
 
 

 

EXAMENSARBETE INOM KEMITEKNIK, GRUNDNIVÅ 
STOCKHOLM, 2015 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

Utveckling av separationsmetod 

för mikroplaster i avloppsvatten 

för att kvantifiera mikroplaster 

vid Käppala reningsverk 

 

Rebecka Pergel 
 

  

 

 

 

 

 

KTH ROYAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY 
KTH KEMIVETENSKAP 



 
 

EXAMENSARBETE 

Högskoleingenjörsexamen 

Kemiteknik 

 

 

Titel:  Utveckling av separationsmetod för mikroplaster i 

avloppsvatten för att kvantifiera mikroplaster vid 

Käppala reningsverk  

 

Engelsk titel: Development of a Method of Separation of Micro 

Plastics in Waste Water to Quantify Micro Plastics at 

Käppala 

 

Sökord:                      mikroplast, separationsmetod, kvantifiering,    

                      reningsverk, avloppsvatten 

 

Arbetsplats:                    Käppalaförbundet  

Handledare på 

arbetsplatsen:                Kristina Svinhufvud 

Handledare på 

KTH:                                  Sara Thyberg Naumann 

 

Student:                           Rebecka Pergel 

Datum:                             2015-06-25  

 

Examinator:                     Sara Thyberg Naumann 

 



 
 

Sammanfattning 

Mikroplaster är små plastpartiklar, mindre än 5 millimeter i längd, som vanligtvis har sitt ursprung i 

kosmetika, hudvårdsprodukter, kläder eller blästringsmaterial. Oavsiktligt hamnar mikroplasterna i 

avloppsvattnet som leder partiklarna till reningsverken. Under reningsprocessen avskiljs den största 

mängden mikroplastpartiklar men ändå släpps det ut en ansenlig mängd mikroplaster varje år till 

recipienterna. Vilka skador mikroplastpartiklarna medför är idag oklart. 

Ett mål med studien har varit att kvantifiera mängden mikroplaster som kommer in till respektive 

släpps ut från Käppala reningsverk. För att kunna kvantifiera mängden mikroplaster har ett annat mål 

med studien varit att utveckla separationsmetoder för mikroplaster från organiskt material och 

övriga partiklar och ämnen i avloppsvattnet. Separationsmetoderna i detta projekt syftade till att 

kunna avskilja 100 % av partiklarna så att de istället kunde vägas men det visade sig att vara en svår 

uppgift. De separationsmetoder som undersöktes var behandling av inkommande vatten med 

väteperoxid och kaliumperoxodisulfat, som bryter ner organiskt material. Men dessa metoder 

klarade inte av att bryta ner cellulosan från bland annat toalettpapper. Väteperoxiden och 

kaliumperoxodisulfaten blekte dessutom samtliga fibrer vilket gjorde det omöjligt att urskilja 

cellulosafibrer från plastfibrer. Ingen separationsmetod fungerade utan vidare studier behövs.  

Eftersom ingen fungerande separationsmetod utvecklades skedde kvantifieringen genom att filtrera 

små mängder, 50 milliliter, inkommande avloppsvatten genom ett finmaskigt planktonnät med 

maskstorleken 50 µm. Filtret undersöktes sedan i stereomikroskop och antalet mikroplaster 

räknades. Resultatet blev att inkommande avloppsvatten till Käppalaverket innehåller cirka 300 000 

mikroplastpartiklar/m3. Det renade avloppsvattnet undersöktes på samma sätt. 100 liter vatten 

stegfiltrerades genom planktonnät om 300 µm respektive 20 µm i maskstorlek. En m3 renat 

avloppsvatten innehåller cirka 194 mikroplastpartiklar. Ungefär 0,06 % av de inkommande 

plastpartiklarna avges således till recipienten, vilket innebär att flera ton mikroplastpartiklar fångas 

upp av reningsverkets slam varje år. Slammet sprids, efter rötning, som gödningsmedel på åkrar i 

Stockholmstrakten.  

Fortsatta studier bör ske med avseende på att utveckla separationsmetoder för mikroplaster i 

avloppsvatten. Studier bör också ske på hur mikroplasterna påverkar den marina miljön och hur 

mikroplasterna påverkar jorden på de åkrar som slam från reningsverket sprids på.  

 

  



 
 

Abstract 

Micro plastics are small plastic particles, less than 5 millimeters long, which usually originate from 

cosmetics, skin care products, clothing or blasting material. Micro plastics accidentally ends up in the 

waste water resulting in particles transported to the treatment plants. During the process of 

removing contaminants from the waste water the largest amounts of micro plastic particles are 

separated, but still considerable amounts of micro plastics are released to recipients each year. What 

damages micro plastic particles causes is unclear today. 

One purpose of the study has been to quantify the amount of micro plastics coming into the 

respective discharged from Käppala. In order to quantify the amount of micro plastics another 

purpose of the study was to develop separation techniques of micro plastics from organic material 

and other particles and substances in the waste water. The separation methods in this project aimed 

to be able to separate 100% of the particles so that they instead could be weighed but it turned out 

to be a difficult task. The separation methods tested were treating incoming water with hydrogen 

peroxide and potassium peroxodisulfate, which breaks down organic material. These methods but 

were unable to break down cellulose from toilet paper for example. The hydrogen peroxide and the 

potassium peroxodisulfate bleached all the fibers making it impossible to discern cellulose fibers 

from plastic fibers. No separation method worked so further studies on this will be needed. 

Due to the failure of developing an effective separation method quantification occurred by filtering 

small amounts, 50 milliliters, of incoming waste water through a fine mesh plankton mesh of 50 

microns. The filter was then examined in a stereo microscope. The number of micro plastics was 

counted. Incoming waste water to Käppalaverket was found to contain about 300 000 micro-plastic 

particles/m3. The treated sewage was examined in the same way. 100 liters of water were filtrated in 

several steps by plankton mesh of 300 microns and 20 microns in mesh size. One m3 of treated waste 

water contains 194 micro plastic particles. Approximately 0.06% of the incoming plastic particles are 

discharged to the recipient, which means that multiple tones of micro plastic particles are captured 

by the treatment plant sludge each year. The sludge is spread, after anaerobic digestion, as fertilizers 

on fields in the Stockholm area. 

Further studies should be carried out for developing separation methods regarding micro plastics in 

waste water. Studies should also occur on how the micro plastics are affecting the marine 

environment and how micro plastics affect the soil in the fertilized fields.  



 
 

Förord 

Studien riktar sig till verksamhetsutövare, myndigheter och andra som har ett intresse av 

mikroplaster i avloppsvatten. Studien ska tjäna som en värdefull kunskapskälla för hur det är möjligt 

att gå tillväga vid analyser av avloppsvatten med avseende på mikroplaster. 

Jag vill främst tacka min handledare, Kristina Svinhufvud, och personal på Käppalaförbundet för alla 

tankar, idéer och lösningsförslag de bidragit med under mina studier. Jag vill också tacka Amanda 

Folkö, student vid Stockholms Universitet, som har genomfört ett examensarbete parallellt med mig 

där hon har tittat på mikroplaster i kläder. Amanda har fungerat som ett värdefullt bollplank under 

framtagandet av separationsmetoder och kvantifieringen. Slutligen vill jag tacka Sara Thyberg 

Naumann, handledare och examinator vid KTH, som har hjälpt mig att reda ut mina frågeställningar 

och hålla mig på banan. 

/Rebecka Pergel, Stockholm den 8 juni 2015  



 
 

Innehåll 
1 Inledning ............................................................................................................................................... 1 

1 Käppalaverket .................................................................................................................................. 1 

2 Mikroplaster .................................................................................................................................... 2 

2.1 Definition av mikroplast .......................................................................................................... 2 

2.2 Mikroplast i världshaven ......................................................................................................... 3 

2.3 Potentiella miljöhot ................................................................................................................. 4 

3 Tidigare analysmetoder och resultat............................................................................................... 5 

3.1 IVL – Svenska Miljöinstitutet ................................................................................................... 5 

3.2 IVM – Institute for Environmental Studies .............................................................................. 6 

3.3 Nya metoder för upptäckt av mikroplaster i sediment ................................................................. 6 

4 Provtagning och analys ......................................................................................................................... 6 

4.1 Undersökning med väteperoxid .................................................................................................... 7 

4.1.1 Undersökning av plaster med väteperoxid ............................................................................ 8 

4.1.2 Undersökning av inkommande vatten med väteperoxid ....................................................... 8 

4.2Försök med kaliumperoxodisulfat .................................................................................................. 9 

4.3 Försök med obehandlat inkommande avloppsvatten ................................................................ 10 

4.4 Undersökning av utgående vatten från reningsverket ............................................................... 10 

5 Resultat .......................................................................................................................................... 11 

5.1 Resultat från undersökning av plaster med väteperoxid ............................................................ 11 

5.2 Resultat av undersökning av inkommande vatten med väteperoxid och kaliumperoxodisulfat 11 

5.3 Kvantifiering av mikroplaster i inkommande avloppsvatten ...................................................... 12 

5.4 Kvantifiering av mikroplaster i utgående avloppsvatten ............................................................ 13 

6 Diskussion och slutsats ....................................................................................................................... 13 

Litteraturförteckning ............................................................................................................................... 1 



1 
 

1 Inledning 
EU-kommissionens generaldirektorat för miljö arbetar med att skydda, bevara och förbättra EU:s 

miljö för nuvarande och kommande generationer. Som ett led i arbetet har direktoratet format ett 

direktiv för gemensamt agerande inom den marina miljön, kallat Marine Strategy Framework 

Directive (MSFD). Direktivets mål är att medlemsstaterna ska verka för en god miljöstatus (GES) vilket 

de ska göra bland annat genom att förhindra att marint skräp skadar kusterna eller den marina 

miljön.  Politiker och myndigheter behöver beslutsunderlag som ett led i att försöka begränsa 

föroreningen av plaster i havsmiljön och därför finns intresse hos branschfolk och myndigheter att få 

reda på vilken mängd mikroplaster som passerar genom reningsverken idag. 

Tidigare undersökningar [1] har visat att mikroplaster existerar i världshaven och längs kustlinjer. 

Andra undersökningar [2] visar att utflödet från reningsverk innehåller mikroplaster och bidrar till 

mängden mikroplaster i haven och i sedimenten kring utloppen från reningsverken. I vissa fall är 

mängden så mycket som fem gånger högre i sediment i anslutning till reningsverkens utlopp av renat 

vatten än i sediment i andra marina områden [3].  

I dagsläget finns begränsad information om förmågan hos en konventionell aktivslamprocess att 

avskilja mikroplaster. Därför skulle en studie som undersöker massabalansen vara av intresse för hela 

reningsbranschen.  

Målet med detta projekt var att kvantifiera mängden mikroplaster som kommer till Käppalaverket 

och mängden mikroplaster som släpps ut till recipienten. För att nå detta behövde en fungerande 

metod utvecklas i avsikt att separera organiskt material från mikroplaster. 

Studien baserades på litteraturstudier kring mikroplaster och analysmetoder av mängd mikroplast i 

avlopps-, havs- och sjövatten samt sediment. Vidare har provtagning av inkommande och utgående 

flöde från och till Käppalaverket gjorts. Fältbesök och intervjuer med verksamhetsutövare på 

Käppalaverket har också använts som underlag. 

Studiens avgränsningar omfattades av att massberäkningar endast skett på inkommande 

avloppsvatten och utgående renat vatten, men inte på slam. Ingen typbestämning av plast har gjorts 

och inte heller har några ekonomiska beräkningar för metoder eller analyser genomförts. Analyser 

har endast skett på plaster, vilket innebär att inga beräkningar har skett med avseende på övrigt 

mikroskräp. Storleken på undersökta mikroplaster var 20 µm – 5 millimeter. De tester på uthållighet 

hos plastsorter som skett avser fem av de vanligaste typerna av plast: polyeten, polypropen, 

polyetentereftalat, polystyren och polyamid. 

1 Käppalaverket 
Käppala reningsverk, även kallat Käppalaverket, tar emot avloppsvatten från mer än en halv miljon 

människor. Käppalaverket drivs av Käppalaförbundet, vilket är ett kommunalt förbund, och styrs av 

kommunvalda politiker i de elva medlemskommunerna. [4] 

Käppalaverket är beläget på östra sidan av Lidingö i Stockholm. Käppalaförbundets främsta uppgift är 

att rena det vatten som Käppalaverket tar emot från sina elva medlemskommuner. Reningsverket 

renar cirka 50 miljoner kubikmeter vatten varje år och släpper sedan ut det renade vattnet i 

Östersjön. [4] 
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I och med reningsprocessen erhålls biogas från rötningen av slam. Det rötade slammet avvattnas och 

används som gödningsmedel på åkrar och biogasen från rötningen används bland annat som 

drivmedel till bussar. Spillvärme från reningsverket säljs för att användas ibland annat till 

fjärrvärmeproduktion. Käppalaförbundet arbetar även med uppströmsarbete, vilket innebär att de 

har regelbunden kontakt med de verksamheter som släpper sitt avloppsvatten till Käppalaverket. 

Uppströmsarbetet innebär bland annat att Käppalaförbundet tar prover på inkommande vatten för 

att säkerställa att verksamheterna följer de krav som Käppalaförbundet ställt på kvalitén på 

inkommande vatten. [4] 

Käppalaverkets reningsprocess är grovt indelat i tre steg: mekanisk, biologisk och kemisk rening. Den 

mekaniska reningen består av ett rensgaller med tre millimeter mellan gallerstavarna. Rensgallret 

efterföljs av ett sandfång som avlägsnar sand och därefter sker försedimenteringen där partiklar 

avskiljs gravmetriskt. I den biologiska reningen bryts organiska föreningar, fosfor och kväveföreningar 

ner i två steg kallade fördenitrifikation och nitrifikation. Den biologiska reningen avslutas med ett 

eftersedimenteringssteg. I den kemiska reningen fälls kvarvarande fosfor ut med järnsulfat. Som 

polersteg används sandfilter. Det renade avloppsvattnet släpps ut på 45 meters djup till recipienten, 

det vill säga Halvkakssundet i Östersjön, och slam från reningsprocessens olika steg går vidare till 

verkets rötningskammare. [4] Figur 1 visar en schematisk bild över Käppalaverket. 

 

 

2 Mikroplaster 
Plast är syntetiska organiska polymerer som har bildadats genom polymerisation av monomerer som 

blivit urskilda från olja eller gas. Plastmolekylerna består av långa kedjor av upprepade moduler och 

det är i huvudsak utseendet på modulerna som avgör plastens egenskaper och användningsområden. 

Plast är ett mångsidigt material med många fördelaktiga egenskaper. Det har låg densitet, det är 

hållbart och billigt och är en bra barriär mot syre och fukt samt biologiskt inert. [5] 

2.1 Definition av mikroplast 
Under 2009 producerades ungefär 230 miljoner ton plast i världen, vilket motsvarar cirka 8 % av den 

globala oljeproduktionen [2]. Plastens egenskaper har lett till en omfattande användning i en 

nästintill outtömlig variation. Större plastpartiklar kallas makroplaster och är den mest 

förekommande storleken. Små plastpartiklar, -fragment, -fibrer och -granuler har fått benämningen 

mikroplaster. I dagsläget saknas definition för vad som räknas som mikroplaster vilket leder till att 

Figur 1 Schematisk bild över Käppalaverkets reningsprocess [17] 
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storleken varierar från studie till studie. Det vanligaste antagandet är att plastpartiklar som är mindre 

än fem millimeter antas vara mikroplaster, vilket tillämpas i denna studie. [5] 

I figur 2 syns sand tillsammans med mikroplaster i form av fibrer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidigare studier har identifierat två typer av mikroplaster i vattnet. De mikroplaster som tillverkats 

för att vara små, med sitt ursprung i kläder, smink, rengöringsmedel eller blästring, benämns primära 

mikroplaster. Mikroplaster som återfinns i vattnet och kommer från nedbrutna makroplaster kallas 

sekundära mikroplaster. [5] 

De primära mikroplasterna hamnar oftast oavsiktligt i avloppsvattnet genom tvättvatten från 

tvättmaskiner, tvätt av sminkat ansikte och rengöring av hem och verksamhet. Avloppsvattnet 

transporterar mikroplasterna till reningsverken, som avskiljer en större del av de mikroplaster som 

kommer in till verket innan det renade vattnet släpps ut till recipienten. [5] 

Den sekundära mikroplasten kommer från att makroplasterna bryts ner i mindre fragment. 

Nedbrytningen beror på en kemisk förändring som ändrar molekylvikten hos plasten. Avsevärd 

nedbrytning av plasten leder till att plasten blir spröd och lätt faller sönder i mindre fragment. 

Fragmenten, fortfarande synliga med blotta ögat, fortsätter att brytas ned i mindre bitar och bildar 

till slut de fragment som kallas mikroplaster. Nedbrytningen av makroplasterna i haven beror till 

största del av strålning av UV-B. När den typen av vittring påbörjats är plasten mottaglig för långsam 

nedbrytning genom oxidation orsakad av måttliga temperaturer. [5]  

2.2 Mikroplast i världshaven 
Plast består av många olika polymerer och beroende på deras sammansättning, densitet och form, 

kan de vara flytande, befinna sig i jämvikt med vattnet eller sjunka i vattnet. På grund av den 

skiftande densiteten återfinns mikroplaster på alla djup i vattnet. Plaster med lägre densitet än 

vatten, exempelvis polyeten och polypropen, förekommer i störst utsträckning vid vattenytan. 

Vattenlevande organismer kan fästa på ytan av plasten och kan få plaster med lägre densitet att 

sjunka. Ett försök i Plymouth Harbour i Storbritannien [2] visar att det tar cirka tre veckor för en 

plastbit att bli klädd med en biofilm och därmed bli så tung att den slutligen sjunker. Plaster med hög 

Figur 2. Mikroplaster i form av fibrer. Till vänster i bild syns även ett blått plastfragment. [18] 
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densitet: PVC, polyester och polyamid, hittas i hög utsträckning i organismer som lever i sedimenten 

men kan temporärt finnas i hela vattenkolumnen vid turbulent flöde. [2] 

De mikroplaster som återfinns i den marina miljön är ett resultat av det urskillningslösa 

bortskaffande av sopor som, antingen direkt eller indirekt, flyttat plast till sjöar och hav. Eftersom 

halva jordens befolkning bor inom ett avstånd av 80 kilometer från kusten, riskerar mikroplasterna 

att hamna i den marina miljön genom floder, avloppsströmmar eller genom att blåsa ner i vattnet. 

Källor till nedskräpning av mikroplaster är turism nära kusterna, fiske, marina fordon och marina 

industrier. Den höga halten mikroplaster i vatten orsakas bland annat av att stora plastbitar, exempel 

fiskeredskap, hamnat i vattnet och därefter brutits ned till plaster i mikrostorlek. [2] 

Hur hög halten av mikroplaster är i hav och sjöar är till stor del okänt. [1] Studier har utförts på ett 

antal isolerade marina områden och resultaten varierar mellan områdena. En gemensam studie, 

genomförd av studenter vid ett flertal universitet världen över [1], visar att föroreningen av 

mikroplaster är störst i vattnet längs kustlinjerna och i havssedimenten i anslutning till mer 

tätbefolkade områden. Den högsta halten mikroplaster i havssedimenten återfinns i anknytning till 

utflödet av renat avloppsvatten, så mycket som upp till fem gånger mer mikroplaster än i annat 

sediment i marin miljö. Slam från reningsverk innehåller en stor mängd mikroplast och därför har 

åkrar, som blivit behandlade med slammet, en förhöjd halt mikroplast. [1] En annan studie [3] visar 

att vattnet i en industrihamn innehöll drygt 100 000 partiklar per kubikmeter. Merparten av dessa 

partiklar var sannolikt av samma sorts plast som den plastråvara som används vid framställning av de 

plastprodukter vilken den närbelägna industrin tillverkade. [3] 

2.3 Potentiella miljöhot 
I nuläget är det okänt hur mycket mikroplaster som finns i vattnet och därför är det svårt att avgöra 

omfattningen av mikroplastens miljöhot. För att kunna besvara den frågan behöver kunskap 

inhämtas om kvantiteten mikroplaster i marina miljöer. [3]  

Mikroplaster har en större yta per volymsenhet än makroplaster och kan därför adsorbera en större 

mängd föroreningar. Det ses därför som ett ännu större miljöhot än vad de större plastbitarna utgör. 

[6] 

Det är känt att haven innehåller miljögifter och många av dessa är hydrofoba och för att undvika 

vattnet fäster de på plasten istället. Vissa vattenlevande organismer kan missta mikroplast för föda 

och får därigenom i sig både mikroplast och miljögift. [3] 

För att undersöka hur förorenade plastpartiklar kan påverka bland annat fiskar, utförde amerikanska 

forskare en studie där pelletts av polystyren lades i vattnet utanför San Diegos kust och fick ligga kvar 

i tre månader. När pelletsen fångats upp visade analyser att halten PCB ökat 15 gånger. Analyserna 

visade också att ämnet PAH, ett cancerogent ämne som härstammar bland annat från 

petroleumindustrin, adsorberats av plasten. I ett annat försök användes de förorenade plastbitarna 

som fiskfoder, uppblandat med riktigt fiskfoder, och efter två månader dissekerades fiskarna och 

forskarna upptäckte att många fiskar fått leverskador och skador i magen orsakade av föroreningar 

och/eller mikroplasten. Även tumörer upptäcktes hos fiskarna. Trots att dessa undersökningar visar 

att vattenlevande djur påverkas av mikroplasterna saknas studier genomförda utanför 

laboratoriemiljö och det är därför svårt att avgöra om mikroplaster som förekommer i naturliga 

miljöer utgör något hot. [3] 
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Mikroplaster har hittats i djur som plankton, sjöfåglar, kräftdjur och fiskar. Troligtvis har de mindre 

djuren, det vill säga plankton och kräftdjur, själva intagit mikroplaster i samband med födointag 

medan de större djuren, fiskarna och fåglarna, antingen tagit upp mikroplaster i samband med föda. 

Mikroplaster kan innebära en mekanisk risk för mindre djur vid födointag genom att plastbitar 

blockerar mat- och/eller luftstrupe. Ytterligare risker med mikroplaster är att studier visat att de små 

plastfragmenten kan lämna matsmältningsapparaten och ta sig längre in i kroppen och stanna där. 

Vilka komplikationer eller påföljder mikroplasterna i kroppen kan ge är inte utrett. [2] 

Andra tänkbara miljöhot är de tillsatser som blivit införlivade i plasterna. Tillsatserna kan i kontakt 

med vatten lakas ur plasten och på så sätt spridas i havs- och sjövatten. Exempel på tillsatser i plaster 

är ftalater och bisfenol A. På grund av den stora arean gentemot volymen utsätts de organismer som 

intagit mikroplast för urlakning av tillsatserna när plasten hamnat i kroppen. [2] Bisfenol A och 

ftalater kan ha hormonstörande effekter och skada fortplantningsförmågan [7] [8].  

 

3 Tidigare analysmetoder och resultat 
Studier gjorda för att kvantifiera mängden mikroplaster är få. De studier som gjorts har fokuserat 

antalet mikroplaster i hav, sjöar, floder, sediment och stränder. Endast ett fåtal rapporter finns om 

hur mycket mikroplaster som passerar genom avloppsreningsverk.  

3.1 IVL – Svenska Miljöinstitutet 
IVL har genomfört ett antal studier på mikroplaster i svenska avloppsreningsverk [9]. Målet var att 

utvärdera avloppsreningsverkens roll i utsläppet av mikroplaster till recipient. Prover på vattnet togs 

uppströms och nedströms reningsverken och filtrerades genom planktonnät med maskstorlekar om 

300 µm och 20 µm. Filtren analyserades i stereomikroskop och antalet mikroplastpartiklar räknades. 

Om osäkerhet rådde kring huruvida partiklarna var av bomull eller plast fördes de under en gaslåga. 

Om partikeln smälte var partikeln gjord av plast, om den mörknade antogs materialet vara bomull. 

[9] 

Antalet mikroplaster uppgick till mellan tiotusen och flera hundratusen per kubikmeter i 

inkommande vatten. Mellan 70 och nästan 100 % av partiklarna avskildes inuti reningsverket. Trots 

detta avgick en stor mängd mikroplaster med utgående vatten, mellan 300 000 och 2 000 000 

partiklar per timme. Den största mängden mikroplaster fångas dock upp av slam i de olika 

reningsstegen. [9] 

Proverna togs upp med hink och filtrerades med vattensug. Inkommande och utgående vatten 

filtrerades först genom ett 300 µm-filter och därefter genom ett 20 µm-filter. Filtren förvarades i 

petriskålar mellan insamlingstillfället och analysen. Vid både provtagning och vid analysarbete 

användes kläder som inte avger plastfibrer som kunde kontaminera proverna. [9] 

Vid filtrering av inkommande vatten kunde enbart en mindre mängd vatten, cirka två liter, filtreras åt 

gången innan filtren sattes igen av den stora mängden organiskt material i vattnet. Utgående vatten 

innehåller avsevärt mindre mängd organiskt material och därför kunde volymer i storleksordningen 

flera m3 filtreras. [9] 
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Vid analyser av det slam som bildas i reningsprocessen filtrerades blöt sediment genom 300 µm-

filtren och undersöktes i stereomikroskop. [9] 

3.2 IVM – Institute for Environmental Studies 
På uppdrag av infrastruktur- och miljöministeriet i Nederländerna har IVM genomfört studier på 

bland annat havssediment och utgående vatten från avloppsreningsverk.  

Resultatet från studien [10] visar att sedimenten innehåller 100 – 3600 mikroplastpartiklar per 

kilogram torrsubstans, med ett medelvärde på 840 mikroplastpartiklar per kilogram torrsubstans. I 

utgående vatten från avloppsreningsverken hittades 9-91 mikroplastpartiklar per liter vatten, med 

ett medelvärde på 52 mikroplastpartiklar per liter vatten. [10] 

Sedimenten homogeniserades innan delprover togs och torkades därefter för att kunna uttrycka 

resultaten i kilogram per torrsubstans [10]. Som separationsmetod används en metod som blivit 

vanlig vid separation av organiskt material och mikroplaster, utvecklad av Thompson [11]. Metoden 

bygger på att mättad saltlösning (NaCl) tillförs provet för att höja densiteten hos vattnet så att fler 

plastpartiklar flyter. Översta lagret på vattenytan avskiljs och filtreras genom ett glasfilter med 

maskstorleken 0,7 µm och analyseras optiskt i mikroskop. Samma förfarande användes vid analys av 

utgående vatten från avloppsreningsverken. [11]  

3.3 Nya metoder för upptäckt av mikroplaster i sediment 
Under senare år har Thompsons metod blivit ifrågasatt eftersom densiteten inte blir tillräckligt hög, 

endast 1,20 g/cm3, och en del plaster som PET och PVC har densitet på cirka 1,6 g/cm3. Istället 

tillsätts lösningar med natriumjodid (NaI) för tillgodose behovet av högre densitet. NaI är dock en dyr 

kemikalie jämfört med NaCl och används som ett komplement när mikroplastpartiklarna avskiljs 

genom en fluidiserad bädd.  Metoden med den fluidiserade bädden bygger på att en viss volym prov 

tillsätts ett rör och fluidiseras underifrån med ett avvägt vattenflöde. Lätta partiklar, som 

plastpartiklar, hamnar längst upp i provet tillsammans med en mängd vatten och avskiljs via ett 

sidorör. Vattenströmmen filtreras genom ett nät med maskstorleken 38 µm. Det filtrerade vattnet 

blandas sedan med NaI och plastpartiklarna flyter till ytan. Metodvalidering visar att 100 % av 

plastpartiklarna avskiljs från sedimenten genom att använda sig av en fluidiserad bädd. [12] 

4 Provtagning och analys 
Metoderna från tidigare kvantifiering är inte optimala, och de har troligtvis inte givit en korrekt bild 

av mängden mikroplaster i in- respektive utflöde från reningsverket. Studierna har presenterat sina 

resultat i antal partiklar men forskare har upptäckt att mikroplasterna går sönder i mindre delar i 

reningsverket och därför går inte resultaten som erhålls innan och efter reningsverket att jämföra 

med varandra. [13] 

Det har funnits svårigheter med att avskilja plastpartiklarna från det övriga organiska materialet i det 

inkommande avloppsvattnet, vilket har lett till att det kan vara svårt att erhålla ett kvantitativt 

resultat. Denna studie strävar efter att utveckla separationsmetoder för mikroplaster i avloppsvatten 

för att kunna ge en mer korrekt bild över mängden mikroplaster som passerar eller avskiljs i 

vattenreningsverket.  
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Metodutvecklingen bygger på tidigare studier där resultat, metodik och förslag har tagits i 

beaktande. Värdefull information gällande metodiken har varit koncentrerat kring handhavande av 

laborationsutrustning och analysmetod. 

Vid filtrering användes tillklippta planktonnät av nylon med två olika maskstorlekar, 300 µm och 20 

µm. Innan användandet plockades näten rena från lösa mikroplaster som antingen har sitt ursprung i 

planktonnäten eller fångats upp av näten när partiklar svävat i luften. [14]  

Vid provtagning och hantering av prover bars kläder av bomull för att undvika kontaminering av 

syntetfibrer. För att minimera smittorisken från avloppsvattnet användes även plasthandskar vid 

hanteringen av proverna. [14] 

Ett stereomikroskop Leica Zoom 2000, med förstoring 45 gånger, användes när proverna undersöktes 

och plockades rena. Ljuset från stereomikroskopet kommer från sidan och uppifrån vilket underlättar 

partikelidentifieringen. Ljus underifrån, som används i mikroskop, försvårar identifieringen av 

partiklar då föremålen är så täta att de inte släpper genom något, eller ytterst lite, ljus. [14] 

Planktonnäten sattes fast med hjälp av en klämma runt ett trattliknande avloppsrör. Vattnet som 

filtrerades hälldes genom tratten och ner genom filtret. De partiklar som fastnat i planktonnätet 

undersöktes sedan i stereomikroskopet. Figur 3 visar laborationsuppställningen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Undersökning med väteperoxid 
En av svårigheterna som identifierats i samband med studien är avskiljningen av mikroplastpartiklar 

från övrigt organiskt material.  Frågeställningen har varit huruvida alla mikroplastpartiklar blir synliga 

vid filtrering eller om en delmängd fastnar och avskiljs med bortfiltrerat organiskt material. 

Undersökningen med väteperoxid syftar till att bestämma om väteperoxid kan lösa upp det organiska 

materialet för att ge en mer korrekt bild av den massa mikroplaster som passerar reningsverket.  

Figur 3 Utgående renat avloppsvatten silas genom planktonnät. 
Foto: Rebecka Pergel 
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Undersökningen utfördes i två steg. Först undersöktes om plasterna bröts ner av väteperoxiden. 

Förutsatt att plasterna behöll sin massa undersöktes möjligheten att med hjälp av väteperoxid 

lösgöra de mikroplastpartiklar som eventuellt finns i avloppsvattnets organiska material. 

4.1.1 Undersökning av plaster med väteperoxid 

I ett antal studier, bland annat i studier av sediment från stränder vid de ostfrisiska öarna längs den 

tyska kusten i Nordsjön, har H2O2 använts i syftet att avlägsna naturligt organiskt material. Men 

studierna kan inte redogöra för om mikroplasterna påverkats av H2O2. [15] 

Fem vanliga plastsorter har därför lagts i väteperoxid för att undersöka om de bryts ner. 

De fem undersökta plasterna är: 

1. Polyeten (PE) 

2. Polypropen (PP) 

3. Polyetentereftalat (PET) 

4. Polyamid/Nylon (PA) 

5. Polystyren (PS) 

Fem små e-kolvar, 100 milliliter, fylldes till cirka en centimeters höjd med 50 % H2O2. Granuler om 1,6 

-2,1 gram av respektive plastsort lades i varsin e-kolv med H2O2. Testerna replikerades en gång per 

plastsort.  

Granulerna låg i väteperoxiden i 22 timmar. Därefter kontrollerades proven optiskt, det vill säga om 

granulerna synbart påverkats av H2O2. Vätskan filtrerades sedan bort och granulerna fick ligga och 

torka i en petriskål. När H2O2 avdunstat vägdes massan granuler igen. Figur 4 visar PET-granulerna i 

väteperoxid och figur 5 visar hur PET-granulerna såg ut efter behandling med väteperoxid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2 Undersökning av inkommande vatten med väteperoxid 

Syftet med analysen är att undersöka om väteperoxiden kan lösgöra mikroplaster genom att bryta 

ner naturligt organiskt material. 

Figur 4. PET i väteperoxid 
Foto: Rebecka Pergel 

Figur 5. PET-granuler efter behandling med 
väteperoxid. Foto: Rebecka Pergel 
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Via en provtagare online tas ett prov om 500 ml av reningsverkets inkommande vatten, efter att det 

passerat rensgallret. Tidigare studier vid Käppala har visat att det saknar betydelse var i röret 

proverna tas, plasterna antas vara jämnt fördelade eftersom det turbulenta flödet rör om det 

inkommande vattnet ordentligt och skapar ett nästintill homogent prov. [16] 

Två lika stora delprov om 250 ml vardera tas från det omblandade vattenprovet. De två delprover 

antas likvärdiga i avseende på sammansättning, halt organiskt material och mängd mikroplast.  

Det ena delprovet ställs åt sidan och i det andra delprovet tillsätts 45 ml 50 % H2O2. Delprovet med 

tillsatt H2O2 skakas om väl och även det ställs åt sidan. Proverna skakas om med jämna mellanrum 

och efter cirka 24 timmar filtreras de stegvis genom ett planktonnät med maskstorlekarna 300 µm 

och 20 µm. Filtren lades i petriskålar och torkades i ugn under cirka 24 timmar i 85 °C. Filtren 

undersöktes sedan i stereomikroskop. 

4.2Försök med kaliumperoxodisulfat 
Väteperoxiden blekte samtliga fibrer, såväl cellulosa som plast, vilket försvårade identifieringen. Efter 

förslag från ordinarie laborationspersonal vid Käppalaverket, genomfördes ett försök med 

kaliumperoxodisulfat (KPDS) för att bryta ner organiska ämnen men ändå behålla färgpigmenten på 

fibern. Via en provtagare online tas ett prov om 500 ml av reningsverkets inkommande vatten, efter 

att det passerat rensgallret. Fem stycken delprover om 30 milliliter tillsattes i varsitt provrör. Till varje 

provrör tillsattes 10 milliliter destillerat vatten och 10 milliliter KPDS. Provrören förslöts med kork och 

sattes ned i en autoklav. Autoklaven arbetade i två timmar under trycket en bar och temperaturen 

120 °C. Se figur 6 för hur provet såg ut innan autoklavering och figur 7 för hur provet såg ut efter 

autoklavering.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parallellt med försöket undersöktes om de fem tidigare undersökta plastsorterna påverkades av 

kaliumperoxodisulfat och behandling i autoklav. Plasten vägdes innan och efter försöket för att 

bestämma om det skett någon ändring i massa. 

Figur 6. Före behandling med 
KPDS och autoklavering.  
Foto: Rebecka Pergel 

Figur 7. Efter behandling med 
KPDS och autoklavering. 
Foto: Rebecka Pergel 
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Samtliga prover filtrerades genom samma filter med maskstorleken 20 µm. Filtret lades i 

aluminiumfolie och torkades i ugn, med en temperatur på 85 °C, i cirka ett dygn. Filtren undersöktes 

visuellt i stereomikroskop. 

4.3 Försök med obehandlat inkommande avloppsvatten 
Fem dagar i rad vid 10-tiden tas, via en provtagare online, ett prov om en liter av reningsverkets 

inkommande vatten, efter att det passerat rensgallret.  Från varje enlitersprov tas ett delprov på 50 

milliliter vatten. Vattnet filtreras genom ett planktonnät med maskstorleken 20 µm.  

Filtret lades i aluminiumfolie och torkades i ugn, med en temperatur på 85 °C, i cirka ett dygn. Filtren 

undersöktes visuellt i stereomikroskop och antalet mikroplaster räknades. 

4.4 Undersökning av utgående vatten från reningsverket 
Ett prov om 1000 liter tas från reningsverkets utgående renade avloppsvatten genom att pumpa upp 

volymen i en behållare. Först avses att filtrera hela volymen genom ett planktonfilter med 

maskstorleken 20 µm, men efter cirka 50 liter sätter filtren igen av sand som följt med det renade 

avloppsvattnet ut. 

Därför tas ett delprov om 100 liter ur behållarens 1000 liter och filtreras stegvis genom ett 

planktonnät med maskstorlekarna 300 respektive 20 µm.  

Efter filtreringen lades näten i aluminiumfolie och torkades i ugn. Efter torkningen undersöktes 

filtren i stereomikroskop och antalet mikroplaster räknades. 

Testerna replikerades fyra gånger. 
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5 Resultat 
I detta kapitel presenteras resultaten från undersökningarna av plaster med väteperoxid och 

kaliumperoxodisulfat samt undersökningen av obehandlat inkommande och utgående 

avloppsvatten. 

5.1 Resultat från undersökning av plaster med väteperoxid 
Hur vikten påverkats av väteperoxiden presenteras i tabell 1. Försöket visade att plasterna inte 

påverkades nämnvärt av väteperoxiden. 

Tabell 1. Massändring av undersökta plastsorter efter behandling med väteperoxid. 

 Massa innan 
behandling (g) 

Massändring (g) Massändring (%) 

Polyeten 
Försök 1 

2,0916 - 0,011 - 0,5 

Polyeten  
Försök 2 

1,7235 - 0,0012 - 0,07 

Polyetentereftalat 
Försök 1 

2,0011 - 0,0139 - 0,7 

Polyetentereftalat 
Försök 2 

1,6225 - 0,0385 - 2,4 

Polypropen 
Försök 1 

1,9208 
- 0,003 - 0,1 

Polypropen 
Försök 2 

1,8017 - 0,0022 - 0,1 

Polystyren 
Försök 1 

1,7776 - 0,0074 - 0,4 

Polystyren 
Försök 2 

1,607 - 0,0298 - 1,9 

Polyamid 
Försök 1 

1,6957 
- 0,0098 - 0,6 

Polyamid 
Försök 2 

1,7246 - 0,0089 - 0,5 

 

5.2 Resultat av undersökning av inkommande vatten med väteperoxid och 

kaliumperoxodisulfat 
Väteperoxiden bröt ner det organiska materialet och därför kunde en större vattenvolym, cirka en 

liter, filtreras innan filtren satte igen jämfört med provet som inte behandlades med väteperoxid. Av 

obehandlade prover kunde endast 50 - 100 ml filtreras innan filtret satte igen. Under reaktionstiden 

bildades gasbubblor som ökade trycket i behållaren, därför ska reaktionen inte ske i en sluten 

behållare. Väteperoxiden bryter inte ner cellulosan i exempelvis toalettpapper, trasor och kvinnliga 

hygienartiklar som tamponger och bindor och därför innehåller provet många, uppskattningsvis 

hundratals, fibrer. 

Samtliga partiklar i provet blektes av väteperoxiden och det är därför svårt att urskilja 

plastpartiklarna från övriga partiklar. Kombinationen av cellulosapartiklarna, mängden fibrer och 

avsaknaden av färgpigment gör det inte möjligt att bestämma vilket material varje partikel består av. 
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Samma resultat erhölls med kaliumperoxodisulfat som med väteperoxiden. KPDS bröt ner organiska 

partiklar och blekte samtliga partiklar men lämnade cellulosan opåverkad. Ingen ändring i massa 

skedde vid autoklaveringen.  

Svårigheten att skilja partiklarna från varandra gör det inte möjligt att avgöra materialet för vardera 

partikeln.  Istället för att bestämma massan av mikroplaster som kommer in respektive släpps ut från 

reningsverket räknades antalet mikroplaster som fångas upp av planktonäten. Se kapitel 5.3. 

5.3 Kvantifiering av mikroplaster i inkommande avloppsvatten 
I analysen undersöktes partiklarna noggrant och endast partiklar som följde samtliga kriterier nedan 

inkluderades som plastpartiklar.  

 Inga celler eller andra organiska strukturer är synliga 

 Plastfibrer är jämntjocka och smalnar inte av i ändarna 

 Klara och homogena färgade partiklar 

 

Figurerna 8 och 9 visar skillnaden mellan plastfiber och bomullsfiber. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antalet mikroplastpartiklar i de fem filtrerade proverna av inkommande avloppsvatten presenteras i 

tabell 2. 

Tabell 2. Antal mikroplastpartiklar i 50 milliliter filtrerat inkommande avloppsvatten 

 Antal mikroplastpartiklar (stycken) 

Prov 1 16 
Prov 2 15 
Prov 3 16 
Prov4 17 
Prov 5 14 

 

Figur 8. Blå plastfiber med tydliga raka ändar 
och jämntjock struktur [9]  

Figur 9. Blå bomullsfiber med avsmalnade ändar. [9]  
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Medelvärdet för antalet mikroplastpartiklar i inkommande avloppsvatten är 15,4 och 
standardavvikelsen är 1,1 stycken, vilket i uppskalning ger att en m3 inkommande vatten innehåller 
cirka 3,1*105 ± 0,22*105 stycken mikroplastpartiklar. 

Varje år tar Käppalaverket emot 52 miljoner m3 avloppsvatten vilket innebär att ungefär 16 ± 1,1 
*1012 stycken mikroplaster inkommer till reningsverket per år.  

5.4 Kvantifiering av mikroplaster i utgående avloppsvatten 
Antalet mikroplastpartiklar i de fem filtrerade proverna av utgående renat avloppsvatten presenteras 

i tabell 3. 

Tabell 3. Antal mikroplastpartiklar i 100 liter filtrerat utgående renat avloppsvatten 

 
Medelvärdet för antalet mikroplastpartiklar i utgående avloppsvatten är 19,4 stycken och 
standardavvikelsen är 3,9 stycken, vilket i uppskalning innebär att en m3 utgående vatten innehåller 
cirka 194 ± 39 stycken mikroplastpartiklar. 
 
Varje år släpper Käppalaverket ut 52 miljoner m3 avloppsvatten vilket betyder att ungefär 10,1 ± 2 
*109 stycken mikroplaster avgår från reningsverket per år.  
 
Av de mikroplastpartiklar som flödar in i reningsverket släpps således ungefär 0,06 % ut till 
recipienten. Resterande mikroplaster avskiljs i reningsprocessen. 

6 Diskussion och slutsats 
Att analysera inkommande avloppsvatten till ett reningsverk är svårt, eftersom det innehåller en 

mängd olika ämnen och partiklar. Målet var att hitta en separationsmetod för mikroplasten, så att 

mikroplasten kunde kvantifieras genom vägning.  

Ett antal metoder har undersökts men ingen har fungerat. Att lösa upp de organiska partiklarna i det 

inkommande avloppsvattnet, exempelvis avföring, går att göra med väteperoxid. Det tar ungefär ett 

dygn med 50 % väteperoxid och omskakningar med jämna mellanrum. Väteperoxiden bryter inte ner 

mikroplasterna nämnvärt under den tidsperioden men väteperoxiden hinner bleka de plastpartiklar 

som finns i provet, vilket gör att alla fibrer som hittas ser likadana ut och försvårar identifieringen 

avsevärt eftersom ett av kriterierna var att plasten skulle vara homogent färgat. 

Väteperoxiden bryter inte ner cellulosa vilket var ett av de största problemen då mängden cellulosa 

är stor i avloppsvatten. Cellulosafibrerna är vid första anblick lika plastfibrerna. Vid de första försöken 

filtrerades en liter inkommande avloppsvatten genom stegfiltrering men mängden cellulosa som 

genererades medförde att filtrering av en sådan stor volym vatten inte är möjlig om inte cellulosan 

kan avlägsnas eftersom filtren snabbt sätts igen och antalet fibrer blir så många att identifieringen 

blir svår.  

 Antal mikroplaster i 300 µm-
filtret (stycken) 

Antal mikroplaster i 20 µm- 
filtret (stycken) 

Summa mikroplaster 
(stycken) 

Prov 1 7 13 20 

Prov 2 7 12 19 

Prov 3 6 13 19 

Prov 4 5 9 14 

Prov 5 9 14 25 
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Fortsatta försök med filtrering bör genomföras, med fokus på att avlägsna cellulosan. Förslag på 

sådana metoder är tillsats av cellulosaspjälkande enzymer, så kallade cellulaser, alternativt 

förbränning av cellulosafibrerna i ugn samtidigt som det säkerställs att plasten inte smälter. Om 

cellulosan avlägsnas går det förmodligen lättare att identifiera mikroplasterna, sortera ut dem och 

väga dem på en analysvåg. Genom att väga mikroplasterna erhålls ett korrektare mått på mängden 

mikroplaster än när antalet bestäms eftersom mikroplasterna med största sannolikhet går sönder i 

mindre delar under reningsprocessen. Teorin att plasterna troligtvis går sönder stöds av att de fibrer 

som undersöktes i det inkommande avloppsvattnet var avsevärt längre än i det utgående 

avloppsvattnet. Att de partiklar som finns i det renade avloppsvattnet är mindre än de partiklar som 

återfinns i det inkommande vattnet kan också bero på att de större partiklarna fastnar i 

reningsverket medan de mindre partiklarna lättare tar sig genom reningsprocessen. Hur många 

partiklar som släpps ut till recipienten kan tyckas ointressant eftersom det inte ger en tydlig bild av 

mängden plast som hamnar i hav, sjöar och vattendrag. Men kvantifiering av antalet partiklar ger 

trots det en fingervisning om hur stor mängden är. 

Vidare separationsmetod värd att undersöka är den så kallade fluidiserade bädden.  

Mängden mikroplaster i avloppsvattnet är stor och hur det påverkar den marina miljön hos 

recipienten är ännu ej klarlagt, men tillskott av onaturliga ämnen påverkar balansen i miljön. 

Undersökningar har visat att mikroplasterna adsorberar miljögifter och vattenlevande organismers 

födointag av mikroplasterna kan göra att gifterna urlakas inuti organismen. Ett annat problem som 

uppmärksammats är att mikoplasterna misstagits för föda och därför orsakat svält hos de organismer 

som intagit plasterna. På grund av de problem mikroplasterna orsakar bör utsläppet av mikroplaster 

begränsas. 

Ett område som också bör undersökas är vart mikroplasterna tar vägen efter att de separerats från 

avloppsvattnet. Vid Käppala rötas slammet och resterna sprids som gödningsmedel på åkrar. Vilken 

påverkan plasterna har på åkrarna bör utredas.  

De resultat som IVL, Svenska Miljöinstitutet, kommit fram till är förenliga med resultaten i denna 

studie. Resultatet från IVL:s studie visar att Henriksdals reningsverk i Sverige släpper ut 300 000-

2 000 000 mikroplastpartiklar varje timme. Käppalaverket släpper ut 194 stycken mikroplastpartiklar 

per m3 vilket innebär cirka 1 400 000 partiklar i timmen. Henriksdals reningsverk renar cirka 50 % mer 

avloppsvatten än vad Käppala reningsverk gör. Dock avviker resultatet från holländska miljöinstitutet 

gentemot denna studie. Reningsverket som undersöktes i den holländska studien släpper ut 52 000 

mikroplaster per m3. Varför skillnaden är så stor mellan svenska och holländska reningsverk är oklart. 
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