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Mikroplast (< 5 mm i diameter)

Nackdelar med mikroplast i akvatiska miljöer

• Kan skapa en mättnadskänsla

• Bryts ned långsamt och tas upp högre upp i näringskedjan

• Kan sorbera långlivade miljögifter så som PCB och POP

Kräftdjur i djuphavsgravar på 10 000m djup har uppvisat höga halter av 

POP (persistent organic pollutant), möjlig förklaring: mikro/nanoplaster



Källor till mikroplast från trafiken

• Däckslitage

• Slitage från asfalt och bitumen

• Vägmarkeringar



Mikroplast från vägmarkeringar

Termoplastisk färg

- Torkar snabbt

- Lätt att lägga

- God fästförmåga

- Kan ha låg nötningsresistens

- Kan ha kort livslängd-

höga underhållskostnader

Härdplast

- Toxiskt innan härdning

- Ingen standard för utförande

- Materialval beror på entreprenör

- Resultat beror på utförandet



Målade ytor

Det finns även symboler som målas på plats med sprayfärg



Slitage på en röd beläggning

2014-12-02 2015-12-01

2016-11-21 2016-12-13 2017-02-06



Plogskador

Plogning kan orsaka slitage på vägmarkeringar



VTI:s regeringsuppdrag

• Ta fram och sprida kunskap om mikroplastutsläpp från vägtrafiken

• Identifiera och utvärdera potentiellt effektiva styrmedel och åtgärder 

med syfte att begränsa utsläppen med fokus på de största källorna 

från vägtrafiken

• ”Sprida kunskap om hur belastning med mikroplaster från 

transportsystem påverkar omgivningar och hur dessa kan 

reduceras”

• ”VTI ska föra dialog och samverka med berörda myndigheter”



Resultat från tidigare mätningar

Analysen av mikroplast visar att vägdamm innehåller mikroplast. 

µFT-IR/pyr-GC/MS är en metod som identifierar plasttyp och ger 

resultatet som en koncentration (µg/l).
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Slutsats

• Mikroplast från vägtrafiken är ett potentiellt problem 

• Fler och mer omfattande studier behövs

- fler analyser

- fler provplatser

- åtgärder för reduktion (ex. städning, filter i brunnar och diken etc.)

- hur påverkar årstiderna?

- hur påverkar körbeteendet? (förhållande stadsgata/landsväg)

- Hur mycket mikroplast når dagvattnet? 

- riskbedömning av mikroplast

- …

• Det är ett prioriterat område, mycket forskning och utveckling sker 

redan



Några frågor?

Tack för visat intresse!

ida.jarlskog@vti.se


