
• Faste, ikke-vannløselige partikler bestående av polymere

• Syntetiske/menneskelagde polymere

• Langsomt nedbrytbare (sensitive for sollys)

• <5 mm i største dimensjon; men mange forskjellige former
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[Wu, Zhang and Xiong 2018] 



Hva og hvor mye kommer inn til de 
kommunale avløpsrenseanleggene? 
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[Wei-Min, Jun, Craig]
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Spillvann

Veiavrenning

Årlige estimerte tilførsler av mikroplast til kommunale renseanlegg

[MEPEX 2014]

[Vogelsang m.fl. 2018]
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Størrelser (µm)

Analyser

[Data fra Vollertsen og Hansen (2016); Talvitie et al. (2017); Michielssen et al. (2016); Lares 
et al. (2018); Magnusson (2014); Gies et al. (2018); Murphy et al. (2016); Carr et al. (2016)]
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Antall mikroplastpartikler i INNLØPET til renseanlegg

• Enormt spenn: 1-442 000 #/L
• Snitt = 14 000 #/L; median = 45 #/L
• Danmark: ca. 1% av organisk stoff, ca. 2-3% av SS!

2016  2017  2016 2018 2014 2018  2016 2014             2016

Hva skyldes dette spennet?!



Analyse av mikroplast
• Visuell ID

‐ 50 µm – 5000 µm
‐ Tradisjonell metodikk som gir informasjon om 
morfologi 

• FT-IR-analyser
‐ Gir oss informasjon om type plast
‐ Scanning av utvalgte partikler for identifikasjon –
mindre subjektiv

• µFT-IR-analyser
‐ Muliggjør analyser av svært små partikler (20 µm) 
‐ Analyserer alle partiklene på filteret
‐ Mer tidseffektiv metodikk som er 

egnet i overvåking
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Vollertsen og Hansen (2016):
• µFT-IR: reell identifikasjons-

grense ca. 10 µm
• Analysert alle partikler i 

størrelsesområdet 20-500 µm
• Lavt prøvevolum: 0,5-1,0 mL! 

4-28 #/prøve

[Vollertsen og Hansen (2016)]

Reell nedre grense 
andre studier

Viktig for å telle antall partikler
MEN hva med samplet mengde?
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4 partikler: Ca. 
35% av total 
mikroplastmengde 
i innløpet

[Vollertsen og Hansen (2016)]



Det er krevende å ta representative (innløps)prøver

Mye av plasten flyter; gir eksisterende 
prøvetaking representative uttak av 
disse?
Store mikroplastpartikler (1-5 mm) 
utgjør en liten andel tallmessig, men 
meget stor andel volummessig

krever store prøvevolum
Mange (andre) partikler/papir som tetter 
filter ved siling

små prøvevolum (typisk 100 mL)
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Bekkelaget RA



Det er krevende:
• å fjerne alt som interfererer med identifiseringen

➢Mye papir (kan bruke enzymet cellulase)

➢Mye fett (varme <60°C og etanol)

➢Mange organiske partikler og (bio)film (kan oksyderes; H2O2 + Fe2+)

➢Mange mineralske partikler (kan separeres ved tetthetsfraksjonering)

➢MEN: fjerner man nok/for mye?

• å identifisere alle typer mikroplastpartikler med mikroskop
➢Pga. likhet med naturlige partikler (spesielt fibre)

➢Pga. størrelse; Praktisk identifikasjonsgrense 50-150 µm (stereolupe)

➢Pga. form; «plastlignende», glatte, runde, skinnende enkle

➢Potensielt mange falske positive/negative
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Det er krevende:

• å identifisere mikroplast med FT-IR
➢Praktisk identifikasjonsgrense > ca. 250 µm (fibre) 

➢Krav til erfaring; tilpasset database IR-spektre (referansebibliotek)

➢Tidkrevende; hver enkelt partikkel må skannes

➢Mikroplasten må være «synlig» (god prøvepreparering)

➢Black carbon i dekkslitasje forstyrrer IR (spesifikk analyse SBR)

• å unngå kontaminering
➢Ved prøvetaking, prøveopparbeidelse og analyse (mange 
blankprøver!)
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Hvor mye fjernes på renseanleggene?
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Mye tyder på at de kjemiske, biologiske 
og kjemisk-biologiske renseanleggene 
er effektive barrierer for mikroplast-
partiklene vi måler på i dag.

Renseanlegg Rensing Snitt

Danmark 10 anlegg Ikke spesifisert 89,8

Viikinmäki RA Kjemisk-biologisk 99,9

Detroit RA Biologisk 95,6

Northfield RA Biologisk-etterfiltrering 97,2

Kenkäveronniemi RA Biologisk 98,3

VEAS Kjemisk-biologisk 97,0

Tønsberg RA Kjemisk 87,0

Fuglevik RA Kjemisk 90,0

Vancouver RA Biologisk 98,3

Glasgow RA Kjemisk-biologisk 98,4

Långevik RA Kjemisk-biologisk 87,0

Henriksdal RA Kjemisk-biologisk-sandfilter 90,3

Rya RA Kjemisk-biologisk-skivefilter 69,9

Los Angeles RA Kjemisk-biologisk 99,9

SNITT 92,8

MEDIAN 96,3
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Hvor forventer vi effektiv fjerning av mikroplastpartikler?
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Store;
>3 mm

Lav tetthet; 
<ca. 1 g/cm3

Rist Sand- og 
fettfang

Store, 
tunge

Sed.hast; 
>1,6 m/t

Primær-
sedimentering

u/felling

Sed.hast; 
>1,3 m/t

Små;
>10 µm

sandfilter

Biologisk/Biologisk-kjemisk
m/sekundærsedimentering

Etter-
polering

Slam-
behandling

Resipient

Landbruk, 
grøntarealer

Lav tetthet; 
<ca. 1,1 g/cm3?

Lufting!



Forventet effekt under primærsedimentering (uten felling):
• Lette MP-partikler (1,05 g/cm3) større enn ca. 140 µm sedimenterer ut

• Litt tyngre MP-partikler (1,3 g/cm3) større enn ca. 60 µm sedimenterer ut

• 85-93% av dekkslitasjepartikler forventet sedimentert ut (NB: økt 
hydraulisk belastning under nedbør!)
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Dekkslitasje-
partikler

Vmaks.dim (2,5 m/t)

Vdim (1,6 m/t)

Disse kan 
forventes 
sedimentert ut



Observasjoner
• 35-59% fjerning via rist og sand-/fettfang (Michielssen m.fl. 2016; Murphy m.fl. 2016)

• 73-99% fjerning etter primærrensing (sedimentering) (Gies m.fl. 2018; Lares m.fl. 

2018)

• 78-98% fjerning etter primærrensing (primærfelling/sedimentering) 
(Murphy m.fl. 2016; Talvitie m.fl. 2017)

• Høyest konsentrasjon i flytslam fra primærsedimentasjonstank, relativt 
høyt i skum i aktivslam, sterk akkumulering i aktivslam (Carr m.fl. 2016)

• ca. 1/5 av MP i slam returnert til innløp med rejektvann (Talvitie m.fl. 2017)

• Interessant: Ingen/svært få observasjoner av SBR fra bildekk.
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Betydning for resipienten?

• Snitt utslipp alle anlegg utenom de danske: ca. 2 500 #/m3

• Total rensekapasitet på norske kommunale renseanlegg ca. 7 
mill PE = ca. 1,4 mill. m3/dag       ca. 3,5*109 #/dag til norske 
resipienter

• Dansk studie: ca. 13 mill. #/m3 ca. 18 000*109 #/dag til 
resipient!

• Tysk studie - µFT-IR på utslippsprøver (10-5000 µm) fra 12 RA 
(Mintenig m.fl. 2017):  ca. 500-14 000 #/m3

• Men hva er problemet?
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Plast mer eller mindre inert, men:
• kan inneholde giftige kjemikalier tilsatt for å gi ønskede egenskaper

• kan trekke til seg miljøgifter

• mikroplasten kan fungere som transportvei (vektor) for miljøgiftene, 
som muligvis kan frigjøres inne i organismene

• Men dette gjelder også mange ikke-syntetiske (manipulerte) fibre, som 
er enda mer vanlige i husholdningsavløp!
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[GESAMP, 2016]



Mikroplast (>1 µm) for stor til å tas opp i planter, men nanoplast (20-40 nm) 
vist å kunne tas opp av planteceller (Ng m.fl. 2018)

Mer forskning nødvendig! Slam fra 8 norske RA 
(Lusher m.fl. 2017)



Kort oppsummering
• Mye mikroplast i innløp, men store usikkerheter knyttet til 

identifisering og kvantifisering, spesielt for små partikler.

• Renseanleggene effektive barrierer; mye tas med enkel 
behandling (flotasjon i fettfang, sedimentering i primærtank)

• Fortsatt mange partikler i renset utslipp

• Foreløpig: Risiko primært knyttet til mikroplast som vektor 
for additiver og adsorberte miljøgifter

• Nanoplastpartikler?
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Takk for oppmerksomheten!

cvo@niva.no
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