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Kort sammanfattning 
Denna rapport är en redovisning av det regeringsuppdrag VTI fick i december 2017 om att ta fram och 
sprida kunskap om mikroplast från vägtrafiken och som löpte fram till den 1 juni 2021. Uppdraget 
omfattade en budget på totalt 20 Mkr. 

Anledningen till uppdraget var bl.a. att kunskapen om mikroplast från vägtrafiken är mycket 
begränsad samtidigt som däck- och vägslitagepartiklar från vägtrafiken är en stor källa. Uppdraget var 
ett led i regeringens arbete att nationellt och internationellt genomföra insatser för att minska 
problemen med plast i miljön. 

Rapporten är strukturerad utifrån den kunskap som specifikt efterfrågas i uppdraget, som t.ex. kunskap 
om hur partiklarna sprids och vad man kan göra åt det, samt vad regeringen önskar att VTI ska göra, 
som t.ex. skriva vetenskapliga artiklar, samverka med myndigheter och sprida kunskap. 

Det vetenskapliga arbetet har genomförts av 10 medarbetare vid VTI i nära samarbete med bl.a. 
forskare från Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet, IVL Svenska Miljöinstitutet, KTH, 
Stockholms universitet och analysföretaget Particle Vision (Schweiz). Totalt var cirka 30 personer vid 
VTI på något sätt involverade i arbetet med regeringsuppdraget. Arbetet genomfördes i 11 delprojekt. 

Inom ramen för uppdraget har det skrivits två vetenskapliga artiklar, tre VTI-rapporter och fyra 
examensuppsatser. Arbetet med ytterligare cirka sex vetenskapliga artiklar och en VTI-rapport pågår 
eller planeras, dvs. totalt cirka 16 vetenskapliga publikationer.  

Under arbetet med regeringsuppdraget har personer från VTI deltagit på cirka 40 internationella och 
nationella konferenser, seminarier och workshops och samverkat med cirka 15 myndigheter, 
kommuner, universitet och högskolor samt andra organisationer. Med de organisationer VTI har 
samverkat har vi medverkat på cirka 30 strategiska möten. Arbetet med regeringsuppdraget har 
uppmärksammats i nationell och internationell media med totalt cirka 35 inslag inklusive Sveriges 
television, Sveriges radio, populärvetenskapliga tidskrifter, facktidskrifter med mera. VTI har också 
spridit kunskap om uppdraget och resultat från uppdraget genom en webbsida på svenska och engelska 
samt genom flera korta artiklar i VTI aktuellt. 

Denna rapport är en sammanfattning av de aktiviteter som genomförts och de resultat som kommit 
fram inom ramen för uppdraget. Kunskapen om mikroplast från däck- och vägslitagepartiklar har från 
en låg nivå ökat snabbt under senare år genom forskning som bedrivits inom och utanför regerings-
uppdraget. Det gäller t.ex. kunskap om beredning och analys av prover, däckpartiklars fysiska och 
kemiska egenskaper, däck- och vägslitagepartiklars förekomst i väg- och gatumiljö, deras potentiella 
spridningsvägar, vilka potentiella styrmedel och åtgärder som finns. Vi har också fått mer kunskap om 
vilka kunskapsbehov som finns. Dessa har redovisats löpande men finns också sammanfattade i 
bilaga 5.  

Nyckelord 

Mikroplast, däck, vägmarkering, partiklar, slitage, vägdamm, vägtrafik, däckslitage, vägslitage, 
regeringsuppdrag. 
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Abstract 
This report presents the activities and results of an assignment on microplastics from road traffic 
commissioned by the Swedish Government to the Swedish National Road and Transport Research 
Institute (VTI) in December 2017 which has run until 1 June 2021. The assignment included a budget 
of in total SEK 20 million. 

The assignment states that VTI will ”develop and disseminate knowledge about microplastic 
emissions from the transport system”. The reason for the assignment was, among other things, that 
knowledge about microplastics from road traffic was very limited, at the same time as tire and road 
wear particles from road traffic had been identified as a major source of microplastics. The assignment 
constitutes a part of the government's work to implement nationally and internationally efforts to 
reduce the problems of plastics in the environment. 

The report is structured based on the knowledge specifically requested in the assignment, such as 
knowledge about how the particles are dispersed and what can be done about it, as well as what the 
government wants VTI to do, such as writing scientific articles, collaborating with authorities and 
knowledge dissemination. 

The scientific work has been carried out by 10 employees at VTI in close collaboration with 
researchers from Chalmers University of Technology, University of Gothenburg, IVL Swedish 
Environmental Research Institute, KTH Royal Institute of Technology, Stockholm University and the 
analysis company Particle Vision (Switzerland). In total, about 30 people at VTI were in some way 
involved in the work on the government assignment. The work was carried out in 11 subprojects. 

Within the framework of the assignment, two scientific articles, three VTI reports and four degree 
papers have been written. Work on approximately six additional scientific articles and an additional 
VTI report is ongoing or planned, i.e. a total of approximately 16 scientific publications.  

During the work on the government assignment, people from VTI have participated in approximately 
40 international and national conferences, seminars and workshops and collaborated with 
approximately 15 authorities, municipalities, universities and colleges as well as other organizations. 
With the organizations VTI has been collaborating, we have participated in approximately 30 strategic 
meetings. The work on the government assignment has been highlighted in national and international 
media with a total of about 35 elements including Swedish television, Swedish radio, popular science 
journals, specialist journals, etc. VTI has also spread knowledge about the assignment and results from 
the assignment through a website in Swedish and English as well as through several short articles in 
VTI-Aktuellt (VTI customer magazine). 

This report summarizes the activities carried out and the results obtained in the framework of the 
assignment. Knowledge of microplastics from tire and road wear particles has increased rapidly in 
recent years through research conducted inside and outside of the government assignment. This 
applies, for example, to knowledge of the preparation and analysis of samples, the physical and 
chemical properties of tire particles, the presence of tire and road wear particles in the road and street 
environment, their potential pathways, the potential instruments and measures available. We have also 
identified the knowledge gaps regarding microplastics from road traffic.  

Kewords 

Microplastics, tire, road, road dust, road marking, road traffic, tire wear, road wear, government 
assignment. 
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Förord 
VTI fick i december 2017 ett regeringsuppdrag om att ta fram och sprida kunskap om 
mikroplastutsläpp från vägtrafiken. Uppdraget löpte fram till 1 juni 2021 och omfattade en budget på 
totalt 20 Mkr.  

Den 31 maj hade VTI en muntlig slutlig redovisning av uppdraget för Regeringskansliet och den 1 juni 
överlämnades en slutrapport. Det är denna rapport som nu har genomgått de rutiner för granskning 
med mera som krävs för att den ska kunna publiceras i VTI:s rapportserie. Föreliggande rapport 
överensstämmer i allt väsentligt med den rapport som överlämnades till regeringen den 1 juni men 
innehåller en del mindre justeringar och kompletteringar. Bland annat finns det i denna version en 
sammanfattning och en bilaga (Bilaga 5) om kunskapsbehov. Stort tack till alla som lämnat värdefulla 
synpunkter på tidigare nämnda version av denna rapport. 

Det vetenskapliga arbetet genomfördes i 11 delprojekt och av 10 medarbetare vid VTI i nära 
samarbete med bl.a. forskare från Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet, IVL Svenska 
Miljöinstitutet, KTH, Stockholms universitet och analysföretaget Particle Vision (Schweiz). Under 
arbetet har VTI samverkat med cirka 15 myndigheter, kommuner, universitet och högskolor samt 
andra organisationer. Totalt var cirka 30 personer vid VTI på något sätt involverade i arbetet med 
regeringsuppdraget.  

Inom ramen för uppdraget har det skrivits två vetenskapliga artiklar, tre VTI-rapporter och fyra 
examensuppsatser. Arbetet med ytterligare cirka sex vetenskapliga artiklar en ytterligare VTI-rapport 
pågår eller planeras, dvs. totalt cirka 16 vetenskapliga publikationer.  

Slutligen vill jag rikta ett stort och varmt tack till alla som bidragit till genomförandet av uppdraget. 

Stockholm, juni 2021 

Mikael Johannesson 
Projektledare 

Granskare/Examiner 

Julia Taylor, Naturvårdsverket. 

De slutsatser och rekommendationer som uttrycks är författarnas egna och speglar inte nödvändigtvis 
myndigheten VTI:s uppfattning. /The conclusions and recommendations in the report are those of the 
authors and do not necessarily reflect the views of VTI as a government agency. 
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1. Inledning

1.1. Bakgrund 
Regeringen beslutade den 21 december 2017 att uppdra åt VTI att ”ta fram och sprida kunskap om 
mikroplastutsläpp från transportsystemet1. VTI ska också bl.a. identifiera och utvärdera potentiellt 
effektiva styrmedel och åtgärder med syfte att begränsa utsläppen”. Av regeringsbeslutet framgår 
vidare att ”VTI ska delredovisa uppdraget till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 
1 december 2018 (delredovisning 1) och senast den 1 december 2019 (delredovisning 2) samt 
slutredovisa uppdraget senast den 1 december 2020 till Regeringskansliet” (se Bilaga 6). På grund 
av covid-19 som påverkade bl.a. möjligheter till provtagning och analys blev regeringsuppdraget 
försenat och en förlängning begärdes och beviljades. Regeringen beslutade att uppdraget skulle 
redovisas senast 1 juni 2021. 

Eftersom utsläpp av mikroplast är en miljöfråga och således huvudsakligen hanteras av 
Miljödepartementet medan VTI lyder under Infrastrukturdepartementet2 förmedlas de medel som VTI 
tilldelats för att genomföra uppdraget via Naturvårdsverket. Av uppdraget till VTI framgår att VTI får 
rekvirera högst 15 miljoner kronor från Naturvårdsverket för uppdragets genomförande under perioden 
2018 till 2020. Av Naturvårdsverkets regleringsbrev för budgetåret 2020 framgår dock att VTI fick 
rekvirera ytterligare 5 miljoner kronor, dvs. sammantaget 20 miljoner kronor. 

Bakgrunden till uppdraget var bl.a. Naturvårdsverkets redovisning av ett regeringsuppdrag om 
mikroplast (Naturvårdsverket 2017). I ett underlag till redovisningen framgår att den största källan till 
utsläpp av mikroplastpartiklar i Sverige bedöms vara däckslitage (Magnusson et al. 2016). Vår 
bedömning är att däckslitagepartiklar utgör minst hälften av utsläppen av mikroplastpartiklar i 
Sverige. Preliminära resultat från studier genomförda inom ramen för regeringsuppdraget tyder på att 
tidigare beräkningar av utsläppen av däckpartiklar från personbilar sannolikt är något underskattade 
medan de från tyngre fordon är överskattade. Sammantaget är utsläppen enligt våra beräkningar dock i 
samma storleksordning som tidigare beräkningar. 

Naturvårdsverket konstaterade i sin redovisning till regeringen att kunskapen om mikroplast från 
vägtrafiken var bristfällig vad gäller bl.a. hur stora utsläppen är, om mikroplastpartiklarnas egenskaper 
samt hur utsläppens storlek påverkas av olika faktorer som däck, körstil, beläggning etcetera. Det i 
kombination med att VTI bl.a. har lång erfarenhet av att studera slitagepartiklar från vägtrafiken 
föranledde Naturvårdsverket efter dialog med VTI att i redovisningen av sitt regeringsuppdrag föreslå 
att ”VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut) får i uppdrag från regeringen att ta fram 
kunskap om mikroplastutsläpp från vägtrafiken” (Naturvårdsverket 2017 sid.7).  

1.2. Utförande och organisation 
Arbetet med regeringsuppdraget har utförts huvudsakligen av 10 personer från VTI: Mikael 
Johannesson (övergripande ansvar för regeringsuppdraget samt projektledare för delprojekt 1–3 och 
9), Yvonne-Andersson Sköld (projektledare för delprojekt 4 och 10), Göran Blomqvist, Mats 
Gustafsson (projektledare för delprojekt 5–7), Mattias Hjort, Marie Junling, Ida Järlskog, Delilah 
Lithner (projektledare delprojekt 11), Maria Polukarova och Nina Svensson (projektledare delprojekt 
8) i samarbete med flera personer både inom och utanför VTI. Arbetsgruppen har haft stöd av Maria 
Elvåker, Eva-Mari Löfqvist och Monica Lomark med publiceringar, planering och genomförande av 
olika typer av kommunikation samt med upprättande av en webbplats och kontakter med media (se 
avsnitt 3.6 och 3.7). Det har också funnits en styrgrupp knuten till regeringsuppdraget i vilken

1 I senare dialog med Regeringskansliet framkom att uppdraget var avgränsat till vägtrafiken. 
2 När uppdraget gavs till VTI fanns inte Infrastrukturdepartementet och VTI låg då under Näringsdepartementet. 
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generaldirektör Tomas Svensson, avdelningscheferna Mattias Haraldsson (som ersatte den tidigare 
avdelningschefen Mattias Viklund) och Birgitta Sandstedt samt forskningschef Mikael Johannesson 
har ingått. Gruppen har haft sex möten. 

Det visade sig tidigt i projektet att kunskapen om mikroplast från vägtrafiken är mycket begränsad. 
Det gäller särskilt mikroplast från vägmarkeringar och polymermodifierad bitumen för vilket det finns 
nästan inga studier alls. Trots att utsläppen av slitagepartiklar från däck är så stora är kunskapen även 
om dem mycket begränsad. Det kan delvis bero på att det är särskilt svårt att analysera däckpartiklar 
eftersom de är svarta. Svart partiklar absorberar nästan allt infrarött och synligt ljus vilket gör dem 
svåra att analysera. Det finns inte någon standard för provtagning, beredning av prov och analyser av 
mikroplast från vägtrafiken och det är få laboratorier som kan genomföra analyser av däckpartiklar. 
Analyser är komplicerade, tidkrävande och kostsamma. Det här innebar att det var nödvändigt för oss 
att utveckla nära samarbeten inom områden där VTI har begränsad kompetens. Det ska dock sägas att 
det har hänt mycket på området mikroplast från däckslitage under de senaste åren beträffande 
förekomst, spridning, egenskaper, analysmetoder m. m. även om bristen på kunskap fortfarande är 
mycket stor. Vi har även utvecklat samarbeten inom områden där vi har kompetens men där 
samarbeten har möjliggjort att vi har kunnat ta fram mer underlag och utföra fler studier bl.a. med 
hjälp av studenter som har gjort examensarbeten. 

Viktiga och nära samarbeten har vi haft med professor Martin Hassellöv, forskningsingenjör Tim 
Wilkinson, fil. dr Juliana Aristéia de Lima och fil. dr Karin Mattsson vid Göteborg universitet; 
biträdande professor Ann-Margret Hvitt Strömvall och Dr. Amir Saeid Mohammadi vid Chalmers 
tekniska högskola; professor Elena Gorokhova och Msc Mikaela Österblad Stockholms universitet; 
professor Bo Olofsson och kandidaterna, John Agewall och Kim Wallgren, KTH; fil. dr Kerstin 
Magnusson, IVL Svenska Miljöinstitutet; Dr. Helen Galfi och miljöhandläggare Maria Aronsson, 
Göteborgs stad; fil. dr Michael Norman och Billy Sjövall, SLB-analys vid Miljöförvaltningen, 
Stockholms stad; PhD Sondre Meland, NIVA (Norsk institutt for vannforskning) samt Dr. Juanita 
Rausch och Dr. David Jaramillo-Vogel, Particle Vision GmbH, (ett schweiziskt analysföretag) (se 
även Bilaga 4). 

Arbetet med regeringsuppdraget skett inom ramen för följande 11 olika arbetspaket eller delprojekt:   

1. Övergripande administration (samordning av projekt, ekonomi m.m.; styrgrupp, kontakter 
med Regeringskansliet m.m.). 

2. Dialog och samverkan på övergripande nivå (kontakter med myndigheter, internationella 
organ som OECD, andra forskare; deltagande på seminarier och konferenser). 

3. Kommunikation och media (mediakontakter, pressmeddelanden, webbsida, 
kommunikationsplan m.m.). 

4. Kunskapssammanställning om mikroplast från däck- och vägslitage. 
5. Beräkning och mätning av nationella utsläpp av däckslitagepartiklar från lätta och tunga 

fordon. 
6. Provtagning och mätning av däck- och vägslitagepartiklar i fält (vägytor, dagvatten, luft, 

sopsand, sopvatten, deposition m.m.) i såväl stadsmiljö som icke urban miljö. 
7. Mätning och generering av däck- och vägslitagepartiklar i provvägsmaskin samt jämförelse av 

partikelgenerering från olika däcktyper. 
8. Kartläggning och sammanställning av potentiella modeller för spridning av däck- och 

vägslitagepartiklar. 
9. Kartläggning och prioritering av potentiella styrmedel och åtgärder för att begränsa utsläpp, 

spridning och effekter av mikroplast från däck- och vägslitage. 
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10. Utveckling och genomförande av provtagning, provberedning och analyser samt kemisk och 
fysikalisk karaktärisering av däck- och slitagepartiklar. 

11. Toxicitetstest och kemiska analyser på lakvatten från olika vägmarkeringsprodukter.  

1.3. Redovisningens innehåll och struktur 
Redovisningen i denna rapport utgår från regeringens formuleringar i uppdraget till VTI samt de 
kompletteringar och justeringar som gjordes vid uppdragsdialogen med Regeringskansliet 27 april 
2018. Varje avsnitt i rapporten omfattar redovisning av en eller flera frågor som regeringen gett VTI i 
uppdrag att ta fram mer kunskap om (kapitel 2) och de aktiviteter som regeringen gett VTI i uppdrag 
att utföra (kapitel 3). I rapporten återfinns en lista samt sammanfattningar av rapporter och 
vetenskapliga artiklar som tagits fram inom ramen för uppdraget (Bilaga 1). Vidare finns en 
sammanställning över konferenser, seminarier och workshops som VTI har deltagit på inom ramen för 
uppdraget (Bilaga 2) och en sammanställning över samarbeten, strategiska möten och annat strategiskt 
arbete (Bilaga 4). Dessutom finns en sammanställning över inslag i media och som relaterar till 
regeringsuppdraget (Bilaga 3). Bilaga 5 utgörs av en sammanställning över identifierade 
kunskapsbehov och bilaga 6 utgörs av regeringens beslut om uppdraget till VTI. 

1.4. Avgränsning 
Uppdragets övergripande uppgift är att ”ta fram och sprida kunskap om mikroplast från vägtrafiken”. 
Detta omfattar slitagepartiklar från däck- och vägslitagepartiklar från vägmarkeringar på vägen och 
polymermodifierad bitumen som kan ingå i asfalten. Huvudfokus i vårt arbete har legat på 
däckslitagepartiklar eftersom de utgör den överlägset största delen av utsläppen av mikroplast från 
vägtrafiken. Andra vägtrafikrelaterade källor till mikroplast som inte är kopplade till däck- och 
vägslitage, såsom fordonshaveri/krockning, nedskräpning och slitage från vissa typer av bromsbelägg 
har vi inte studerat. 

Vårt fokus i denna rapport är att redovisa den kunskap vi har tagit fram och de arbetsuppgifter vi har 
utfört inom ramen för regeringsuppdraget. I vissa fall refererar vi även till andras studier för att sätta in 
våra studier i ett större sammanhang. Men denna rapport är ingen genomgång av kunskapsläget. En 
generell genomgång av kunskapsläget beträffande mikroplast från däck- och vägslitagepartiklar har vi 
genomfört och publicerat i rapporten ”Mikroplast från däck- och vägslitage – en kunskapssamman-
ställning” (Andersson-Sköld m.fl., 2020a och 2020b). För de enskilda rapporterna och artiklarna har 
det även gjorts genomgångar av kunskapsläget för de specifika områden som artiklarna och 
rapporterna behandlar. 

Det finns inte någon entydig definition av vad som ingår i begreppet plast. Materialgruppen plast är 
mycket stor och omfattar en stor mängd material med mångsidiga egenskaper och tillämpnings-
områden, vilket gör den svår att avgränsa. Därför förekommer olika avgränsningar. Det är vanligt att 
dela in polymera material i grupperna termoplaster, härdplaster, elastomerer och termoplastiska 
elastomerer. Vi har valt en bred definition av begreppet plast som innefattar framställda polymera 
material som består av termoplastiska polymerer eller härdplastpolymer med tillsatskemikalier, vilket 
därmed även inkluderar gummi (däck), vägmarkeringar och polymermodifierad bitumen. Bitumen 
ingår inte i denna avgränsning, men eftersom bitumen inte kan särskiljas från polymermodifierad 
bitumen i fältprover och dessutom kan vara svår att skilja från gummipartiklar har även bitumen delvis 
ingått i våra studier. 

Mikroplast definieras vanligtvis som plastpartiklar som är mindre än 5 mm. Ett ökat behov av att 
kunna särskilja större och mindre mikroplastpartiklar har medfört att det har blivit allt vanligare att 
benämna de mindre mikroplastpartiklarna som nanoplastpartiklar. Det finns ingen allmänt vedertagen 
definition för var gränsen mellan mikro- och nanoplast går, men när denna uppdelning görs brukar 
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nanoplast innefatta partiklar som är mindre än 1 μm eller mindre än 0,1 μm och mikroplast innefattar 
då partiklar i storleksintervallet från 0,1 eller 1 μm till 5 mm. 
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2. Efterfrågad kunskap 
Rubrikerna nedan utgår ifrån de formuleringar som finns i regeringsuppdraget eller de kompletteringar 
och justeringar som gjordes vid uppdragsdialogen med Regeringskansliet den 27 april 2018 och som 
handlar om efterfrågad kunskap. 

2.1. Ta fram och sprida kunskap om mikroplastutsläpp från vägtrafiken 
Den här rubriken är densamma som rubriken på uppdraget från regeringen, dvs. det är en övergripande 
beskrivning av vad uppdraget går ut på. Under denna rubrik ges en övergripande diskussion om 
problemet med mikroplast från vägtrafiken, kunskapsbrister samt vad vi gjort på övergripande nivå där 
vår kunskapssammanställning om mikroplast från däck- och vägslitage utgör en särskilt viktig del. 

De två kanske mest grundläggande frågorna som behöver besvaras ur ett policyperspektiv är: 

1) Utgör människors och miljöns nuvarande och eventuella framtida exponering för 
mikroplastpartiklar3 från vägtrafiken ett miljö- eller hälsoproblem? Om så är fallet hur stort är 
detta problem? 

2) Vad finns det för styrmedel och åtgärder som på ett kostnadseffektivt sätt kan minska miljö- 
eller hälsopåverkan från mikroplast från vägtrafiken? 

Det finns inte tillräckligt med kunskap för att bedöma vilka miljö- och hälsoeffekter som exponeringen 
för nuvarande halter av mikroplaster i miljön medför och därmed inte heller hur omfattande 
åtgärdsbehovet är. De faktum att uppkomsten av mikroplast från däck- och vägslitage är mycket stora 
och ökar i och med att vägtrafiken ökar, att partiklarna sannolikt är svårnedbrytbara i miljön och att 
partiklarna och miljö- och hälsofarliga ämnen i partiklarna kan påverka organismer negativt bedöms 
dock vara tillräckligt för att motivera att åtgärder vidtas som minskar belastningen. Behovet att vidta 
åtgärder mot mikroplast generellt har bl.a. framförts av EU-kommissionens grupp av ledande 
vetenskapliga rådgivare i deras vetenskapliga yttrande om miljö- och hälsorisker med mikroplast-
förorening4 (Europeiska kommissionen, 2019).  

För att besvara frågan om nuvarande exponering för mikroplastpartiklarnas miljö- och hälsofarlighet 
behöver det bl.a. göras effektstudier i laboratoriemiljö då man undersöker hur olika organismer i olika 
medium påverkas av olika halter av olika typer av mikroplaster från vägtrafiken under kortare och 
längre tid. Vi behöver också veta vilka halter av olika mikroplaster från vägtrafiken som förekommer i 
olika delar av miljön för att kunna bedöma vilken exponering som olika organismer utsätts för. Utifrån 
laboratoriestudierna och kunskap om halter och exponering i miljön kan man sedan bedöma 
miljöpåverkan. Det är ett mycket omfattande arbete som kräver kompetens som till stora delar ligger 
utanför VTI:s ansvarsområde.  

Det saknas standarder för att t.ex. samla in, bereda och analysera prov av mikroplast. Det gör det svårt 
och ibland omöjligt att jämföra resultat från olika studier. Det är ett stort problem eftersom det finns 
förhållandevis få studier och de analys- och provberedningsmetoder som finns är tidsödande och dyra 
att genomföra. Om det hade funnits standarder och mindre tidsödande metoder på nämnda områden så 
skulle vi snabbare och till en lägre kostnad kunna få den kunskap vi behöver för att t.ex. bedöma vilka 
risker mikroplastpartiklar från vägtrafiken utgör för människor och miljö. VTI har genom samarbeten 
med bl.a. forskare från Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet samt analysföretaget 

 
3 Här ingår även de miljö- och hälsofarliga ämnen som ingår i partiklarna och kan lakas ut. 
4 Environmental and Health Risks of Microplastic Pollution. European Commission´s Group of Chief Scientific 
Advisors, Scientific Opinion 6/2019 (Supported by SAPEA Evidence Review Report No. 4). Scientific Advice 
Mechanism. Directorate-General for Research and Innovation.  
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Particle Vision utvecklat provtagning, provberedning och analys av däck- och vägslitagepartiklar (se 
vidare avsnitt 2.5, 2.7 och 2.8 samt Bilaga 4 och 5).  

Den andra frågan ovan handlar om att minska exponeringen för mikroplast från vägtrafiken. 
Belastningen på miljön och hälsan av mikroplast från däck- och vägslitage kan ske på flera sätt (se 
vidare avsnitt 2.2). Att minska exponeringen för mikroplast som redan finns i miljön är betydligt 
svårare och sannolikt mindre kostnadseffektivt än att vidta åtgärder så att mikroplastpartiklarna inte 
genereras eller kommer ut i miljön. Eftersom kunskapsbristen om däck- och vägslitage är mycket stor 
inom de flesta områden är det inte möjligt att i detta skede på sakliga grunder göra väl underbyggda 
prioriteringar mellan olika styrmedel och åtgärder och föreslå omfattande styrmedel och åtgärder (se 
vidare avsnitt 2.2 nedan). 

Inom delprojektet ”Kunskapssammanställning om mikroplast från däck- och vägslitage” har vi i en 
rapport sammanställt befintlig kunskap om mikroplast från vägtrafiken ur en rad olika aspekter som 
utsläppens storlek, förekomst, spridning, kemiska och fysikaliska egenskaper, miljö- och hälsorisker; 
metoder för provtagning, provberedning och analys; möjliga styrmedel och åtgärder m.m. Rapporten 
heter ”Mikroplast från däck- och vägslitage – en kunskapssammanställning” (Andersson–Sköld m.fl. 
2020a, 2020b). Av rapporten framgår att kunskapsbristen är stor inom nästan alla områden som 
rapporten går igenom. Rapporten skrevs först på svenska men har också översatts till engelska. Den är 
på 134 sidor med nästan 3 00 referenser men det viktigaste kan man läsa i sammanfattningen på tre 
sidor (se Bilaga 1 i denna rapport) och i kapitel 9. Sammanfattande slutsatser i kunskapssamman-
ställningen. Rapporten var den första kunskapssammanställningen i sitt slag och uppmärksammades i 
såväl TV som radio och olika tidningar. Den har även uppmärksammats internationellt och har när 
detta skrivs i juni 2021 laddats ner från DiVA över 1 600 gånger på svenska och över 1 900 gånger på 
engelska.  

2.2. Identifiera och utvärdera potentiellt effektiva styrmedel och 
åtgärder med syfte att begränsa utsläppen 

Med styrmedel aves här de redskap som används av staten och myndigheter i form av tvingande regler 
och krav eller icke-tvingande incitament för att påverka olika aktörer (t.ex. privatpersoner och företag) 
att ändra beteende och vidta åtgärder eller agera i en riktning som bidrar till att ett eller flera politiska 
mål nås.  

Som konstaterats ovan saknas kunskap för att bedöma i vilken utsträckning mikroplast från däck- och 
vägslitage utgör ett miljö- eller hälsoproblem. Samtidigt bedöms det rimligt av flera skäl som också 
nämns ovan att vidta förebyggande åtgärder för att minska risken för att miljö- och hälsoproblem 
orsakas av mikroplast. De åtgärder som vidtas bör i första hand fokusera på de emissioner som utgör 
störst negativ miljö- och hälsopåverkan. Det handlar bl.a. om att beakta hur stora utsläppen är, var de 
sker i miljön och partiklarnas egenskaper. Den potentiella påverkan på en levande organism i en viss 
miljö beror i princip på två faktorer: 1) partiklarnas miljö- och hälsofarlighet vilket avgörs av deras 
fysiska och kemiska egenskaper samt 2) hur hög och långvarig exponeringen är. 

Helst skulle man vilja veta hur effektiva olika styrmedel och åtgärder är för att minska miljöpåverkan 
av mikroplast från däck- och vägslitage och prioritera de som ger störst minskad miljöbelastning per 
krona räknat. Men eftersom vi inte vet hur stor miljöpåverkan är får vi i stället fokusera på att 
1) minska uppkomst och utsläpp av mikroplastpartiklar, 2) minska spridningen av mikroplastpartiklar, 
samt 3) begränsa miljö- och hälsofarligheten hos mikroplastpartiklar från däck- och vägslitage. Men 
även inom dessa tre områden råder stor kunskapsbrist. Därför är det inte möjligt att i detta skede på 
sakliga grunder göra väl underbyggda prioriteringar mellan olika styrmedel och åtgärder.   

För att på saklig grund kunna prioritera mellan olika styrmedel och åtgärder krävs många typer av 
kunskap som idag saknas. Kunskap krävs om effektsamband för olika åtgärder, dvs. kunskap om hur 
mycket en åtgärd minskar emissionerna av mikroplastpartiklar. För att göra en kostnads-nyttoanalys 
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behöver man också t.ex. veta vilken skada nuvarande emissioner medför samt sambandet mellan olika 
nivåer av emissioner och typer av emissioner i olika delar av miljön och de skador de orsakar på 
miljön och människor. Komplexiteten och bristen på kunskap om olika effektsamband m.m. innebär 
att det sannolikt inte inom överskådlig tid kommer vara möjligt att göra kvantitativa beräkningar av 
typen kostnads-nyttoanalyser utan att göra mycket grova antaganden och stora osäkerheter.  

Flera internationella organ har på senare år börjat intressera sig för mikroplast från vägtrafiken. Ett 
sådant är Helcom som beställt en rapport som underlag till en policy brief om åtgärder för att minska 
problemet med mikroplast från trafiken (Winquist m.fl. under bearbetning). I Helcoms rapport finns 
det många hänvisningar till vår kunskapssammanställning om mikroplast från däck- och vägslitage. 
De har även tagit en figur om potentiella spridningsvägar från vår kunskapssammanställning som 
också finns med i den här rapporten (Figur 8). 

Hur stort slitaget av däck och väg blir beror på många olika faktorer. Dessa kan exempelvis kopplas 
till:  

• däcken eller vägmarkeringen (t.ex. typ, fabrikat, design, mönster, kemisk sammansättning)  

• vägen (t.ex. kurvighet, backighet, vägbeläggningens typ och textur, tillåten hastighet) 

• fordonet (t.ex. vikt, lufttryck, hjulinställningar, underhåll) 

• förarens körbeteende och val (t.ex. accelerationer, inbromsningar, hastighet, 
dubbdäcksanvändning) 

• klimat och väder (t.ex. temperatur, väglag [torrt, vått, snöigt, isigt], plogning). 

Var i miljön partiklarna hamnar kan bland annat bero på vägens beläggning, markförutsättningar vid 
vägen, avrinningsförutsättningar från vägen; närhet till vattendrag, sjöar och hav; städning av vägen, 
vägdagvattenhantering, vindförhållanden, nederbörd, bortforsling av snömassor och användning av 
avloppsslam. Vilken miljö- och hälsopåverkan som kan uppstå beror exempelvis på var partiklarna 
hamnar, vilka organismer som exponeras, vilka halter och partikelstorlekar som organismer utsätts för, 
vilka farliga kemikalier som läcker och deras egenskaper och hur persistenta och biotillgängliga 
partiklarna är.  

Belastningen på miljön från mikroplast från däck- och vägslitage kan begränsas på olika sätt. Vi har 
valt att dela in styrmedlen och åtgärderna i följande fyra kategorier:  

1) styrmedel och åtgärder som minskar utsläppen eller uppkomsten 

2) styrmedel och åtgärder som minskar spridningen 

3) styrmedel och åtgärder som minskar effekter av de partiklar som sprids 

4) styrmedel och åtgärder som ökar kunskapen generellt (Johannesson och Lithner, under 
bearbetning). 

En första översiktlig genomgång av potentiella styrmedel gjordes inom ramen för regeringsuppdraget i 
kapitel 8 i kunskapssammanställningen om mikroplast från däck- och vägslitage (Andersson-Sköld 
m.fl., 2020a, 2020b). Inom delprojektet ”Kartläggning och prioritering av potentiella styrmedel och 
åtgärder för att begränsa utsläpp, spridning och effekter av mikroplast från däck- och vägslitage” 
(delprojekt 9) tas en särskild rapport om styrmedel och åtgärder fram (Johannesson & Lithner, under 
bearbetning), se även sammanfattning i Bilaga 1. I den rapporten har vi identifierat, kartlagt och 
diskuterat ett stort antal potentiella styrmedel och åtgärder. Flera av de identifierade styrmedlen och 
åtgärder är av mer övergripande karaktär och kan delas in i ytterligare styrmedel och åtgärder. Totalt 
har vi 35 styrmedels- och åtgärdsrubriker med en till tre preciseringar, vilket blir sammanlagt cirka 60 
preciseringar. Av dessa har vi bedömt vilka som är mest intressanta att studera vidare. I rapporten av 
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Johannesson och Lithner (under bearbetning) kommer det finnas en sammanställning över hur dessa 
cirka 60 preciseringar har bedömts och prioriterats. 

Vid bedömningen av vilka olika styrmedel och åtgärder som bör prioriteras har vi delat in dem i tre 
nivåer: 1) högt prioriterad, 2) prioriterad och 3) inte prioriterad.  

Viktiga aspekter som tas upp i diskussionen om styrmedlen och åtgärderna är följande: 

• Verkningsfullhet (måleffektivitet): i vilken grad styrmedlet eller åtgärden kan minska 
belastningen utan hänsyn till andra aspekter som t.ex. kostnad. 

• Kostnadseffektivitet: hur mycket styrmedlet eller åtgärden kostar i förhållande till reduktionen 
av belastningen. 

• Genomförbarhet: hur komplicerat det är att genomföra styrmedlet eller åtgärden. Man behöver 
t.ex. undersöka om styrmedlet eller åtgärden kan genomföras nationellt eller om 
genomförande måste ske på EU-nivå, om styrmedlet är tekniskt genomförbart och om det 
finns det rättsliga hinder. 

• Implementeringstid: hur lång tid det tar att införa styrmedlet eller åtgärden. 

• Positiva och negativa sidoeffekter eller konsekvenser: effekter eller konsekvenser som uppstår 
av ett styrmedel eller en åtgärd som inte har med mikroplast från däck- eller vägslitage att 
göra (t.ex. en ökning eller minskning av andra miljöeffekter, trafiksäkerhet eller kostnader).  

      
Figur 1. Uppsamlingsanordning (prototyp) från The Tyre Collective. Den samlar upp 
däckslitagepartiklar under färd med hjälp av elektrostatisk kraft. Foton: The Tyre Collective. 
(Publicerade med tillstånd från The Tyre Collective, 2021). 

Oftast behövs mer kunskap i form av forskning eller en fördjupad utredning för att med rimlig 
säkerhet kunna avgöra om man bör införa ett styrmedel eller genomföra en åtgärd. Det handlar således 
i första hand om en prioritering av vilka som ska väljas ut för vidare studier. De som är högt 
prioriterade eller prioriterade styrmedel eller åtgärder kan både vara sådana som bedöms medföra stora 
utsläppsminskningar (hög verkningsfullhet) och styrmedel där en lägre verkningsfullhet kan 
accepteras för att insatsen (kostnaden) är låg. 

De potentiella styrmedel och åtgärder vi har studerat handlar om sådana som rör 

• däcken (t.ex. innehåll, nedbrytbarhet, typ av däck, slitagebenägenhet, lufttryck) 

• fordonet (t.ex. vikt, storlek, accelerationsförmåga, hjulinställningar) 

• vägmarkeringarna (t.ex. innehåll, nedbrytbarhet, typ av färg, höjd över vägbanan) 

• vägen (t.ex. vägbanans struktur, kurvighet, backighet) 

• drift och underhåll (t.ex. snöröjning, vägrenhållning, vägbeläggning) 
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• trafikbeteende (t.ex. körstil, förarbeteende, hastighet) 

• spridningen (t.ex. uppsamling av däckpartiklar under färd [se figur 1], hållbar hantering av 
vägdagvatten) 

• begränsning av trafikarbetet (t.ex. fysisk planering, infrastrukturplanering i kombination med 
bebyggelse, trafikbegränsningsåtgärder, hastighetsbegränsningar, tillhandahållande av 
kollektivtrafik, bilpoler, lånecyklar, cykelvägar, höjd fordonsskatt och bränsleskatt, 
trängselskatt). 

Några av de största potentialerna för att minska uppkomsten och utsläppen av mikroplast från 
vägtrafiken bedöms finnas för styrmedel och åtgärder som rör däcken (inklusive hjulinställningar), 
trafikbeteende och trafikarbetet.  

2.3. Sprida kunskap om hur mikroplast från vägtrafiken ”påverkar 
omgivningar” med fokus på spridning och förekomst 

Den kunskap som tagits fram inom uppdraget har spridits genom rapporter, artiklar, presentationer, 
kunskapsutbyte, media etc. Se vidare i kapitel 3 samt i bilagorna 1–4. Den ursprungliga formuleringen 
i regeringsuppdraget löd: ”Sprida kunskap om hur belastning med mikroplaster från transportsystem 
påverkar omgivningar och hur dessa kan reduceras”. I regeringsuppdraget står också: ”Uppdraget 
omfattar transportsystemets påverkan på miljön från mikroplaster”. Vi kom vid uppdragsdialogen den 
24 april 2018 överens om att fokus inte ska vara på miljö- och hälsoeffekter utan på ”flöden” av 
mikroplast i miljön. Att mäta flöden är dock komplicerat och tidskrävande och det är mer relevant att i 
ett första steg fokusera på hur mikroplast från däck- och vägslitage sprids och på förekomsten av 
mikroplast från vägtrafiken i olika miljöer varför fokus i våra studier och i redovisningen har lagts där. 

Rapporten ”Mikroplast från däck- och vägslitage – en kunskapssammanställning” innehåller ett kapitel 
(kapitel 2) som heter ”Källor, spridning och förekomst” (Andersson-Sköld m.fl., 2020a). Kapitlet om 
källor, spridning och förekomst liksom rapporten i sin helhet sammanfattar den kunskap som finns 
globalt vad gäller mikroplast för däck- och vägslitage. Även om vi vid uppdragsdialogen sa att 
uppdraget inte skulle fokusera på miljö- och hälsoeffekter så finns det i kunskapssammanställningen 
ett kapitel (kapitel 3) som heter ”Miljö- och hälsoeffekter samt risker”, samt ett som heter ”Egenskaper 
och kemisk sammansättning” (kapitel 4) som sammanfattar befintlig kunskap om miljö- och 
hälsorisker med mikroplast från däck- och vägslitage samt information om dessa partiklars fysikaliska 
och kemiska egenskaper vilka har betydelse bl.a. för partiklarnas potentiella miljö- och hälsopåverkan. 

Det finns en del studier om däckpartiklars miljöfarlighet men det finns behov av fler studier på fler 
organismer samt studier om deras nedbrytbarhet. När det gäller mikroplastpartiklar från 
vägmarkeringar och deras eventuella miljöfarlighet kunde vi dock inte hitta någon studie i den 
internationella litteraturen. Vi beslutade därför att vi, i samarbete med Stockholms universitet, skulle 
genomföra en första mindre laboratoriestudie om detta trots att vi vid uppdragsdialogen kommit 
överens om att fokus inte ska vara på miljö- och hälsoeffekter.  

Detta delprojekt bestod av flera sammanhängande delar med det övergripande syftet att studera 
toxiciteten hos lakvatten från olika typer av vägmarkeringar och att studera vilka kemiska ämnen som 
kan läcka ut från olika vägmarkeringar. Totalt var det fem olika vägmarkeringsprodukter från olika 
tillverkare och leverantörer som testades: tre termoplastiska vägmarkeringar (varav två 
varmapplicerade och en prefabricerad) och två vägmarkeringsfärger (en vattenburen akrylatfärg och en 
tvåkomponent akrylatfärg av härdplasttyp).  

Vägmarkeringspartiklar från vägmarkeringsprodukterna genererades för hand och standardiserade 
laktest (SS-EN 12456-2) genomfördes med skakning av partiklarna under 24 timmar i avjoniserat 
vatten. Lakvattnen (dvs. vattenfasen utan partiklar) användes sedan till toxicitetstest med alger och 
bakterier samt för kemiska analyser av metaller och halvflyktiga organiska ämnen. Algtoxicitetstesten 
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utgjordes av standardiserade tillväxthämningsförsök (72 h) med mikroalgen Raphidocelis subcapitata. 
Denna del genomfördes inom ramen för ett masterarbete tillsammans med VTI och redovisas i 
Österblad (2021). Toxicitetstesterna med bakterien Vibrio fischeri (Microtoxtest) och de kemiska 
analyserna genomfördes av Eurofins. Dessa har sammanställts och utvärderats i Lithner (under 
bearbetning) som även ger en samlad beskrivning av samtliga delar (dvs. laktest, algtest, bakterietest 
och kemiska analyser). 

Eftersom detta (vad vi känner till) är den första studien inom det här specifika området och den också 
är begränsad i sin omfattning kan man inte baserat på den här studien dra några generella slutsatser om 
läckage av kemiska ämnen och toxicitet av lakvatten från olika typer av vägmarkeringsprodukter. Det 
behövs ytterligare forskning inom flera områden. Exempel på detta är testning av fler vägmarkerings-
produkter med fler olika typer av organismer, lakning under olika förutsättningar, fältstudier och 
studier som kartlägger hur mycket partiklar som sprids från vägmarkeringarna, hur spridningsvägarna 
ser ut och vilka halter som påträffas i olika delar av miljön. 

De resultat som erhållits kan dock diskuteras och utvärderas och användas som utgångspunkt och 
underlag för fortsatta studier. Av resultaten kunde man tydligt se att det var stor skillnad när det gällde 
hur många ämnen och vilka halter som påträffades i lakvattnen från de olika vägmarkeringarna. Det 
fanns också ett tydligt samband mellan högst respektive lägst toxicitet i lakvattnen från de olika 
vägmarkeringarna och hur mycket metaller och halvflyktiga organiska ämnen som påträffades i de 
olika lakvattnen. De lakvatten som kom från de termoplastiska vägmarkeringarna (som är de som 
dominerar på de svenska vägarna) hade både lägst metallhalter och lägst halter av halvflyktiga 
organiska ämnen. I genomsnitt var det också de som uppvisade lägst toxicitet i de tester som 
genomfördes. Det var flera ämnen som förekom i lakvatten från mer än en vägmarkeringsprodukt och 
flest likheter fanns mellan lakvattnen från de termoplastiska vägmarkeringarna, vilket var förväntat 
eftersom de tillhör samma vägmarkeringstyp och har mest lik kemisk sammansättning. Lakvattnen 
påverkade algtillväxten på olika sätt och i olika omfattning. Detta visade sig när det gällde hur lång tid 
det tog för algerna att börja tillväxa och hur snabbt de sedan tillväxte och innebar att tillväxten 
stimulerades och/eller hämmades. Denna studie visade störst påverkan hos lakvatten från den 
vattenbaserade akrylatfärgen och i genomsnitt minst för lakvatten från varmapplicerad termoplast i 
både alg- och bakterietest. För lakvattnen från de två varmapplicerade termoplastiska 
vägmarkeringarna sågs ingen 50-procentig effekt (EC50) på bakterierna vid den högsta 
testkoncentrationen (100 g vägmarkeringspartiklar/l). Inga generella slutsatser kan dock, som nämnts, 
dras från dessa studier. 

Vi har tagit fram en del kunskap om spridning och förekomst av däck- och vägslitagepartiklar särskilt 
när det gäller väg- och gatumiljö samt dess närmiljö. Det har vi huvudsakligen gjort inom ramen för 
delprojektet som handlar om provtagning av däck- och vägslitagepartiklar i fält (se vidare i avsnitt 
2.7). Provtagning har genomförts både på gator i stadsmiljöer i Göteborg och Stockholm och på 
motorväg på landsbygden (Testsite E18) (Järlskog m.fl., 2020, Järlskog m.fl., 2021, Järlskog m.fl. 
under bearbetning).  

Beträffande spridning av mikroplastpartiklar finns det ett delprojekt som har fokuserat på att 
undersöka vilka modeller det finns som kan vara lämpliga att använda för att beräkna spridningen av 
däck- och vägslitagepartiklar (Svensson och Andersson-Sköld, 2020). Det finns många typer av 
modeller tillgängliga för att beräkna transport genom luft, mark och vatten. Alla dessa modeller skulle 
kunna förbättras genom att uppdatera dem med ökad kunskap om partiklarnas egenskaper såsom 
storlek, form, densitet, sedimentationshastighet, aggregering med andra partiklar, nedbrytning etc. 
Modellerna behöver också utvärderas och verifieras genom mätningar av många prov tagna i luft, 
mark och vatten under olika förutsättningar för att man ska veta hur bra de beskriver hur olika 
mikroplastpartiklar sprids och var de ansamlas i miljön. 
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2.4. Följa andra länders forskning om mikroplaster med fokus på 
mikroplast från vägtrafiken 

Inom ramen för arbetet med regeringsuppdraget har vi kontinuerligt följt forskningen och den nya 
kunskap som tas fram om mikroplast med särskilt fokus på mikroplast från däck- och vägslitage. Vår 
kunskapssammanställning om mikroplast från däck- och vägslitage innehåller nästan 300 referenser 
varav merparten är referenser från forskning i andra länder. Vid samtliga vetenskapliga rapporter och 
artiklar vi publicerar går vi givetvis igenom all relevant litteratur vi kan hitta inom det område som vår 
publikation handlar om.  

Vi har också följt forskningen i andra länder genom att delta på 18 konferenser, seminarier, 
analyskurser och workshops med internationella deltagare. Se vidare kapitel 3 och Bilaga 2. Utöver 
det har vi mer uttalade kunskapsutbyten eller samarbeten med ett par internationella forskargrupper 
som arbetar med däck- och vägslitagepartiklar. Det gäller forskare vid Statens Vegvesen och NIVA 
(Norsk institutt for vannforskning) i Norge och Particle Vision GmbH, som är ett schweiziskt företag 
som analyserar partiklar i miljöprover. 

Mikroplast som en potentiell miljö- och hälsorisk är en fråga som har uppmärksammats de senaste två 
decennierna. Uppmärksamheten om mikroplast från specifikt däck- och vägslitage är en ännu nyare 
fråga på den politiska dagordningen. Under senare år har dock flera internationella organisationer 
alltmer uppmärksammat just mikroplast från däck- och vägslitage. Det gäller t.ex. EU, OECD, 
OSPAR och HELCOM (se t.ex. Europeiska kommissionen, 2019; OECD, 2020a och 2020b; OSPAR, 
2017; Winquist m.fl. under bearbetning). Sverige och Norge är exempel på länder som i förhållande 
till många andra har kommit relativt långt i sin uppmärksamhet och i sitt arbete med mikroplast från 
vägtrafiken även om mycket återstår (Vogelsang m.fl., 2018, Magnusson m.fl., 2016; Sundt m.fl., 
2014).  

Däckbranschen har arbetat med emissioner från däck sedan 2005 genom Tire Industry Project (TIP) 
under The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) paraply med målet ”att 
identifiera och adressera potentiella hälso- eller miljöeffekter kopplade till däckens livscykel” 
(WBCSD, 2021). Programmet har finansierat mycket av den tidiga forskningen om partiklar från däck, 
som hade ett fokus på luftkvalitet snarare än mikroplast (se t.ex. Panko m.fl. 2013, Kreider m.fl., 2010, 
Marwood m.fl., 2011). I Europa är ETRMA (European Tyre and Rim Manufacturers Association) 
aktiva inom arbetet och driver bl.a. en så kallad plattform om TRWP (tyre and road wear particles) för 
kunskapsutbyte mellan bransch, myndigheter, akademi och andra intressenter (TRWP Platform, 2021). 

2.5. Ta fram kunskap om vilka egenskaper dessa mikroplaster har 
I uppdraget till VTI står det att ”Det är angeläget att få fram ytterligare kunskap bland annat om vilka 
egenskaper dessa mikroplaster har” (…).  Det står inte explicit att VTI ska göra detta, men i samband 
med uppdragsdialogen var vi överens om att det ska tolkas så. Vi var också överens om att med 
egenskaper avses t.ex. fysikaliska egenskaper och hur dessa påverkar hur mikroplastpartiklarna sprids.  

I rapporten ”Mikroplast från däck- och vägslitage – en kunskapssammanställning” (Andersson–Sköld 
m.fl. 2020a) finns det i kapitel 4 en sammanfattning av vad som är känt om mikroplastpartiklars 
egenskaper, t.ex. storlek, form, densitet och elasticitet, och deras kemiska sammansättning med fokus 
på däckslitagepartiklar. Vi har också inom ramen för olika delprojekt i regeringsuppdraget gjort 
studier av däck- och vägslitagepartiklars egenskaper. Det gäller både partiklar vi har samlat in från 
gatu- och vägmiljöer och de partiklar vi har genererat i VTI:s provvägsmaskin (Figur 2). Inom ramen 
för delprojektet ”Analyser och provberedning, kemisk och fysikalisk karaktärisering av däck- och 
slitagepartiklar”, har vi i samarbete med bl.a. Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet och 
analysföretaget Particle Vision i Schweiz studerat dessa partiklars fysikaliska egenskaper och kemiska 
sammansättning (se vidare nedan detta avsnitt).  
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Figur 2. VTI:s provvägsmaskin (PVM). Foto: Mats Gustafsson, VTI. 

Inom ramen för samarbetet med Göteborgs Universitet har totalt 56 prover (varav 8 på rena däck) av 
partiklar genererade i VTI:s provvägsmaskin analyserats (Wilkinson, under bearbetning). För tre olika 
däcktyper (sommardäck, odubbade vinterdäck och dubbade vinterdäck) genererades slitagepartiklar 
genom att köra dem i 50 km/h på en asfaltsbeläggning i VTI:s provvägsmaskin. Fyra däckuppsätt-
ningar användes för varje däcktyp, dvs. totalt 12 olika däck. Ett urval av sommardäck och odubbade 
vinterdäck kördes även på en betongbeläggning. Asfalten användes för att generera partiklar på ett 
underlag som är vanligt förekommande. Partiklarna som generats med asfaltsunderlaget består, då 
odubbade däck används, i huvudsak av aggregat av däck- och beläggningspartiklar, eftersom de 
tenderar att klibba ihop i kontakten mellan däck och beläggning. Men en del av partiklarna utgörs 
endast av däckpartiklar respektive endast av beläggningspartiklar. Dubbdäck ökar andelen rent 
beläggningsslitage kraftigt. Betongunderlaget användes för att generera partiklar utan bidrag från 
bitumen (oljebaserat bindemedel i asfalt), som i analyser kan vara svåra att skilja från däckpartiklar.  

Totalt har 230 prover från studier i fält analyserats. Att provta så nära källan som möjligt, dvs. på 
vägytan, ger möjlighet att studera mikroplaster kopplade till vägtrafiken där förekomsten är som högst. 
För provtagning på gator och vägar har VTI:s provtagare Wet Dust Sampler (WDS) använts (se Figur 
3). Metoden är automatiserad och tvättar en känd yta (20,42 cm2) av vägen med avjoniserat vatten och 
trycker över provet till en provflaska, som sedan efter provberedning används för analyser.  
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Figur 3. Provtagning av mikroplaster i vägdamm på Testsite E18 med VTI provtagare Wet Dust 
Sampler (WDS), Foto: Göran Blomqvist, VTI. 

Av de 230 proverna tagna i fält har totalt 88 prover (varav 38 var sopmaskinsprover) från gator i 
Göteborg och Stockholm analyserats. Dessutom har 38 prover analyserats från vägytan på Testsite 
E18 mellan Västerås och Enköping. I de studier som utfördes i Göteborg och på E18 togs också 
dagvattenprover. Totalt analyserades 18 dagvattenprover i Göteborg och 16 vid E18. I Stockholm och 
vid E18 togs även prover i luft. Totalt har 14 luftprover från Stockholm respektive 6 prover från E18 
analyserats. Vid två tillfällen kompletterades studierna på E18 med depositionsprover som togs på fyra 
olika avstånd från vägen. Proverna har tagits vid olika årstider och de i Göteborg har också tagits före 
och efter gatusopning. För att identifiera förekomsten av mikroplastpartiklar från vägmarkeringar i 
prover tagna på vägytan analyserades 32 referensprover som samlats in på den nordiska teststräckan 
för vägmarkeringar vid Haslemoen i Norge. 

Viktiga nyckelfaktorer för hur partiklarna sprids är deras storlek, form och densitet. I tidigare studier 
har mikroplaster från däck- och vägslitage rapporterats vara mellan hundra nanometer och hundratals 
mikrometer (Andersson-Sköld m.fl., 2020a). Vilka metoder som används för provtagning, 
provberedning och analys har stor påverkan på resultatet. Från analyser som gjorts inom ramen för 
regeringsuppdraget framgår att mikroplaster från däckslitage framför allt förekommer i den mindre av 
de analyserade storlekarna (20–100 µm). Storleksfördelning av proverna visar att majoriteten av 
analyserade partiklar i storleksintervallet 20–300 µm är cirka 50 µm. Generellt bedöms luftburna 
partiklar som är mindre utgöra ett större hälsoproblem då det kan tränga längre ner i lungorna. Mindre 
partiklar transporteras också vidare i miljön i större utsträckning än stora, tyngre partiklar som oftare 
deponeras i närområdet. 

Studier av partiklar från provvägsmaskinen, som utförts på Göteborgs universitet, visar att däckinne-
hållande slitagepartiklar från interaktion mellan däck och vägbana verkar förekomma i två kategorier; 
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dels som fasta elastomerer, dels som mjuka, vilket tyder på att ursprungliga egenskaper kan förändras 
under slitageprocessen. Detta är viktig information för att kunna identifiera partiklarna i miljöprover. I 
studien ingick också att mäta storleksfördelning och förhållandet mellan storleksfrekvensdiametern, 
Feret-diameterfördelningen (Feret-diametern är ett mått på en objektstorlek längs en specificerad 
riktning) och bildförhållandet. En kombination av dessa data ger viktig information för att modellera 
hur utsläppen av partiklar sprids och för att kunna förutsäga var i miljön partiklarna kommer att 
ackumuleras. Resultaten från studien visar på liten skillnad mellan sommardäck, odubbade vinterdäck 
och dubbade vinterdäck avseende dessa förhållanden (Wilkinson m.fl., under bearbetning).  

I de prover som tagits i fält och analyserats med ljusmikroskopi är antalet däck-och vägslitagepartiklar 
störst i storleksintervallet 20–100 µm. I dagvatten förekommer partiklar av däck- och vägslitage i 
storleksordningen 20–100 µm i tio till flera tusen gånger högre antalskoncentration än den grövre 
analyserade fraktionen 100–300 µm (Järlskog m.fl., 2020, Järlskog m.fl., 2021). I de prover som har 
analyserats från Testsite E18 bestod 2–4 procent av totalmassan av däckpartiklar (lägre under 
vinterhalvåret), 1–3 procent var bitumen (högre under vinterhalvåret) och 0,2–1 procent var 
vägmarkeringar (oberoende av årstid).  Av övrigt innehåll utgjordes majoriteten av mineralpartiklar 
samt en liten del organiskt material. I de luftprover som insamlats är andelen däckpartiklar högre 
vilket antyder att däckpartiklar finns i större andel i de finare, uppvirvlingsbara, fraktionerna. Även i 
de prover som tagits i Stockholm dominerar de mindre partiklarna i antal, men de större dominerar 
med avseende på massa (Järlskog m.fl., under bearbetning, Gustafsson m.fl., under bearbetning). I 
Figur 4 nedan ges ett exempel på partikelfördelningen i de olika storleksfraktionerna från en 
provtagning i en dagvattenbrunn på Testsite E18. I den mindre fraktionen gick det inte att skilja på 
däckpartiklar och bitumen, men de består troligen till störst andel av däckpartiklar. Totalt analyserades 
1 390 partiklar i den mindre fraktionen och 1 057 partiklar i den större.  

  
Figur 4. Fördelningen i procent av däckpartiklar, bitumen och vägfärg i storlekarna ≤ 20 µm (n = 
1 390) och 20–125 µm (n = 1 057). I den mindre fraktionen räknades bitumen och däckpartiklar som 
en kategori på grund av svårigheter att skilja på partiklarna när storleken minskar (Järlskog m.fl. 
under bearbetning).  
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Formen hos däckslitagepartiklar beror på hur de genereras och på hur gamla de är, men kan eventuellt 
även påverkas av hur provtagningen utförts. I en studie av prover tagna på vägen (Kreider m.fl., 2010) 
samlades partiklarna in med en specialbyggd huv som placerades bakom däcket. Två Dyson 
cyklondammsugare (1 200 W) kopplades till huven för att suga upp partiklarna med ett starkt vakuum. 
I studien var de analyserade partiklarna från däck- och vägslitaget långsträckta till formen. Från 
provtagningar och partikelanalys av Aronsson m.fl. (2018), Järlskog m.fl. (2018), Järlskog m.fl. 
(2020) samt Järlskog m.fl. (under bearbetning) framgår att de svarta däckslitagepartiklarna även har 
andra former, t.ex. oregelbundna flagor (se Figur 5). Densiteten hos ett oanvänt däck (gummit) 
varierar mellan 0,8 till 1,2 g/cm3 (Kreider m.fl., 2010; Rhodes m.fl., 2012; Sofi, 2018) och densiteten 
hos ren bitumen varierar mellan 0,9–1,1 g/cm3 (Nynas, 2017). Densiteten hos asfalt har rapporterats 
vara mellan 2,38 och 2,52 g/cm3 (Viman & Brons, 2013) och den hos däckslitagepartiklar med 
vägpartiklar på ytan har tidigare rapporterats variera mellan 1,7 och 2,1 g/cm3 (Vogelsang m.fl., 2018). 
Densiteten hos mikroplastpartiklar från däck- och vägslitage varierar kraftigt, vilket också 
framkommit när de genererats med VTI:s provvägsmaskin och i de prover som tagits i fält (Järlskog 
m.fl., 2020, Wilkinson m.fl., under bearbetning). Anledningen till variationen beror framförallt på att 
mikroplastpartiklar från däck- och vägslitage sällan består av endast däckpartiklar utan är en 
kombination av mineral, däck och bitumen, vilket resulterar i en högre densitet. 

 
Figur 5. Exempel på däckpartiklar i olika former. Även andra former och fragment förekommer, 
speciellt i de mindre fraktionerna. Bilder tagna med elektronmikroskop av Particle vision GmbH. 

2.6. Ta fram kunskap om hur utsläppen av mikroplast från vägtrafiken 
relateras till vägbeläggningar, däck, fordonsteknik, körstil, typ av 
fordon m.m. 

I uppdraget står det inte ”hur utsläppen” relateras till vägbeläggning, däck, fordonsteknik, körstil, typ 
av fordon m.m. men VTI har vid kontakter med Regeringskansliet uppfattat att det är så det ska tolkas 
(se Bilaga 6 för exakt formulering).  

Slitage av däck påverkas av en stor mängd faktorer kopplade till däckens, fordonets och vägytans 
egenskaper, underhåll av däck och fordon, körbeteende och väderförhållanden. Undersökningar gjorda 
inom regeringsuppdraget tyder på att odubbade vinterdäck generellt slits mer än sommardäck per 
kilometer (Agewall & Wallgren, 2019). Laboratoriestudier där fyra olika sommardäck och lika många 
odubbade vinterdäck testades resulterade dock i större skillnader mellan däckmärken än mellan 
däcktyper (Gustafsson m.fl. under bearbetning, Figur 6). På grund av den snäva rotationen i 
provvägsmaskinen, som inducerar mer glidning i kontakten mellan däck och vägbana än vid normal 
körning, är de absoluta värdena högre än vad som vanligtvis brukar återfinnas i litteraturen. Slitage av 
dubbdäck är svårare att studera med viktförluststudier på grund av det samtidiga slitaget av dubbarna, 
som är svårt att särskilja från däckslitaget.  
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Figur 6. Beräknat däckslitage per däckkilometer från tester i provvägsmaskin. 

Slitagepartiklar från däck och vägbana har under en längre tid studerats främst ur luftkvalitets-
perspektiv (t.ex. Denier van der Ghon m.fl. 2013, Amato m.fl., 2014). I de nordiska länderna medför 
dubbdäcksanvändningen höga emissioner av slitagedamm från vägar under vinterhalvåret vilket i sin 
tur medfört problem att klara gränsvärdena för luftkvalitet. Allteftersom EURO-klasserna reglerar 
utsläppen av avgaspartiklar har de oreglerade slitagepartiklarna från däck, bromsar och vägbelägg-
ningar kommit att utgöra en allt högre andel av vägtrafikens partikelutsläpp. Dessa ökar med trafikens 
ökning och med trender som tyngre och mer motorstarka bilar. Parallellt med insamling av totala 
storleksfördelningen av slitagepartiklar för mikroplastanalyser i provvägsmaskinen har därför även 
halter och emissioner av inandningsbara partiklar (PM10) studerats. Mätningarna visar, liksom för det 
totala slitaget av däcken, på stora skillnader i slitage och PM10-emissioner både inom och mellan 
däcktyper (Figur 7). Viktigt att notera är att PM10 inte består av bara däckslitage utan även av slitage 
från vägbeläggningen, varför PM10 inte korrelerar med däckslitaget. Beläggningsslitaget orsakat av 
dubbar är också orsaken till de avsevärt högre emissionsfaktorerna av PM10 för dubbdäck. 

 
Figur 7. Emissionsfaktorer för PM10 (vid 50 km/h) från de olika däcktyperna som testades i 
provvägsmaskinen. 

Slitaget av däcken är, enligt fysikaliska modeller, proportionellt mot fordonsvikten (t.ex. Salminen, 
2014). Detta faktum har använts för att göra noggrannare bedömningar av däckslitage hos olika 
fordonsklasser utifrån relationen mellan fordonsvikter i kombination med kända eller uppskattade 
emissionsfaktorer i arbetet med att uppskatta det totala slitaget av däck i Sverige (Polukarova m.fl., 
under bearbetning). Allteftersom fordonsparken blir tyngre på grund av elektrifieringen (elfordon 

0
20
40
60
80

100
120
140
160
180
200

A B C D

ef
 (m

g/
dä

ck
km

)

Däckmärke

Sommardäck

Odubbade vinterdäck



26  VTI rapport 1089 

väger generellt mer än motsvarande fossildrivet fordon) och trenden mot större fordon med kraftigare 
motorer (t.ex. SUV:ar) antas slitage av både däck och vägbeläggningar öka (Beddows och Harrison, 
2021). Elektriska fordon har högt vridmoment, vilket möjliggör kraftigare acceleration, vilket i sin tur 
kan leda till mer slitage av däcken. Högre slitage har uppmärksammats av användare av såväl 
personbilar som bussar med eldrift (COLMEC, muntlig kommunikation). Enligt Nokian Tyres ger 
dock inte elbilar upphov till mer däckslitage trots att de är tyngre och har en större accelerations-
förmåga än bilar med förbränningsmotorer. Tvärtom menar de att elbilars särskilt effektiva antispinn- 
och antisladdsystem (elektronisk stabilitetskontroll [ESC]) som mycket snabbt justerar motoreffekten 
så att däcken inte slirar mot vägbanan gör att däcken på elbilar slits i mindre utsträckning (Nokian 
Tyres, 2019). Eftersom det finns olika uppfattningar och saknas vetenskapliga studier finns det behov 
av att genomföra sådana. 

Vägytans egenskaper, främst mikro- och makrotextur, har sannolikt stor betydelse för däckens slitage 
(Li m.fl., 2011). Tidiga studier från 70- och 80-talet, där däck på bilar som kördes på vanlig asfalt och 
tunnskiktsbeläggningar vägdes med jämna mellanrum, visade också på tydliga skillnader i däckslitage 
beroende på vägytans mikro- och makrotextur (t.ex. Ohlsson, 1986). Ytbehandlingarna som 
utvärderades då var dock mycket grova och det är svårt att dra slutsatser kring inverkan på däckslitage 
av skillnader mellan dagens vägbeläggningar utifrån detta material. Det saknas moderna studier där 
dessa parametrars inverkan på däckslitaget utvärderats. Inom regeringsuppdraget har två 
beläggningsringar i VTI:s provvägsmaskin använts, en bestående av asfalt och en av betong, men båda 
ringarna har bestått av ett antal plattor med olika recept, varför någon utvärdering av beläggnings-
parametrar andra än grundmaterialen inte kunnat utföras. Av de sex däck som provats på båda 
beläggningarna slits fyra tydligt mer på betongen än på asfalten (Gustafsson m.fl., under bearbetning). 
Avseende inverkan på däckslitage av vägens utformning finns också mycket begränsad kunskap. Ett 
samband mellan slitaget och vägens linjeföring, det vill säga hur mycket en väg svänger, kunde 
påvisas av Ohlsson (1982). En väg som är utformad med kurvor, i synnerhet tvära kurvor, eller som 
har backar kan antas ge upphov till högre slitage än en väg som är rakare (t.ex. Porth m.fl., 2019). 

Då de nordiska länderna där dubbdäck används har stenrika och grova vägbeläggningar anpassade för 
att motstå slitaget från dubbdäck, skulle man kunna förvänta sig att däck slits mer i Sverige än i södra 
Europa, där beläggningarna är slätare. Efterfrågningar inom däckbranschen har gjorts, men det finns 
inga uppgifter om huruvida detta stämmer. Jämförelsen kan vara svår att göra med tanke på att vi byter 
däck två gånger om året i Sverige och att flera faktorer, som t.ex. klimat, vägdrift (sandning, saltning 
etc.) och vägdragning kan påverka utfallet. De beräkningar av slitagefaktorer som har gjorts inom 
regeringsuppdraget från vägning av uttjänta däck, resulterar i slitagefaktorer som är förhållandevis 
höga i jämförelse med många andra uppskattningar och mätningar (Polukarova m.fl., under 
bearbetning). 

Slitage av däck påverkas i hög grad av förarbeteende. En aggressiv körstil medför högre slitage genom 
att såväl högre hastighet som kraftig acceleration, inbromsning och svängar i hög hastighet, sliter 
däcken kraftigare än under mjuk körning. Det finns även andra aspekter kopplade till underhåll av 
däck och fordon, som kan påverka däckslitaget. För lågt däcktryck kommer att slita däcken mer och 
dessutom ojämnt, vilket förkortar livslängden (Li m.fl.., 2011). Fordonets hjulinställning spelar också 
roll för slitaget. Om däcken inte pekar rakt fram i körriktningen, kommer de slitas mer på grund av 
ökad glidning (slip) i kontaktytan mot vägen. Om däcken lutar i förhållande till vägbanan, kommer de 
slitas ojämnt, vilket förkortar livslängden. I rapporten ”Potentiella styrmedel och åtgärder mot 
mikroplast från däck- och vägslitage – kartläggning och prioritering”, som tas fram inom regerings-
uppdraget, finns även information om det som detta avsnitt handlar om (Johannesson & Lithner, under 
bearbetning).  
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2.7. Ta fram kunskap om hur stor del av utsläppen som når 
vattendrag, sjöar, hav och åkermark 

Mikroplast har påträffats i vatten och sediment i hav, sjöar och vattendrag. Det har också påträffats i 
slam från avloppsreningsverk, i dagvatten, i jord, i och på växter, i inomhus- och utomhusluft, i mat 
och dryck, och i många olika organismer, även i människor. Mikroplasten från däck- och vägslitage 
hamnar i ett första skede antingen direkt i luften eller på vägytan och kan därefter spridas vidare till 
olika delar i miljön. Hur mikroplast från däck- och vägslitage kan spridas i miljön illustreras i Figur 8 
nedan. Beroende på partikelmassa och meteorologiska förhållanden kommer partiklarna som hamnar i 
luften att deponeras på vägytan eller på olika avstånd från vägen genom våt- och torrdeposition. En del 
av partiklarna kan fastna på fordonet eller andas in av människor och djur. Av de partiklar som hamnar 
på vägen kan en del fastna permanent i vägbeläggningen, medan andra ligger kvar en kortare eller 
längre tid innan de transporteras bort från vägen på olika sätt. Borttransport av partiklar från vägen 
sker t.ex. genom fordonspassage och vind, vägavrinning, snöröjning och vägrenhållning. Vid 
vägavrinning kan partiklarna avrinna till mark, avledas via dagvattenledningar direkt till recipient, 
eller avledas via en dagvattenanläggning eller ett avloppsreningsverk innan de når en recipient. I 
recipienten kan partiklarna förflyttas mellan mark, vatten och sediment och tas upp av biota (djur och 
växter) samt återcirkuleras genom avföring eller nedbrytning av döda organismer. Spridningsvägen 
från fordonstvätt och delar av spridningsvägarna från vägrenhållning och snöröjning följer 
spridningsvägen för vägavrinning.  

 
*Dagvattenanläggningar kan exempelvis vara dagvattendammar, sedimentationsbassänger, avsättningsmagasin, 
fördröjningsmagasin, anlagda våtmarker, anlagda diken och översvämnings- och översilningsytor. Reningsanläggningar kan 
exempelvis finnas till fordonstvätt. Vid kontakt mellan däck och väg sker utsläpp av väg- och däckslitagepartiklar vilka 
frigörs direkt till luft och till väg.  

Figur 8. Möjliga spridningsvägar och spridningsprocesser för däck- och vägslitagepartiklar. Figur: 
Delilah Lithner, VTI. 
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Förekomst av mikrogummipartiklar i vägdamm och luftburet vägdamm har påvisats i olika studier. 
Vid exempelvis en studie från Iran identifierades 44 till 782 mikrogummipartiklar per 10 g prov i 
vägdamm, där de högsta halterna uppmättes i prov från en hårt trafikerad väg med tung trafik (Abbasi 
m.fl., 2017). Liknande resultat erhölls i en senare studie, men de högsta halterna uppmättes då i prov 
från ett industriområde (Abbasi m.fl., 2019). Studien av Abbasi, m.fl. (2019) identifierade 
mikroplastpartiklar med varierade färg, form och storlek. Mikrogummipartiklarna (sannolikt utgörs 
dessa av däckpartiklar) dominerades av svarta fragment (61 %) och fiberpartiklar (31 %). I det 
luftburna vägdammet kunde framför allt mikroplast (ej däckpartiklar) identifieras (i storleksordningen 
1 partikel/m3). Även mikrogummipartiklar (framför allt fragment) förekom i det luftburna vägdammet, 
men de var mycket små och svåra att klassificera (Abbasi m.fl., 2019). Det finns i dagsläget inga 
publicerade resultat på mätningar av däckslitagepartiklar i terrestra miljöer, såsom vägar, i Sverige 
utöver de som gjorts inom regeringsuppdraget.  

Data avseende hur stor andel av däck- och vägslitagepartiklarna som hamnar i luften respektive på 
vägen, i marken i anslutning till vägen eller spolas av med nederbörd är mycket begränsade. I en 
nyligen publicerad studie kunde man dock visa på en stor deposition av gummifragment från fordons-
däck, framför allt i och nära större städer av de provtagningsplatser som ingår i Krondroppsnätet 
(Magnusson m.fl., 2020). I tidigare studier har man angett att 0,1–30 procent av de bildade 
däckslitagepartiklarna kommer att transporteras vidare som luftburna PM10 (partiklar < 10 µm) 
(Svensson och Andersson-Sköld, 2020). En stor del av partiklarna stannar på, eller invid vägkanten, 
och en annan del sköljs av vägen genom ytavrinning. I urbana miljöer sker avrinningen ofta till 
dagvattensystem. Resultaten från analyser av dagvattenprover i Göteborg som genomförts inom 
regeringsuppdraget visar på hög förekomst av mikroplaster från vägslitage, 500–6 000 partiklar/L 
(Järlskog m.fl., 2020; Järlskog m.fl. 2021). Det största antalet förekom i storleken 20–100 µm. Vid en 
jämförelse är den uppmätta mängden mikroplastpartiklar från däckslitage i dagvatten mycket lägre än 
den som beräknats vara teoretiskt möjlig (Järlskog m.fl., 2020). I beräkningen ansattes en fast 
partikelstorlek (50 µm) och en fast densitet (1,8 g/cm3).  

Det kan finnas flera förklaringar till att det uppmätta antalet mikroplastpartiklar från däckslitage i 
dagvatten var mycket lägre än vad som beräknats vara teoretiskt möjligt. En är att de partiklar som 
återfinns i vattnet är små och har låg densitet, medan de som är större och tyngre finns kvar på 
vägbanan, har sedimenterat, fastnat på ytor på vägen eller sjunkit till botten i brunnen. En annan 
förklaring kan vara att det egentligen finns många fler men mindre partiklar än 20 µm. Så små 
partiklar analyserades inte i vattnet och kan därför återfinnas där. Det kan också vara så att 
avrinningen inte fungerade på ett korrekt sätt vilket resulterade i att en stor andel däck- och vägslitage 
inte nådde dagvattnet. Ytterligare en möjlig förklaring kan vara att partiklarna sprids lättare via luft än 
vad som antagits i tidigare beräkningar (se t.ex. Sieber m.fl., 2020). Att däck- och vägslitage genererar 
partiklar som är mindre än 20 µm bekräftas av studier i provvägsmaskinen, där mätningar av den 
luftburna fraktionen mindre än 10 µm genomförts. Elektronmikroskopianalyser på prover från vägyta 
och luft vid Testsite E18 och i Stockholm utförda av Particle Vision visar att däckslitagepartiklar kan 
utgöra en stor andel av partiklar under 20 µm.  

De partiklar som hamnar i dagvattnet kan spridas vidare. Detta kan antingen ske genom att vattnet leds 
till retentionsbassänger (Liu m.fl., 2019), direkt till ytvattenrecipienter (vattendrag, sjöar eller havet), 
till en dagvattenanläggning eller till avloppsreningsverk, där en stor del av mikroplasterna blir kvar i 
avloppsslammet (Iyare m.fl., 2020).  

Av de partiklar som hamnar i vattendrag har den europeiska branschorganisationen för däck- och 
fälgtillverkare (ETRMA) beräknat att 8–11 procent transporteras vidare till flodmynningarna utifrån 
antagandet att alla väg- och däckslitagepartiklar har en densitet på 1,18 g/cm3 (Hann m.fl., 2018). Att 
mikroplastpartiklar transporteras till vattendrag visar studier som utförts av Göteborgs universitet 
(Hassellöv m.fl., 2018, Karlsson.m.fl. 2019, Mattsson m.fl. under bearbetning). Till exempel identi-
fierades i prover på sediment från Kvillebäcken i Göteborg, mellan 4 900 och 5 400 mikroplast-
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partiklar från däck- och vägslitage (≥ 100 µm) /kg torrvikt sediment. Antalet mikroplastpartiklar från 
däck- och vägslitage som identifierades i sediment i Göta älv (där Kvillebäcken har sitt utlopp) var 
avsevärt lägre. Resultaten tyder på att mikroplastpartiklar, som är större än 100 µm, som hamnar i 
vattendrag kan transporteras vidare till havet men framför allt förväntas de sedimentera längs vägen. 
Mindre partiklar transporteras generellt längre än större partiklar.  

De mikroplastpartiklar som når avloppsreningsverk hamnar dels på filter, dels i avloppsslammet. 
Avloppsslam som delvis används som gödning kan därmed utgöra en källa till mikroplaster på 
åkermark. Det finns regleringar kring avloppsslammets innehåll, men innehållet av mikroplaster är 
inte reglerat (Horton m.fl., 2017). För att veta hur mycket av däck- och vägslitagepartiklarna som 
hamnar i slammet behöver spridningen av däckpartiklar via dagvattensystem till avloppsreningsverk 
och förekomst i avloppsslam studeras. På Chalmers tekniska högskola finns ett nystartat doktorand-
projekt som handlar om mikroplast i vägdagvatten och finansieras av Formas (Chalmers tekniska 
högskola 2021). Det finns ännu inte några färdiga resultat från detta projekt men en tidigare 
modelleringsstudie från denna forskargrupp visar på betydande spridning till mottagande recipient 
(Bondelind m.fl., 2019). Även snömassor som läggs upp på land eller dumpas i vatten kan innehålla 
mikroplast från däck- och vägslitage som på så sätt sprids till andra recipienter i miljön. Studier av 
mikroplast från däck och polymermodifierad bitumen i Norge visar att koncentrationerna av 
mikroplast i vägnära snö kan vara flera gram per liter snö. 

Vid ett flertal tillfällen samlades luftprover in med passiva provtagare på gator i Stockholm och på 
Testsite E18. Resultaten visar att proverna framför allt innehåller mineralpartiklar följt av 
däckpartiklar och metallpartiklar. Proverna i luften innehåller också en högre andel däckpartiklar än 
proverna tagna på vägytan. I Figur 9 visas ett exempel på totalkoncentrationen (PM 1–80) i luft för de 
olika kategorierna som ett medelvärde från tre provtagningar under 42 dagar i oktober–december, 
2020.  

 
Figur 9. Klassificering av partiklar i intervallet 1–80 µm insamlade i luft på Sveavägen, Stockholm. 
Proverna är insamlade under tre perioder (42 dagar mellan oktober och december, 2020 och 
presenteras här som ett medelvärde. 

Gatusopning används för att minska damning och spridning av föroreningar från gator. Studierna som 
genomförts inom regeringsuppdraget visar att det kan vara en relativt effektiv metod för att minska 
den fortsatta spridningen av mikroplastpartiklarna från däck- och vägslitage via dagvatten (Järlskog 
m.fl., 2020, Järlskog m.fl. 2021) men det är fortfarande osäkert hur effektiv gatusopningen är. Det kan 
till exempel finnas stora skillnader beroende av vilken städteknik och -strategi som används (se t.ex. 
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Gustafsson m.fl., 2011 och Snilsberg m.fl., 2016). Det finns också en risk med att sopsanden som 
innehåller mycket höga halter mikroplaster (och andra föroreningar) dumpas utan föregående rening. 
Detta kan medföra ökad spridningsrisk från dumpningsplatsen. Även sopvattnet är mycket förorenat 
och behöver renas innan det släpps ut i miljön.  

För att bättre kunna förstå hur partiklarna sprids och var de kan förväntas förekomma i miljön krävs 
det fler analyser av prov tagna i fält. Dessa analyser behöver också kompletteras med spridnings-
beräkningar. För att beräkna den fortsatta spridningen i luft, mark och vatten krävs ökad kunskap om 
partiklarnas storlek liksom dess form och densitet i olika miljöer. Vad som slutligen händer med 
partiklarna beror, förutom på partiklarnas fysikaliska och kemiska egenskaper, även på den miljö som 
de slutligen hamnar i, hur de bryts ned och omvandlas med tiden i olika miljöer och vilka spridnings-
vägar som förekommer nära källan. Dessutom påverkas spridningen av ytterligare platsspecifika 
förutsättningar och väderleksförhållande såsom nederbörd, temperatur, solstrålning och vind. 

2.8. Identifiera och bedöma olika källors storlek, variabilitet över tid 
(avseende vägtrafiken) och deras betydelse för miljöbelastningen i 
olika medier 

Denna uppgift fanns inte med i formuleringen av regeringsuppdraget till VTI. I samband med 
uppdragdialogen den 27 april 2018 framförde VTI dock att vi avser att studera detta eftersom vi 
bedömer att det är en viktig kunskap att ha som grund för bedömning och val av styrmedel och 
åtgärder för att minska uppkomst och spridning av mikroplaster från vägtrafiken.  

I en kartläggning av svenska mikroplastutsläpp av Magnusson m.fl. (2016) uppskattades mikroplast 
från vägtrafik utgöra den största källan till mikroplastutsläpp i Sverige. Slitage av fordonsdäck, 
vägbeläggningar och vägfärg uppskattas enligt dessa beräkningar till 8 190 ton mikroplast per år. 
Beräkningar baseras på information avseende känd däckanvändning och känt slitage på samma sätt 
som gjorts för norska förhållanden i en rapport av Sundt m.fl. (2014). Den svenska studien är till stora 
delar baserad på samma ingångsdata som den norska. Inom regeringsuppdraget har nya, mer 
detaljerade, beräkningar gjorts baserade dels på vägningar av uttjänta personbilsdäck på 
däckverkstäder och en återvinningscentral, som jämförts med däckens ursprungliga vikt (Agewall och 
Wallgren, 2019), dels på detaljerad statistik avseende tunga fordons däckantal och vikter kombinerade 
med slitagefaktorer för olika trafikmiljöer från litteraturen (Polukarova m.fl., 2021 under bearbetning). 
Beräkningarna har även gjorts utifrån försäljningsstatistik och genomsnittlig massförlust hos däck. Det 
saknas fortfarande mycket grundläggande data, t.ex. information om antal axlar och hjul per axel för 
olika kombinationer av tunga fordon, mer detaljerat trafikarbete och verifierade emissionsfaktorer för 
tunga däck för att möjliggöra ännu mer noggranna analyser, varför beräkningarna innefattar åtskilliga 
antaganden. Preliminära resultat tyder på att tidigare beräkningar för personbilar sannolikt är något 
underskattade medan de för tyngre fordon är överskattade. Sammantaget är utsläppen enligt våra 
beräkningar dock i samma storleksordning som tidigare beräkningar. De huvudsakliga utsläppens 
fördelning på urbana och rurala vägar samt motorvägar har även beräknats och visar att utsläppen är 
störst i urbana områden räknat per fordonskilometer, vilket beror på högre frekvens av acceleration, 
inbromsning och svängning. Totalt är utsläppen dock störst i rurala områden på grund av större 
trafikarbete där. 

De studier som gjorts inom regeringsuppdraget bekräftar att mikroplast från däck- och vägslitage är en 
stor källa till mikroplast i miljön (Järlskog m.fl. 2020, Järlskog m.fl. 2021). De uppmätta totalhalterna 
av däck- och vägslitagepartiklar var högre både i prover från själva vägbanan och i dagvattnet jämfört 
med övriga plaster i de studier som gjordes i Göteborg. Detta illustreras i Figur 10 nedan.  
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Figur 10. Antalet plastpartiklar, färgpartiklar, däckpartiklar och bitumenpartiklar i dagvatten 20–100 
µm och antalet plast-, färg- och däckpartiklar 100–300 µm i prover tagna på vägytan. Antalet 
provtillfällen i dagvattnet var 6 (n = 6) och på vägytan 2 (n = 2). 

Olika plasters förekomst i förhållande till varandra varierar dock. Det beror på många faktorer som 
exempelvis hur nära respektive källa provtagningen har gjorts, trafikintensitet och möjliga 
spridningsvägar. De studier som hittills utförts pekar på att förekomsten av mikroplast från däck- och 
vägslitage avtar snabbt från källan. Speciellt för partiklar större än 100 µm. Ju högre trafikintensitet 
desto större utsläpp av mikroplaster från däck- och vägslitage. Mängden uppmätta partiklar i olika 
miljöer beror emellertid också på vilken provtagnings-, provberednings- och analysmetod som har 
använts liksom vilka partikelstorlekar som har analyserats (Andersson-Sköld m.fl., 2020a; Järlskog 
m.fl., 2020; Järlskog m.fl., 2021). Dessutom påverkar väderleksförhållanden spridningen av olika 
typer av mikroplast i olika medier. Vidare påverkas förhållandet mellan mikroplast från däckslitage 
och andra källor av om det är dubbdäckssäsong.  

Från de studier som utfördes på Testsite E18 tyder resultaten på att mängden vägdamm är som störst 
under vinterhalvåret. Under vintern byggs dammängderna upp som resultat av slitage från dubbdäck i 
kombination med fuktigare vägbanor (Figur 11), men kan även bero på variationer i vägytans råhet, 
som i sin tur påverkas av dubbdäcksanvändningen. Dubbdäck ruggar upp ytan, som i sin tur sliter mer 
på däcken även då dubbdäcken tagits av i april. Under sommar och tidig höst poleras vägytan av 
odubbade däck så att den successivt sliter mindre på däcken som rullar på den. De första resultaten 
från analys av mikroplast indikerar att andelen däckpartiklar är som högst under den dubbdäcksfria 
säsongen (Järlskog m.fl., under bearbetning). En möjlig förklaring är att kontaktytan mellan däck och 
väg är större för sommardäck jämfört med vinterdäck, som har mer lameller i ytan och särskilt 
dubbdäck, som dessutom har dubbar i kontakten med vägbanan. Även de varmare temperaturerna 
under sommarhalvåret kan medföra högre slitage av däcken än under vintern. 
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Figur 11. Variation i vägdammsmängd tvärs motorvägen E18 i januari (grå linje) och i början av 
oktober (blå linje) innan dubbdäckssäsongen börjar. 

Under dubbdäcksäsongen utförs också ofta vinterväghållningsåtgärder (sand, grus och salt) som gör 
att de icke mikroplastrelaterade partikelhalterna ökar jämfört med under den dubbdäcksfria säsongen 
(t.ex. Kupiainen, 2007; Kupiainen m.fl., 2016). Detta stämmer överens med resultaten från prover 
analyserade på vägytan i Stockholm (Figur 12). Andelen däckpartiklar är som lägst under 
vinterhalvåret samtidigt som andelen mineralpartiklar och bitumenpartiklar är som högst. Det motsatta 
förhållandet noterades under sommarhalvåret då andelen däckpartiklar var som högst och andelen 
mineralpartiklar och bitumen var som lägst.  
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Figur 12. Diagrammet visar antalet partiklar i procent för prover insamlade på vägytan i Stockholm 
under hösten (n = 1 459), vintern (n = 1 383) och sommaren (n = 1 530). Andelen bitumen var som 
högst under vintern och lägst under sommaren. Andelen däckpartiklar var som högst under sommaren 
och lägst under vintern. 

I detta kapitel har vi beskrivet hur vi inom uppdraget tagit fram kunskap om egenskaper, källor, 
förekomst, spridning samt om styrmedel och åtgärder för att minska miljöbelastningen av 
mikroplastpartiklar från däck- och vägslitage.   

Sammanfattningsvis har vi inom uppdraget bekräftat att däck- och vägslitage är en av de enskilt största 
källorna till mikroplast i Sverige. Från de studier som har genomförts inom uppdraget har vi visat på 
förekomst av mikroplastpartiklar från däck- och vägslitage i vägdamm på vägen, liksom i dagvatten 
och i prover tagna i luft. Under uppdragets gång har såväl provtagnings, provberednings och 
analysmetoder utvecklats vilket möjliggör att de kunskapsluckor som kvarstår lättare kan komma att 
täckas i kommande studier.  
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3. Dialog och spridning av kunskap 
Detta kapitel handlar om de aktiviteter som regeringen gav VTI i uppdrag att genomföra inom ramen 
för regeringsuppdraget. Rubrikerna nedan utgår ifrån de formuleringar som finns i regeringsuppdraget 
eller de kompletteringar och justeringar som gjordes vid uppdragsdialogen med Regeringskansliet den 
27 april 2018. 

3.1. Föra dialog och samverka med berörda myndigheter 
VTI har under arbetet med regeringsuppdraget fört dialog och samverkat med en rad myndigheter. 
Nedan ges en kort presentation av de tre myndigheter (utöver universitet och högskolor) som VTI har 
haft mest dialog och samverkan med när det gäller uppdraget. Se vidare Bilaga 2 och 4 för övrig 
dialog och samverkan med myndigheter och andra aktörer.  

3.1.1. Naturvårdverket 
På VTI:s initiativ tog Naturvårdsverket på sig rollen att arrangera återkommande möten på vilka 
myndigheterna informerade om sina arbeten med mikroplast samt om aktuella publikationer, möten, 
seminarier, konferenser m.m. Fem sådan möten har hittills arrangerats av Naturvårdsverket och VTI 
har deltagit på samtliga. Första mötet hölls den 13 juni 2018. Även en del mer strategiska frågor har 
diskuterats på dessa möten. Till och från har utöver VTI och Naturvårdsverket följande myndigheter 
deltagit på dessa möten: Havs- och vattenmyndigheten, Kemikalieinspektionen, Livsmedelsverket och 
Trafikverket. Kontaktpersoner på dessa möte var från Naturvårdsverket först Ulrika Hagbarth och 
senare Julia Taylor. 

VTI har haft flera möten med bara Naturvårdsverket där Naturvårdsverket har framfört sina 
kunskapsbehov och VTI har beskrivit identifierade kunskapsbrister och forskningsbehov beträffande 
däck- och vägslitagepartiklar. VTI kommer även utföra några mindre studier på uppdrag av 
Naturvårdsverket under 2021 och 2022. VTI deltog på Naturvårdsverkets forskningsdag om 
mikroplast den 24 mars 2021 då VTI presenterade regeringsuppdraget och forskningsresultat från 
uppdraget. VTI har även deltagit i Naturvårdsverkets arbete med att ta fram en nationell plaststrategi. 
På förslag från Naturvårdsverket har VTI deltagit som expert på två OECD-möten. VTI har bidragit 
med underlag till Naturvårdsverkets regeringsuppdrag om mikroplast. VTI bjöd in Naturvårdsverket 
att lämna synpunkter på ett utkast till rapport om styrmedel och åtgärder mot mikroplast från däck- 
och vägslitage (Johannesson & Lithner, under bearbetning). Flera personer från Naturvårdsverket 
bidrog med värdefulla synpunkter (Kerstin Bly Joyce, Eric Sjöberg och Julia Taylor). 

3.1.2. Trafikverket 
Till granskningsseminariet av vår rapport om styrmedel och åtgärder mot mikroplast från däck- och 
vägslitage (Johannesson & Lithner, under bearbetning) den 31 mars 2021 bjöd VTI in Björn Sundqvist 
på Trafikverket att vara särskild granskare. Ytterligare två personer på Trafikverket läste och lämnade 
värdefulla synpunkter på vårt utkast till rapport (Helen Lindblom och Hung Nguyen). Vi har på möten 
med Trafikverket diskuterat forskningsbehov avseende mikroplast från vägtrafiken. Vi har vidare 
deltagit på gemensamma myndighetsmöten arrangerade av Naturvårdsverket. Ett flertal provtagningar 
har genomförts på Trafikverkets Testsite E18, varvid Tobias Ulegård varit behjälplig med TMA-skydd 
för arbetet på vägbana och även i diskussioner kring provtagning i brunnar och avrinningsanordningar. 
Vidare har diskussioner kring mikroplast i vägnära miljöer även förts med Magnus Billberger och 
Thomas Gerenstein avseende hur fortsatta mätningar kan utföras i vägnära miljöer inom ramen för det 
av Trafikverket finansierade doktorandprojekt ”Förekomst, spridning och åtgärder invid vägen för 
minskad spridning av mikroplast från vägtrafik” som startar i oktober 2021.   
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3.1.3. Havs- och vattenmyndigheten 
Den 18 april 2018 deltog VTI på ett heldagsseminarium om provtagning och analys av ”mikroskräp” 
som arrangerades av Havs- och vattenmyndigheten. VTI presenterade regeringsuppdraget. Vi har 
också tillsammans med HaV deltagit på gemensamma myndighetsmöten arrangerade av 
Naturvårdsverket. VTI har på begäran av Havs- och vattenmyndigheten lämnat synpunkter på en 
policy brief om ”Traffic microplastics – how to mitigate the problem” samt en underlagsrapport med 
titeln ”Traffic microplastics – solutiones to mitigate the problem”. Underlaget VTI lämnade skulle 
vara stöd för Sveriges position i förhandlingarna om policydokumentet inom HELCOM.  

3.1.4. Exempel på samverkan med andra myndigheter samt kommuner och 
organisationer 

Vi har också samverkat med Göteborgs stad och Stockholms stad när det gäller bl.a. provtagning 
mikroplast från däck- och vägslitage i gatumiljö. Samverkan och kunskapsutbyte har vi även haft med 
Statens Vegvesen och NIVA (Norsk institutt for vannforskning) i Norge. Vi har även haft kontakter 
med däckbranschen via STRO (Scandinavian tyre and rim organisation), SDAB (Svensk 
däckåtervinning AB), DRF (Däckspecialisternas riksförbund) och ETRMA (European tyre and rim 
manufacturers association). 

3.2. Presentera och sprida resultat till svenska relevanta myndigheter 
och andra relevanta avnämare 

Den rubricerade uppgiften finns inte explicit uttryckt i uppdraget. I samband med uppdragsdialogen 
den 27 april 2018 framförde VTI att vi avser att sprida resultat från våra sammanställningar och egna 
studier till svenska relevanta myndigheter och andra relevanta avnämare. Det ansåg representanter från 
Regeringskansliet var bra. Ett sätt vi har gjort det på är via den dialog och samverkan med 
Naturvårdsverket, Trafikverket, Havs- och vattenmyndigheten och andra myndigheter och 
organisationer som beskrivs ovan i avsnitt 3.1. (se även Bilaga 4). 

VTI har hållit minst 25 presentationer om regeringsuppdraget och resultat från uppdraget på nationella 
och internationella konferenser, seminarier och workshops (se vidare Bilaga 2). Vissa av dessa 
konferenser och seminarier är främst riktade till andra forskare (se vidare 3.5). Andra konferenser, 
seminarier och workshops har främst varit riktade till andra avnämare som myndigheter och 
kommuner. Vi har t.ex. deltagit med presentationer på seminarier som arrangerats av Naturvårdsverket 
och Havs- och vattenmyndigheten. Ett annat exempel är att vi har haft flera presentationer på 
Transportforum under åren som uppdraget pågått. Transportforum, som arrangeras av VTI, är Sveriges 
största årliga konferens inom transportområdet med cirka 1 500 deltagare. Förutom forskare deltar 
även tjänstemän från myndigheter och kommuner, konsulter, politiker, ideella organisationer m.fl. 
Ytterligare ett exempel är deltagande med presentation om arbetet med regeringsuppdraget på “EPA 
Network seventh meeting of the Interest Group Plastics with a focus on tire and road wear particles 
and single-use plastics directive”, i Berlin december 2019. Ett sista exempel är presentationen “Factors 
influencing emissions of tyre wear particles” som VTI höll på OECD Workshop on Tyre and Road 
Wear Particles: Knowledge, Mitigation Options, and Policy, i maj 2020 (OECD, 2020b). 

Indirekt har vi också nått svenska relevanta myndigheter via vår webbsida om regeringsuppdraget och 
via spridning av kunskap om uppdraget i media (se vidare avsnitt 3.6 och 3.7 nedan samt Bilaga 4).  

3.3. Publicera artiklar nationellt och internationellt 
Inom ramen för uppdraget har det skrivits två vetenskapliga artiklar, tre VTI-rapporter och fyra 
examensuppsatser. Arbetet med ytterligare cirka sex vetenskapliga artiklar och ytterligare en VTI-
rapport pågår eller planeras, dvs. totalt cirka 16 vetenskapliga publikationer. I Bilaga 1 finns en lista 
över dessa publikationer. 
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Den första av de två vetenskapliga artiklarna heter “Occurrence of tire and bitumen wear microplastics 
on urban streets and in sweepsand and washwater” (Järlskog m.fl. 2020). Den bygger på en fältstudie 
från en urban miljö i Göteborg där förekomsten av mikroplast i olika provmedier har undersökts. I 
artikeln utvärderas om gatusopning skulle kunna vara en potentiell åtgärd för att reducera mängden 
mikroplast som når dagvattnet. Prover har tagits vid flera tillfällen, under olika årstider, på vägytan 
före och efter gatusopning, i dagvattnet och i det material som städmaskinen samlat upp (se vidare 
Bilaga 1).  

Den andra artikeln heter “Traffic-related microplastic particles, metals, and organic pollutants in an 
urban area under reconstruction” (Järlskog m.fl. 2021). Artikeln baseras på en fallstudie i ett område 
under ombyggnation i Göteborg. Prover samlades in vid ett flertal olika tillfällen i flera provmedier 
(vägyta, dagvatten och material som en städmaskin samlat upp). Proverna analyserades för att 
undersöka förekomsten av mikroplast, metaller och organiska miljögifter. Syftet med artikeln var dels 
att undersöka skillnader i mängden mikroplast i ett område under ombyggnad jämfört med en urban 
miljö (artikel 1), undersöka om gatusopning kan vara en effektiv metod för att förhindra mikroplast, 
metaller och organiska miljögifter från att transporteras vidare till dagvattnet samt göra en scanning av 
ett hundratal olika miljögifter för att öka förståelsen för vilka toxiska ämnen som faktiskt återfinns i 
trafiknära miljöer (se vidare Bilaga 1). 

Ytterligare fem eller sex artiklar håller på att färdigställas. En handlar om beräkningar av den totala 
mängden däckslitage i Sverige (Polukarova m.fl. under bearbetning). En annan handlar om 
karaktärisering (kemiska och fysikaliska egenskaper) av däckslitagepartiklar genererade i VTI:s 
provvägsmaskin (Wilkinson m.fl. under bearbetning). En handlar om sammansättning och egenskaper 
hos däckpartiklar och andra plastpartiklar i marina sediment (Mattsson m.fl. under bearbetning). En 
handlar om utveckling och validering av en metod för klassificering av däckpartiklar, bitumen och 
vägfärg (Järlskog m.fl. under bearbetning). En annan artikel bygger på analyser insamlade vid Testsite 
E18 och syftar till att beskriva hela systemet och bland annat visa på skillnader i provsammansättning i 
olika provmedia (Järlskog m.fl. under bearbetning). Underlaget för de kommande artiklarna, som t.ex. 
provtagning och analyser, har tagits fram med medel för regeringsuppdraget men slutförandet av dem 
kommer att bekostas av andra medel.  

3.4. Publicera rapporter och populärvetenskapligt material på svenska 
och engelska 

Inom ramen för uppdraget har vi publicerat tre VTI rapporter (denna inkluderad, för övriga se vidare 
Bilaga 1). Ytterligare en är under bearbetning (se 2.2 och nedan). Den första publicerade rapporten var 
”Mikroplast från däck- och vägslitage – en kunskapssammanställning” (Andersson-Sköld m.fl., 2020a, 
2020b). Det är den första större kunskapssammanställningen som har gjorts inom det området och den 
har rönt stor uppmärksamhet. En mer avgränsad kunskapssammanställning publicerades ungefär 
samtidigt (Baensch-Baltruschat m.fl. 2020). VTI rapporten är även översatt till engelska och innehåller 
nästan 300 referenser. Den svenska versionen har när detta skrivs (juni 2021) laddats ner från DIVA 
över 1 600 gånger och den engelska över1 900 gånger vilket är ovanligt mycket för en så nischad 
rapport. Tack vare framtagandet av rapporten identifierade vi kunskapsbrister och forskningsbehov 
som i sin tur påverkat vårt arbete med regeringsuppdraget. En sådan kunskapsbrist är den om hur 
däck- och slitagepartiklar sprids i miljön och var de ansamlas. För att ta reda på det behöver man ta 
prover i olika miljöer men man kan inte ta prover överallt då det inte är praktiskt möjligt och alldeles 
för dyrt. Då använder man sig av modeller som man verifierar genom provtagningar.  

Den andra publicerade VTI rapporten som togs fram inom regeringsuppdraget är en genomgång av 
spridningsmodeller som skulle kunna användas för att modellera spridning av mikroplast från däck- 
och vägslitage i luft, vatten och mark. Rapporten heter ”Spridningsmodeller för mikroplast från däck- 
och vägslitage: nuläge och möjligheter” (Svensson & Andersson-Sköld, 2020). En VTI rapport som är 
under bearbetning och planeras att publiceras i juni 2021 heter ”Potentiella styrmedel och åtgärder mot 
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mikroplast från däck- och vägslitage – kartläggning och prioritering” (Johannesson & Lithner, under 
bearbetning). Det finns även ett opublicerat manuskript (Lithner, under bearbetning) som beskriver ett 
av delprojekten som handlar om laktest, toxicitetstest och kemiska analyser på lakvatten från olika 
typer av vägmarkeringar (se även avsnitt 2.3). Detta delprojekt kommer antingen att publiceras som en 
VTI-publikation (vilket är mest sannolikt), eller en vetenskaplig artikel. Delar av delprojektet har 
publicerats i Österblad (2021). 

Utöver dessa fyra VTI rapporter så har det publicerats fyra rapporter som har tagits fram på initiativ 
från medarbetare i regeringsuppdraget och utförts i form av examensarbeten av studenter vid Chalmers 
tekniska högskola, KTH och Stockholms universitet i samarbete med VTI (se vidare Bilaga 1).  

I uppdraget står det inget explicit om att publicera populärvetenskapligt material. I samband med 
uppdragsdialogen den 27 april 2018 framförde VTI att vi avser att publicera en del populärveten-
skapligt material på svenska också vilket sågs som positivt av representanter från Regeringskansliet. 
Vår bedömning är att särskilt i de fall vi presenterar våra resultat i vetenskapliga artiklar kan det vara 
värdefullt att sammanfatta de viktigaste resultaten i mer populärvetenskapliga publikationer på 
svenska. På grund av brist på tid och medel har vi dock ännu inte inom projektarbetsgruppen 
publicerat egna populärvetenskapliga sammanfattningar av våra rapporter eller artiklar. Vi har inte 
uteslutit att göra det framöver och har haft diskussioner med Naturvårdsverket om detta. Inom ramen 
för VTI-nytt har dock ett antal kortare nyhetsartiklar om bl.a. regeringsuppdraget generellt och 
kunskapssammanställningen publicerats (se vidare Bilaga 3). En populärvetenskaplig artikel, 
”Microplastics: a research update”, om en del av kunskapssammanställningen (provtagningsmetoder) 
publicerades i november 2020 i den internationella branschtidningen Road surface technology (Bilaga 
3).  

3.5. Delta på vetenskapliga konferenser, seminarier och workshops 
nationellt och internationellt 

Den ursprungliga formuleringen i uppdraget till VTI lyder ”Publicera artiklar nationellt och 
internationellt samt delta i seminarier nationellt och internationellt”. Vid uppdragsdialogen framförde 
vi att vi tolkar skrivningen som att det avser att också delta i vetenskapliga konferenser vilket 
representanter från Regeringskansliet höll med om var en rimlig tolkning. 

Detta avsnitt överlappar delvis avsnitt 3.2. VTI har hållit minst 25 presentationer om regeringsupp-
draget och resultat från uppdraget på nationella och internationella konferenser, seminarier och 
workshops (se vidare Bilaga 2). Vissa av de konferenser och seminarier som vi deltog på var främst 
riktade till andra forskare medan andra konferenser, seminarier och workshops främst har varit riktade 
till andra avnämare som myndigheter och kommuner (se avsnitt 3.2). Några exempel på vårt 
deltagande med presentationer på konferenser riktade till andra forskare är: Teknologidagarna i 
Trondheim november2018; Transportforum Linköping januari 2019 (en presentation) och 2020 (två 
presentationer); SETAC (Society of Environmental Toxicology and Chemistry) Europe i Helsingfors 
maj 2019; “HEI’s Virtual Workshop on Non-Tailpipe Particulate Matter and Exposure” i november 
2020; Naturvårdsverkets heldag om forskning om mikroplast i mars 2021; ”Emissions from the tire 
and road interface and mitigation measures” på HEI (Health Effects Institute, USA)Webinar i maj 
2021. 

3.6. Webbplats om regeringsuppdraget 
VTI har en webbplats på svenska och engelska där vi har beskrivit syftet med regeringsuppdraget och 
de delprojekt och aktiviteter som genomförs och har genomförts inom ramen för regeringsuppdraget. 
Detta är inte något som står explicit i uppdraget från regeringen. På webbplatsen finns länkar till de 
powerpointpresentationer som VTI har presenterat för Regeringskansliet vid de delredovisningar som 
ägde rum den 29 november 2018, den 22 november 2019 och 16 september 2020. På webbplatsen 
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finns också länkar till de publikationer som har tagit fram inom ramen för regeringsuppdraget, 
kontaktuppgifter till personer  ansvariga för olika delprojekt samt en länk till ett TV-inslag om 
regeringsuppdraget. Adressen till webbplatsen är: https://www.vti.se/sv/forskningsomraden/-
mikroplastutslapp-fran-vagtrafiken/.  

3.7. Spridning av kunskap om uppdraget via inslag i media 
I Bilaga 3 finns en sammanställning av 34 tillfällen som regeringsuppdraget har förekommit nationellt 
och internationellt i tidningar (inklusive webbtidningar), radio och TV. I Bilaga 3 finns också en 
länklista till de olika publikationerna. Publikationerna baseras på pressmeddelanden, intervjuer eller 
annat material från oss. Det har förekommit inslag i Sverige television och Sverige radio bl.a. 
morgonekot men också i ämnesspecifika tidningar som Infra.se, Svensk Byggtjänst, Motormagasinet, 
Transportnet.se och mer populärvetenskapliga tidningar som Formas webbtidning Extrakt, 
Forskning.se, Aktuell Hållbarhet och Ny Teknik. 

Flest inslag har handlat om regeringsuppdraget generellt och om vår kunskapssammanställning om 
mikroplast från däck- och vägslitage (Andersson-Sköld m.fl. 2020a och 2020b). 

https://www.vti.se/sv/forskningsomraden/mikroplastutslapp-fran-vagtrafiken/
https://www.vti.se/sv/forskningsomraden/mikroplastutslapp-fran-vagtrafiken/
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Sammanfattning av VTI rapport 1028: Mikroplast från däck- och vägslitage – en 
kunskapssammanställning  
Yvonne Andersson-Sköld (VTI), Mikael Johannesson (VTI), Mats Gustafsson (VTI), Ida Järlskog 
(VTI), Delilah Lithner (VTI), Maria Polukarova (VTI) och Ann-Margret Strömvall (Chalmers 
tekniska högskola)  

Denna kunskapssammanställning handlar om mikroplast från vägtrafiken. Partiklarna bildas genom 
slitage av däck och vägbana. Den helt dominerande delen av mikroplastpartiklar från vägtrafiken 
utgörs av däckslitagepartiklar. Utifrån nuvarande kunskap, och kartläggning av källor till mikroplast i 
Sverige, kan det antas att minst hälften av de svenska utsläppen av mikroplast utgörs av däckpartiklar. 
Mikroplastpartiklar bildas också vid slitage av vägmarkeringar (t.ex. vägfärg) och av vägbeläggning 

om den innehåller polymermodifierad bitumen. Andra vägtrafikrelaterade källor till mikroplast som 
inte är kopplade till däck- och vägslitage, såsom krockade fordon, nedskräpning och slitage från vissa 
typer av bromsbelägg, ingår inte i kunskapssammanställningen. 

Eftersom kunskapen om mikroplaster från vägtrafiken är mycket begränsad samtidigt som vägtrafiken 
är en stor källa, gav regeringen Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) i uppdrag att under 
2018–2020 ta fram och sprida kunskap om mikroplast från vägtrafiken. Uppdraget är ett led i 
regeringens arbete att nationellt och internationellt genomföra insatser för att minska problemen med 
plast i miljön. 

Forskningsstudier har visat på stor spridning av mikroplast i miljön. Mikroplast har påträffats i vatten 
och sediment i hav, sjöar och vattendrag. Det har också påträffats i slam från avloppsreningsverk, i 
dagvatten, i jord, i växter, i inomhus- och utomhusluft, i mat och dryck, och i många olika organismer, 
även i människor. Förekomst av specifikt däckslitagepartiklar har påvisats i vägdamm, luft, 
vattendrag, dagvatten och i olika sediment, t.ex. på den svenska västkusten, men studierna är så få att 
det är omöjligt att veta vad som är normala, höga eller låga halter i olika media. Studier om förekomst 
i avloppsslam, terrestra miljöer (förutom trafikmiljöer) och i organismer i naturen saknas.  

Det finns inte tillräckligt med kunskap för att bedöma vilka miljö- och hälsoeffekter som exponeringen 
för nuvarande halter av mikroplaster i miljön medför. Det faktum att utsläppen av mikroplast från 
däck- och vägslitage är mycket stora och ökar i och med att vägtrafiken ökar, att partiklarna sannolikt 
är svårnedbrytbara i miljön och att partiklarna och miljö- och hälsofarliga ämnen i partiklarna kan 
påverka organismer negativt bedöms dock vara tillräckligt för att motivera att åtgärder vidtas.  

Syftet med rapporten är att den ska utgöra ett underlag för att minska emissioner och spridning av 
mikroplast från vägtrafiken. Ett mål med rapporten är att sammanställa och sprida kunskap om 
mikroplast från däck- och vägslitage och att redogöra för nuvarande kunskapsläge. Ytterligare ett mål 
är att identifiera kunskaps- och forskningsbehov avseende mikroplast från vägtrafiken. 

Varje kapitel i rapporten sammanfattar befintlig kunskap om mikroplast från däck- och vägslitage 
avseende en eller flera aspekter. Dessa aspekter är: källor, spridning och förekomst; miljö- och 
hälsoeffekter samt risker; egenskaper och kemisk sammansättning; däck- och vägslitage; 
provtagningsmetoder; analys- och provberedningsmetoder samt åtgärder. Dessutom finns ett kapitel 
med sammanfattande slutsatser och ett kapitel om forsknings-, utvecklings- och utredningsbehov.  

Det finns få studier om mikroplast från vägtrafiken och de som finns handlar nästan uteslutande om 
slitagepartiklar från däck. Studier om slitagepartiklar från vägmarkeringar och polymermodifierad 
bitumen saknas i princip helt. Minst är kunskapen om de minsta partiklarna, de i nanostorlek.  

Denna kunskapssammanställning visar att kunskap om mikroplast från däck- och vägslitage saknas 
nästan helt eller är mycket bristfällig inom många områden. Bristen på kunskap är således omfattande 
vad gäller vilka mängder av mikroplastartiklar som emitteras genom slitage av däck, vägar och 
vägmarkering, i vilka storlekar partiklarna genereras, hur de sprids och eventuellt förändras i miljön, i 
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vilka halter de förekommer i olika miljöer, vilken exponering som människor och miljö utsätts för och 
vilken miljö- och hälsofara som exponeringen kan medföra. 

Det saknas standarder för att t.ex. samla in, bereda och analysera prov av mikroplast. Det gör det svårt 
och ibland omöjligt att jämföra olika resultat. Det är ett stort problem eftersom det finns förhållandevis 
få studier och de är tidsödande och kostsamma att genomföra. Om det hade funnits standarder på 
nämnda områden så skulle vi snabbare och till en lägre kostnad kunna få den kunskap vi behöver för 
att bedöma vilka risker mikroplastpartiklar från vägtrafiken utgör för människors hälsa och för miljön.  

Vidare finns det stora kunskapsbrister om olika metoder som kan begränsa uppkomsten och 
spridningen av mikroplast från vägtrafiken och hur effektiva de är. I kombination med ovan nämnda 
kunskapsbrister innebär det att vi saknar kunskap för att på sakliga grunder kunna göra väl 
underbyggda prioriteringar mellan olika styrmedel och åtgärder och bedöma hur kostnadseffektiva 
olika åtgärder är.  

Även om kunskapsbristen är stor visar kunskapssammanställningen också att det finns viktig kunskap 
varav en del sammanfattas nedan:  

• En stor andel av däckslitagepartiklarna utgörs av relativt stora partiklar, större än 20 
mikrometer och bedöms därför huvudsakligen deponeras på eller nära vägen. En stor del av 
spridningen av däckpartiklarna sker därför genom avrinning från vägbanan, fordonsrörelse och 
vind, snöröjning och vägrenhållning. En mindre del, upp till 10 procent, bedöms utgöras av 
luftburna partiklar.  

• Av de få toxicitetstest (akuta och kroniska) som har genomförts är det främst giftigheten på 
lakvatten från däckslitbanepartiklar som har studerats med vattenlevande organismer. Dessa 
visar att giftiga ämnen lakas ut och att halten som ger upphov till effekter på testorganismer 
varierar mycket både mellan olika däck och olika studier. De två studier som finns om 
förtäring visar att organismerna äter partiklarna och att partiklarna utsöndras via avföringen.  

• Mikroplastpartiklar från däck, vägmarkeringar och polymermodifierad bitumen uppvisar stor 
variation i fysikaliska egenskaper som exempelvis form, storlek och densitet. Dessutom 
varierar den kemiska sammansättningen. Detta påverkar hur de beter sig i miljön och den 
potentiella risk de utgör för människor och miljö.  

• Det finns en rad faktorer som påverkar däckslitaget utöver själva däcken. Några av de 
viktigaste är last, däcktryck, hjulinställningar, fordonshastighet, förarbeteende och vägbanans 
egenskaper.  

• De analys- och provberedningsmetoder som finns för däck- och vägslitagepartiklar är 
komplicerade och tidskrävande och kan endast utföras av ett fåtal experter. Det innebär att de 
är kostsamma och att det kan vara svårt att få analyser utförda. Utvecklingsarbete bedrivs 
såväl i Sverige som internationellt för att automatisera och förenkla såväl beredningen som 
analyserna av prov.  

• Exempel på om minskar uppkomsten av mikroplast från vägtrafiken är de som begränsar 
trafikarbetet, sänker hastigheterna, minskar användningen av dubbdäck, leder till lugnare 
körbeteende, innebär en övergång till lättare fordon, medför att däcktrycket är optimalt och att 
hjulinställningen är optimal och minskar vägytans ojämnhet på mikronivå.  

• Vissa av åtgärderna kan samtidigt ge andra vinster som t.ex. minskade utsläpp av 
luftföroreningar och växthusgaser, minskat buller, minskad energiåtgång, minskat vägslitage, 
mindre trängsel och färre allvarliga olyckor och skulle därför kunna motiveras också av andra 
skäl än att de bidrar till minskade utsläpp av mikroplast 

• Åtgärder som minskar spridningen av mikroplast från vägtrafiken till vattenmiljöer är t.ex. 
dagvattenanläggningar och olika filtersystem. Av vägdagvattenanläggningarna i Sverige är 
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cirka 80 procent dammar vilka har visat sig kunna avskilja 90–100 procent av 
mikroplastpartiklar större än 20 μm.  

• Avskiljningsgraden för mikroplastpartiklar varierar mellan olika avloppsreningsverk. I tre 
svenska avloppsreningsverk var avskiljningsgraden mellan 70 och 90 procent för partiklar 
större än 20 µm och över 99 procent för partiklar större än 300 µm. I ett annat svenskt 
avloppsreningsverk var avskiljningsgraden över 99 procent för partiklar större än 10 µm. Inga 
studier har genomförts specifikt för däck- eller vägslitagepartiklar.  

Två av de mest grundläggande frågorna ur ett policyperspektiv är:  

• Utgör människors och miljöns nuvarande och eventuella framtida exponering för 
mikroplastpartiklar från vägtrafiken ett påtagligt miljö- eller hälsoproblem? Om så är 
fallet hur stort är detta problem?  

• Vad finns det för styrmedel och åtgärder som på ett kostnadseffektivt sätt kan minska 
miljö- eller hälsopåverkan från mikroplast från däck- och vägslitage? 

För att besvara den första frågan behöver det bl.a. göras effektstudier i laboratoriemiljö som 
undersöker hur olika organismer i olika media påverkas av olika halter och olika typer av mikroplast 
från vägtrafiken. Vi behöver också veta vilka halter som förekommer i olika delar i miljön för att 
kunna bedöma vilken exponering som olika organismer utsätts för. Utifrån laboratoriestudierna och 
kunskap om halter och exponering i miljön kan man sedan bedöma miljöpåverkan. 

För att besvara den andra frågan behöver vi identifiera och utvärdera olika åtgärder. Kunskap krävs 
bl.a. om effektsamband för olika åtgärder, dvs. kunskap om hur mycket en åtgärd minskar 
emissionerna eller spridningen av olika mikroplastpartiklar.  

Underlaget till denna kunskapssammanställning utgörs av vetenskapliga artiklar och rapporter samt 
facklitteratur och information från branschen och från experter. 

Länk till rapporten:  
http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1393275&dswid=-2785 

Se även kapitel 9 Sammanfattande slutsatser i rapporten.  

http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1393275&dswid=-2785
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Sammanfattning av VTI rapport 1061: Spridningsmodeller för mikroplast från däck- 
och vägslitage – nuläge och möjligheter 
Nina Svensson (VTI) och Yvonne Andersson-Sköld (VTI)  

Mikroplaster har uppmätts i alla naturmiljöer: mark, vatten, luft, i polartrakter och i organismer. 
Förekomsten förväntas öka i alla miljöer och kunskapen om mikroplasters spridning är än så länge 
begränsad. Med de fortsatt stora utsläppen är det viktigt att kunna bedöma hur mikroplast sprids i 
naturen. Denna rapport beskriver kortfattat modeller för transport i luft, sötvatten och dagvatten, mark 
och grundvatten och hav samt kombinerad modellering i flera medier samt exempel från litteraturen av 
spridningsmodellering i olika medier. Fokus i rapporten är på mikroplast från däck- och vägslitage, 
vilket är en av de största utsläppskällorna av primär mikroplast. Utsläppen sker till den överlägset 
största delen från däckslitage och till en mindre del från asfalt som innehåller polymermodifierad 
bitumen och från vägmarkeringsfärg.  

En mindre andel av mikroplastutsläppen från däck- och vägslitage avges till luft. Det finns många 
typer av modeller tillgängliga för att beräkna transport genom luft, från enklare plym- och 
puffmodeller som kan användas ett tiotal eller hundratal kilometer från källan, till mer avancerade 
trajektorie- och gridmodeller som kan användas på korta avstånd likaväl som globalt. Modellerna 
skulle kunna förbättras genom ökad kunskap om partiklarnas egenskaper i luft såsom storleks-
fördelning, sedimentationshastighet, aggregering med andra partiklar, nedbrytning etc. Endast några få 
studier av mikroplastspridning genom luft har utförts.  

Den största andelen av mikroplastutsläpp från däck- och vägslitage sker till mark och vatten, men det 
är oklart hur förekomsterna fördelar sig mellan dessa medier. För spridning i sötvatten finns tids-
upplösta hydrologiska modeller som beskriver hela den hydrologiska cykeln och vattenkvalitets-
modeller som beskriver transport endast i vatten. Hydrodynamiska tredimensionella modeller kan 
beskriva flödet med större noggrannhet i vattnet. Gemensamt för dessa modeller är att de behöver 
kalibreras och valideras mot mätningar, vilka i princip saknas för mikroplaster. Det finns också 
enklare steady-state-modeller som kan användas för ett stort antal vattendrag på upp till global skala. 
Några studier har utförts för att studera mängden mikroplast som transporteras till havet och hur 
partiklarnas egenskaper påverkar transporten. För att kunna beskriva transporten med större säkerhet 
behövs kunskap om hur mikroplaster med olika egenskaper (storlek, form, densitet) transporteras 
genom vattendrag och sjöar och hur de påverkas av andra processer såsom aggregering och 
biobeväxning. Den befintliga kunskapen behöver också implementeras i flera sötvattenmodeller.  

Mikroplaster som hamnar på markytan kan transporteras långsamt nedåt och eventuellt nå 
grundvattnet. Transport genom mark och grundvatten kan beskrivas med modeller för transport i 
poröst material, men dessa modeller är inte anpassade för mikroplast, som har stora variationer i 
fysikaliska och kemiska egenskaper och i hög grad skiljer sig från de nära ideala partiklar som ofta 
studeras. Det finns också många processer som inte tas upp av dessa modeller, som transport genom 
sprickbildning, omblandning med hjälp av jordbruk eller djur. Mycket få modellstudier inom detta 
område har utförts.  

Transport i hav sker på många olika sätt och kräver olika typer av modeller. Havet är ofta 
slutdestination för mikroplast från däck- och vägslitage som först transporteras genom mark, vatten 
och/eller luft och tenderar att sedimentera nära kuster.  

Försök har också gjorts att modellera spridning genom flera medier. Nackdelen med dessa modeller är 
dock att de ännu inte kan förutspå transporten.  

Sammanfattningsvis så finns det än så länge få modellstudier som beskriver mikroplasttransport i 
naturen och särskilt mikroplaster från däck- och vägslitage. Gemensamt för studier i alla medier är att 
det behövs:  
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• Fler och bättre mätningar. Mätstandarder behöver utvecklas så att studier blir jämförbara. 
Särskilt för tidsupplösta sötvattenmodeller behövs mätningar för kalibrering.  

• Fler studier som inriktar sig på mikroplast med olika egenskaper (storlek, densitet, form, 
kemiska egenskaper).  

• Fler studier om hur partiklarna förändras i naturen (aggregering, biobeväxning, nedbrytning 
etc.) och hur detta påverkar transporten.  

• Bättre uppskattningar av emissioner och hur dessa fördelar sig mellan mark, vatten och luft. 
Länk till rapporten:  
https://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1476316&dswid=6436  

https://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1476316&dswid=6436


50  VTI rapport 1089 

Sammanfattning av artikeln: Förekomst av mikroplast från däck- och bitumen slitage 
på stadsgator och i gatusopningssand och -tvättvatten (Originaltitel: Occurrence of 
tire andbitumen wear microplastics on urban streets and in sweepsand and 
washwater) 
Artikeln publicerades den 10 augusti 2020 i Science of the Total Environment, 729, artikel-id 138950 

Ida Järlskoga,b, Ann-Margret Strömvallc, Kerstin Magnussond, MatsGustafssona, Maria Polukarovaa, 
Helen Galfie, Maria Aronssonf, Yvonne Andersson-Skölda,b 

a Miljöenheten, VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut 

b Geologi och Geoteknik, Institutionen för Arkitektur och Samhällsbyggnad, Chalmers tekniska 
högskola 

c Vatten och miljöteknik, Institutionen för Arkitektur och Samhällsbyggnad, Chalmers tekniska 
högskola 

d IVL Svenska Miljöinstitutet, Kristineberg, SE-451 78 Fiskebäckskil, Sweden 

e Kretslopp och Vatten, Göteborgs stad, SE-424 23, Gothenburg, Sweden 

f Gatukontoret, Göteborgs stad, SE-403 16, Gothenburg, Sweden 

Däck- och vägslitagepartiklar har identifierats som en potentiellt stor källa till mikroplaster i miljön. 
Det behövs dock mer kunskap om utsläppen och deras fortsatta spridning i miljön, och effektiviteten 
och fördelarna med potentiella åtgärder måste undersökas för att stödja framtida åtgärder och 
riskhantering. I denna artikel presenteras en studie som mätt halterna av mikropartiklar av däck- och 
vägslitage.  

Studien utfördes genom att provta vägdamm på en stadsgata och genom provtagning av dagvatten i 
närheten av samma gata. Dessutom har mikroplaster i prover från gatusopningssand och tvättvatten 
analyserats för första gången inom samma område och tidsperiod. Analysen omfattade mikropartiklar 
från däck och bitumen men även plast-, färg- och fiberpartiklar.  

Vägdamm provtogs på vägytan med hjälp av VTI:s provtagare Wet Dust Sampler (WDS). Proverna 
togs vid två olika tillfällen före respektive efter att gatan sopats. Vid vart och ett av dessa tillfällen, och 
flera ytterligare tillfällen under en fyramånadersperiod med frekvent gatusopning togs prover av 
dagvatten samt av den sopsand och det sopvatten som sopats upp vid gatusopningen.  

Halterna av bitumen och däckslitagepartiklar i de olika proverna identifierades med hjälp av 
ljus(stereo)mikroskopi. För de prover som innehöll stora mängder partiklar var det första steget en 
densitetsseparation innan analysen genomfördes. Natriumjodid (NaI), vars densitet är 3,67 g/cm3, 
konstaterades vara effektivt för densitetsseparation av däck- och vägslitage.  

Den största andelen mikroplaster som upptäcktes bestod av däckpartiklar och bitumen. Det totala 
antalet däck- och bitumenpartiklar (i storleksordningen 100 – 300 μm) uppgick i vägdammsproverna 
till 2561 partiklar/L. I sopsanden och tvättvattnet uppgick halten däck- och bitumenpartiklar (i 
storleksordningen 100 – 300 μm) till 2170 partiklar/kg torrvikt respektive 4500 partiklar /L. Resultaten 
tyder på att gatusopningsmaskinen samlar in betydande mängder mikroplast från däck- och vägslitage. 
Veckovis gatusopning kan därmed bidra till att förhindra ytterligare transport av mikroplaster från 
däck- och vägslitage och därmed även minska halterna i det mottagande dagvattnet.  

I de dagvattenprover som analyserades uppgick det identifierade antalet partiklar i storleken 100 - 300 
μm till 3 partiklar/L emedan det identifierade antal partiklar i storleken 20 - 100 μm var upp till 5900 
partiklar/L. Detta visar vikten av att analysera mindre mikropartiklars storlek än 100 μm i alla prover i 
framtida studier.  
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Denna studie bekräftar också att det finns en betydande mängd mikropartiklar som innehåller däck- 
och bitumen som generats från däck- och vägslitage och som därefter sprids vidare till olika 
recipienter i miljön.  
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Sammanfattning av artikeln: Trafikrelaterade mikroplastpartiklar, metaller och 
organiska föroreningar i ett stadsområde under återuppbyggnad (Originaltitel: Traffic-
related microplastic particles, metals, and organic pollutants in an urban area under 
reconstruction) 
Artikeln publicerades den 11 mars 2021 i Science of the Total Environment, Vol. 774, artikel-id 
145503 

Ida Järlskoga,b, Ann-Margret Strömvallc, Kerstin Magnussond, Helen Galfie, Karin Björklundf, Maria 
Polukarovaa, RitaGarçãog, Anna Markiewiczc, Maria Aronssonh, Mats Gustafssona, Malin Noring, 
Lena Blome, Yvonne Andersson-Skölda,b 

a Miljöenheten, VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut 

b Geologi och Geoteknik, Institutionen för Arkitektur och Samhällsbyggnad, Chalmers tekniska 
högskola 

c Vatten och miljöteknik, Institutionen för Arkitektur och Samhällsbyggnad, Chalmers tekniska 
högskola 

d IVL Svenska Miljöinstitutet, Kristineberg, SE-451 78 Fiskebäckskil, Sweden 

e Kretslopp och Vatten, Göteborgs stad, SE-424 23, Gothenburg, Sweden 

f Kerr Wood Leidal Associates Ltd., 200 - 4185A Still Creek Drive Burnaby, British Columbia V5C 
6G9, Canada 

g Hållbarhet, Mark- och vattenmiljö, NCC Infrastructure 

h Gatukontoret, Göteborgs stad, SE-403 16, Gothenburg, Sweden 

I stadsmiljöer, särskilt i områden där det pågår byggnation, om- eller återuppbyggnad, frigörs metaller, 
organiska föroreningar och mikroplaster i stora mängder på grund av tung trafik. Vägavrinning är en 
viktig transportväg för de föroreningar som frigjorts och den fortsatta spridningen bidrar avsevärt till 
en försämrad vattenkvalitet i mottagande vatten.  

Den studie som presenteras i denna artikel genomfördes i Göteborg. Den är unik eftersom den 
undersöker förekomsten av organiska föroreningar, metaller och mikroplaster i prover som tagits vid 
samma tillfällen för alla föroreningarna. Undersökningarna har gjorts av prover tagna i dagvatten och 
av vägdamm i ett tätortsområde under ombyggnad. Studien är också unik eftersom den studerat 
korrelationer mellan de olika föroreningarna.  

Vägdamm provtogs på vägytan med hjälp av VTI:s provtagare Wet Dust Sampler (WDS) och 
flödesproportionell dagvattenprovtagning gjordes vid ett flertal tillfällen. I studien ingick också att 
mäta föroreningshalterna i sopsand och sopvatten som genereras från gatusopning av gatorna vid flera 
tillfällen.  

Proverna från de olika provmedierna analyserades för metaller, polycykliska aromatiska kolväten 
(PAH), oxy-PAH, alifater, aromater, ftalater och mikroplaster. Metaller, polycykliska aromatiska 
kolväten (PAH), oxy-PAH, alifater, aromater och ftalater analyserades med standardmetoder på 
kommersiella laboratorier. I ett urval prover analyserades även förekomsten av organiska föroreningar 
med en screeningmetod för att identifiera ytterligare föroreningar än de som ingår i de vanliga 
standardanalyseran. Mikroplaster, dvs. plastfragment/fibrer, färgfragment, däckslitagepartiklar och 
bitumen, analyserades med en metod baserad på densitetsseparation med natriumjodid och 
identifiering med stereomikroskop, smälttester och taktil identifiering.  

Mikroplastkoncentrationerna uppgick till 1500 partiklar/L i dagvattnet. Efter gatusopning uppgick 
mikroplastpartiklarna till 51 000 partiklar/L i tvättvatten från sopmaskinen och till 2,6 × 106 
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partiklar/kg torrvikt av sopsanden. I dagvattnet, i soptvättvattnet och i sopsanden konstaterades att 
mikroplaster i storleken 20–300 μm domineras av däckslitagepartiklar (38 %, 83 % respektive 78 %).  

Resultaten från studien bekräftar att väg- och byggtrafik är en viktig källa till mikroplaster, organiska 
föroreningar och metallutsläpp. De uppmätta koncentrationerna av metaller (t.ex. koppar och zink), 
PAH, ftalater och alifatiska kolväten i fraktionen C16-C35 som överskrider riktlinjerna för vatten- och 
sedimentkvalitet förekom i de flesta prover. Resultaten visar att gatusopningsmaskinen samlar in stora 
mängder förorenat material. Detta innebär att gatusopning bidrar till att förhindra ytterligare spridning 
av föroreningarna till dagvattnet och andra recipienter i miljön. För att bedöma hur effektiv 
gatusopning är krävs dock ytterligare studier. 
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Bilaga 2 Konferenser, seminarier och workshops  
Listan nedan visar i kronologisk ordning vilka konferenser, seminarier och workshops som har 
anknytning till regeringsuppdraget och som olika personer från VTI har deltagit och oftast hållit 
presentationer på.  

• Havs- och Vattenmyndighetens heldagsseminarium om provtagning och analys av 
mikroskräp. Presentation om regeringsuppdraget, 2018-04-18. 

• Renare mark väst. Inbjuden talare om "Mikroplaster från trafiken – ett problem för urbant 
dagvatten?” 2018-06-14. 

• FRIST (kompetenscentrum för hållbar behandling av förorenade material och områden). 
Inbjuden talare om "Mikroplaster från trafiken – ett problem för urbant dagvatten?” 2018-10-
11. 

• Nationella cykelkonferensen. Inbjuden talare om Vägmiljöns (vägmarkeringars) bidrag till 
mikroplaster, 2018-10-17. 

• Teknologidagarna i Trondheim 30/10--2/11 2018. Presentation om VTI:s arbete med 
regeringsuppdraget om mikroplast (”VTI:s arbete med mikroplast”), 2018-11-01. 

• Deltagande på EPA Network fifth meeting of the Interest Group Plastics (IG Plastics) om 
mikroplast och däck, Oslo, 2018-11-08–9. 

• Deltog på Naturvårdsverkets seminarium om ”Analys av mikroplaster på stränder och i 
sediment för att spåra källor”. Göteborgs universitet, Institutet för marina vetenskaper, 
redovisade hur de på Naturvårdsverkets uppdrag analyserat och identifierat mikroplaster 
på stränder och i viss mån i sediment för att spåra viktiga källor, 2018-12-07. 

• Transportforum, konferens i Linköping. Presentation med titeln "Mikroplast från 
vägtransportsystemet”, 2019-01-10. 

• SETAC (Society of Environmental Toxicology and Chemistry) Europe 2019, Helsingfors,. 
Deltagande med poster: “Assessment of microplastics occurrence and composition in Swedish 
road waste water through a thermal degradation method”, 2019-05-29—30. 

• Granskningsseminarium avseende VTI-rapporten ”Mikroplast från däck och vägslitage – en 
kunskapssammanställning” (Andersson-Sköld m.fl. 2020). Granskningen genomfördes av 
Sondre Meland, NIVA och Martin Hassellöv, Göteborgs universitet, 2019-06-27. 

• CEDR ”Water Quality 2016”. Inbjuden talare om Testsite E18 inklusive mikroplast-
provtagning inom regeringsuppdraget och samarbetet med CEDR-MICROPROOF, 
slutkonferens 2019-10-08—09. 

• Presentation om arbetet med regeringsuppdraget på “EPA Network seventh meeting of the 
Interest Group Plastics with a focus on tire and road wear particles and single-use plastics 
directive”, Berlin 2019-12-05. 

• Presentation om regeringsuppdraget på Däckbranschdagen, Stockholm, 2019-12-16. 

• Transportforum i Linköping, 2020-01-08/09, tre presentationer:  

o Presskonferens: Presentation av regeringsuppdraget och kunskapssammanställningen 
om mikroplast från däck- och vägslitage. 

o Presentation av regeringsuppdraget och kunskapssammanställningen om mikroplast 
från däck- och vägslitage (på en av sessionerna). 
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o Analys av väg- och däckslitage i prover tagna i dagvatten, på vägbanan och från en 
städmaskin. 

• Deltagande på TRWP Platform möten, anordnade av ETRMA (European Tyre and Rim 
Manufacturers Organistation). Presentation: ”Swedish Governmental assignment on 
microplastics from road traffic and porous pavements to reduce PM10?”, Bryssel, 2020-02-18 

• SETAC (Society of Environmental Toxicology and Chemistry) Europe 2020, 2020-05-3—7. 
Presentation: “Analyzes of tire and road wear particles (TRWP) in environmental road dust 
samples with an automated SEM/EDX and single particle classification system”, 2020-05-05.  

• SETAC (Society of Environmental Toxicology and Chemistry) Europe 2020, 2020-05-3—7. 
Presentation: “Processes for Transport of Tyre and Road Wear Microplastic Particles, Metals 
and Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in Road Runoff – Characterizations and a Sorption 
and Desorption Laboratory Study”, 2020-05-05.  

• Presentation “Factors influencing emissions of tyre wear particles” på OECD Workshop on 
Tyre and Road Wear Particles: Knowledge, Mitigation Options, and Policy, 2020-05-20.  

• Deltagande på OECD Working Party on Biodiversity, Water and Ecosystems (WPBWE). Ett 
av tre teaman var “Water quality: microplastics and new work on water and health”, 2020-
06-18. 

• Deltagande på workshop 1 om hållbar plastanvändning arrangerat av Material Economics på 
uppdrag av Naturvårdsverket för framtagande av en nationell plaststrategi, 2020-08-13. 

• Deltagande på workshop 2 om hållbar plastanvändning arrangerat av Material Economics på 
uppdrag av Naturvårdsverket för framtagande av en nationell plaststrategi, 2020-08-27. 

• Deltagande på workshop 3 om hållbar plastanvändning arrangerat av Material Economics på 
uppdrag av Naturvårdsverket för framtagande av en nationell plaststrategi. Fokus på 
lösningsstrategier och scenarier för en hållbar plastanvändning 2020-08-27. 

• Deltagande på workshop för myndigheter arrangerat av Material Economics på uppdrag av 
Naturvårdsverket om en konkretiserad målbild för hållbar plastanvändning, 2020-09-04. 

• Deltagande på TRWP Platform möten, anordnade av ETRMA (European Tyre and Rim 
Manufacturers Organistation). Presentation: “Update on activities related to microplastics 
from road traffic”, online, 2020-09-22. 

• Deltagande med presentation på “HEI’s Virtual Workshop on Non-Tailpipe Particulate Matter 
and Exposure”. Presentatonen: ”Emissions from the tire and road interface and mitigation 
measures”, 2020-11-12. 

• Deltagande på TRWP Platform möten, anordnade av ETRMA (European Tyre and Rim 
Manufacturers Organistation), online, 2020-11-19.  

• Presentation “Microplastics from road traffic” på HSY (Helsingforsregionens miljötjänster 
HRM) Air Quality Research Webinar, 2020-12-02. 

• Deltagande på OECD virtual meeting on microplastics, 2020-12-10. 

• Mittseminarium för doktorand Ida Järlskog VTI: “Traffic generated microplastic sources, 
concentrations, and potential measures to reduce the emissions”, 2021-01-29. 

• Deltagande på Naturvårdsverkets första referensgruppsmöte/workshop om plaststrategi,2021-
02-19. 
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• Deltagande på Naturvårdsverkets första referensgruppsmöte/workshop om plaststrategi, 2021-
03-18. 

• Naturvårdsverkets heldag om forskning om mikroplast. Presentation av regeringsuppdraget 
och resultat från vår forskning, 2021-03-24. 

• Granskningsseminarium av utkast till VTI-rapport om potentiella styrmedel och åtgärder mot 
mikroplast från däck och vägslitage, 2021-03-31. 

• Presentation: ”Emissions from the tire and road interface and mitigation measures” på Health 
effects institutes (USA) HEI Webinar "Non-tailpipe Emissions: Impacts on Urban Air Quality 
and Health", 2021-05-11. 

• Deltagande på TRWP Platform möten, anordnade av ETRMA (European Tyre and Rim 
Manufacturers Organistation), online, 2021-05-27. 
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Bilaga 3 Inslag om regeringsuppdraget i media  
Länkar till inslag i svensk media (radio, TV, tidningar och webben) i kronologisk ordning. 

”VTI ska utreda utsläpp av mikroplast från trafiken.” Husbilhusvagn.se 2018-01-04. 
https://www.husbilhusvagn.se/nyheter/vti-ska-utreda-utslapp-av-mikroplast-fran-trafiken 

”Nu jagar VTI trafikens utsläpp av mikroplast.” Ny Teknik, 2018-01-08. 
https://www.forskning.se/2020/03/05/vagtrafiken-ger-stora-utslapp-av-mikroplaster/ 

Miljöhot—partiklar från däck och vägmarkering. i Perspektiv, om Sveriges vägar och infrastruktur, 
2018-02-28. https://www.iperspektiv.se/artiklar/2018-02-28-miljohot---partiklar-fran-dack-och-
vagmarkering#:~:text=V%C3%A4gtrafik%20leder%20till%20utsl%C3%A4pp%20genom,k%C3%A4
llan%20till%20mikroplaster%20i%20milj%C3%B6n. 

”Vägtrafikens mikroplaster undersöks.” Svensk byggtjänst, 2018-03-05. 
https://omvarldsbevakning.byggtjanst.se/artiklar/2018/mars/vagtrafikens-mikroplaster-undersoks/ 

”25 ton mikroplaster varje dag – nu kartläggs utsläppen.” Sveriges Television Nyheter Öst (TV-inslag) 
2020-02-20 https://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/mikroplastutslappen-kartlaggs 

”Vägtrafiken ger stora utsläpp av mikroplaster.” Forskning.se 2020-03-05. 
https://www.forskning.se/2020/03/05/vagtrafiken-ger-stora-utslapp-av-mikroplaster/ 

”Unik kunskapssammanställning om mikroplast från vägtrafiken.” Mynewsdesk.com 2020-03-05. 
http://www.mynewsdesk.com/se/vti/tag/mikroplast 

”Mikroplast från vägtrafiken.” Extrakt (Formas webbtidning), 2020-03-09. 
https://www.extrakt.se/mikroplaster-fran-trafiken-sa-kan-de-minska/ 

”Kunskapsbrist kring partiklar från däck.” Recyclingnet.se 2020-03-09. 
https://www.recyclingnet.se/article/view/704418/kunskapsbrist_kring_partiklar_fran_dack 

”Hur farliga är partiklarna från däcken?” mestmotor.se auto motor sport 2020-03-10. 
https://www.mestmotor.se/automotorsport/artiklar/nyheter/20200310/hur-farliga-ar-partiklarna-fran-
dacken/ 

”Vägtrafiken ger stora utsläpp av mikroplaster.” tidningen syre.se 2020-03-13 
https://tidningensyre.se/2020/13-mars/vagtrafiken-ger-stora-utslapp-av-mikroplaster/# 

”Ny rapport om spridning av mikroplast från däck- och vägslitage.” Iperspektiv.se 2020-03-18. 
http://www.iperspektiv.se/artiklar/2020-03-18-ny-rapport-om-spridning-av-mikroplaster-fran-dack--
och-vagslitage 

”Vägtrafik ligger bakom stora utsläpp av mikroplast.” Transportnet.se 2020-03-25. https://www.-
transportnet.se/article/view/709837/vagtrafik_ligger_bakom_stora_utslapp_av_mikroplast 

”Ny rapport: Stora utsläppa av mikroplaster från trafiken.” Sveriges Television Nyheter Öst 2020-03-
25. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/ny-rapport-stora-utslapp-av-mikroplaster-fran-trafiken 

”Mer kunskap krävs om mikoplastens miljöpåverkan.” Aktuell Hållbarhet. 2020-03-26. 
https://www.aktuellhallbarhet.se/miljo/mobilitet/mer-kunskap-kravs-om-mikroplastens-miljopaverkan/ 

Inslag i morgonekot kl. 07:00 2020-03-26. (Inslag den sista minuten). 
https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1467534?programid=4540 

Sveriges radio P4 Göteborg, 2020-03-26. 
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=104&artikel=7439795 

”Regeringen vill få koll på däckslitage.” Sveriges radio P4 Sörmland, 2020-04-30. 
https://sverigesradio.se/artikel/7427393 

”Unik kunskapssammanställning om mikroplast från vägtrafiken.” VTI aktuellt, nr 2, 2020. 
https://issuu.com/vtisweden/docs/vti_aktuellt_nr_2_2020/1?ff 

https://www.husbilhusvagn.se/nyheter/vti-ska-utreda-utslapp-av-mikroplast-fran-trafiken
https://www.forskning.se/2020/03/05/vagtrafiken-ger-stora-utslapp-av-mikroplaster/
https://www.iperspektiv.se/artiklar/2018-02-28-miljohot---partiklar-fran-dack-och-vagmarkering#:%7E:text=V%C3%A4gtrafik%20leder%20till%20utsl%C3%A4pp%20genom,k%C3%A4llan%20till%20mikroplaster%20i%20milj%C3%B6n
https://www.iperspektiv.se/artiklar/2018-02-28-miljohot---partiklar-fran-dack-och-vagmarkering#:%7E:text=V%C3%A4gtrafik%20leder%20till%20utsl%C3%A4pp%20genom,k%C3%A4llan%20till%20mikroplaster%20i%20milj%C3%B6n
https://www.iperspektiv.se/artiklar/2018-02-28-miljohot---partiklar-fran-dack-och-vagmarkering#:%7E:text=V%C3%A4gtrafik%20leder%20till%20utsl%C3%A4pp%20genom,k%C3%A4llan%20till%20mikroplaster%20i%20milj%C3%B6n
https://omvarldsbevakning.byggtjanst.se/artiklar/2018/mars/vagtrafikens-mikroplaster-undersoks/
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/mikroplastutslappen-kartlaggs
https://www.forskning.se/2020/03/05/vagtrafiken-ger-stora-utslapp-av-mikroplaster/
http://www.mynewsdesk.com/se/vti/tag/mikroplast
https://www.extrakt.se/mikroplaster-fran-trafiken-sa-kan-de-minska/
https://www.recyclingnet.se/article/view/704418/kunskapsbrist_kring_partiklar_fran_dack
https://www.mestmotor.se/automotorsport/artiklar/nyheter/20200310/hur-farliga-ar-partiklarna-fran-dacken/
https://www.mestmotor.se/automotorsport/artiklar/nyheter/20200310/hur-farliga-ar-partiklarna-fran-dacken/
https://tidningensyre.se/2020/13-mars/vagtrafiken-ger-stora-utslapp-av-mikroplaster/
http://www.iperspektiv.se/artiklar/2020-03-18-ny-rapport-om-spridning-av-mikroplaster-fran-dack--och-vagslitage
http://www.iperspektiv.se/artiklar/2020-03-18-ny-rapport-om-spridning-av-mikroplaster-fran-dack--och-vagslitage
https://www.transportnet.se/article/view/709837/vagtrafik_ligger_bakom_stora_utslapp_av_mikroplast
https://www.transportnet.se/article/view/709837/vagtrafik_ligger_bakom_stora_utslapp_av_mikroplast
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/ny-rapport-stora-utslapp-av-mikroplaster-fran-trafiken
https://www.aktuellhallbarhet.se/miljo/mobilitet/mer-kunskap-kravs-om-mikroplastens-miljopaverkan/
https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1467534?programid=4540
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=104&artikel=7439795
https://sverigesradio.se/artikel/7427393
https://issuu.com/vtisweden/docs/vti_aktuellt_nr_2_2020/1?ff
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”Modeller för beräkning av mikroplastspridning behöver förbättra.” forskning.se, 2020-10-22. 
https://www.forskning.se/2020/10/22/modeller-for-berakning-av-mikroplastspridning-behover-
forbattras/ 

”Mer kunskap behövs för att beräkna mikroplaster från våra däck och vägar.” Infrasverige.se, 2020-
10-22. http://www.infrasverige.se/vag/mer-kunskap-beha-vs-fa-r-att-bera-kna-mikroplaster-fra-n-va-
ra-da-ck-och-va-gar 

”Beräkningsmodeller för mikroplast från däck behöver utvecklas.” Motor-Magasinet 
(motormagasinet.se), 2020-10-22. https://www.motormagasinet.se/article/view/746177/-
berakningsmodeller_for_mikroplast_fran_dack_behover_utvecklas 

”Mer kunskap behövs för att beräkna mikroplaster från våra däck och vägar.” Expertsvar, 2020-10-
22.https://www.expertsvar.se/pressmeddelanden/mer-kunskap-behovs-for-att-berakna-mikroplaster-
fran-vara-dack-och-vagar/ 

”Mer kunskap behövs för att beräkna mikroplaster från våra däck och vägar.” VTI, Statens väg- och 
transportforskningsinstitut (mynewsdesk.com), 2020-10-22. https://www.mynewsdesk.com/se/vti/-
pressreleases/mer-kunskap-behoevs-foer-att-beraekna-mikroplaster-fraan-vaara-daeck-och-vaegar-
3044841 

”Svårt att få koll på mikroplast från vägar.” Miljö & Utveckling (miljo-utveckling.se), 2020-10-27. 
https://miljo-utveckling.se/svart-att-fa-koll-pa-mikroplast-fran-vagar/ 

”Många frågetecken kring mikroplast från vägtrafik.” VTI aktuellt, nr 1 2021 sid. 10. 
https://issuu.com/vtisweden/docs/vti_aktuellt_nr_1_2021/2?ff&pageLayout=singlePage 

”Doktorand på VTI.” VTI aktuellt, nr 1 2021 sid. 11. 
https://issuu.com/vtisweden/docs/vti_aktuellt_nr_1_2021/2?ff&pageLayout=singlePage 

”Svårt att välja miljövänliga däck.” Extrakt (Formas webbtidning), 2021-04-09. 
https://www.extrakt.se/svart-att-valja-miljovanliga-dack/ 

”Non-Tailpipe’ Vehicle Air Pollution Risks May Be Future Regulatory Focus”, 2021-05-13, US 
EPA’s Inside EPA newsletter “weekly focus” section (“An in-depth look from our editors at a specific 
issue facing the Agency, published weekly”). Internt US-EPA. 

Länklista, internationell media, kronologisk ordning 

“Knowledge is the fight against microplastics from road traffic.” Nordic Road and Transport 
Research, 2019-05-28. https://nordicroads.com/knowledge-fight-microplastics-road-traffic/ 

“Road markings can be ‘microplastic risks’ -- new report. ITS International, 2020-05-26. 
https://www.itsinternational.com/its9/news/road-markings-can-be-microplastics-risk-new-report 

“Could microplastic emissions take heat of ice?” TU-Automotive, 2020-05-26.https://www.tu-
auto.com/could-microplastic-emissions-take-heat-off-ice/ 

“Unique knowledge compilation on microplastics from road traffic.” Nordic Road and Transport 
Research, 2020-05-28. https://nordicroads.com/unique-knowledge-compilation-microplastics-road-
traffic/ 

“Microplastics: a review of the research.” World Highways, 2020-06-04. 
https://www.worldhighways.com/wh6/news/microplastics-review-research 

“Microplastics: A research update” Road surface technology, November 2020, nr 6, s. 12-16. 
https://digital.worldhighways.com/2020/RST/html5/index.html?pn=13 

https://www.forskning.se/2020/10/22/modeller-for-berakning-av-mikroplastspridning-behover-forbattras/
https://www.forskning.se/2020/10/22/modeller-for-berakning-av-mikroplastspridning-behover-forbattras/
http://www.infrasverige.se/vag/mer-kunskap-beha-vs-fa-r-att-bera-kna-mikroplaster-fra-n-va-ra-da-ck-och-va-gar
http://www.infrasverige.se/vag/mer-kunskap-beha-vs-fa-r-att-bera-kna-mikroplaster-fra-n-va-ra-da-ck-och-va-gar
https://www.motormagasinet.se/article/view/746177/berakningsmodeller_for_mikroplast_fran_dack_behover_utvecklas
https://www.motormagasinet.se/article/view/746177/berakningsmodeller_for_mikroplast_fran_dack_behover_utvecklas
https://www.expertsvar.se/pressmeddelanden/mer-kunskap-behovs-for-att-berakna-mikroplaster-fran-vara-dack-och-vagar/
https://www.expertsvar.se/pressmeddelanden/mer-kunskap-behovs-for-att-berakna-mikroplaster-fran-vara-dack-och-vagar/
https://www.mynewsdesk.com/se/vti/pressreleases/mer-kunskap-behoevs-foer-att-beraekna-mikroplaster-fraan-vaara-daeck-och-vaegar-3044841
https://www.mynewsdesk.com/se/vti/pressreleases/mer-kunskap-behoevs-foer-att-beraekna-mikroplaster-fraan-vaara-daeck-och-vaegar-3044841
https://www.mynewsdesk.com/se/vti/pressreleases/mer-kunskap-behoevs-foer-att-beraekna-mikroplaster-fraan-vaara-daeck-och-vaegar-3044841
https://miljo-utveckling.se/svart-att-fa-koll-pa-mikroplast-fran-vagar/
https://issuu.com/vtisweden/docs/vti_aktuellt_nr_1_2021/2?ff&pageLayout=singlePage
https://issuu.com/vtisweden/docs/vti_aktuellt_nr_1_2021/2?ff&pageLayout=singlePage
https://www.extrakt.se/svart-att-valja-miljovanliga-dack/
https://nordicroads.com/knowledge-fight-microplastics-road-traffic/
https://www.itsinternational.com/its9/news/road-markings-can-be-microplastics-risk-new-report
https://www.tu-auto.com/could-microplastic-emissions-take-heat-off-ice/
https://www.tu-auto.com/could-microplastic-emissions-take-heat-off-ice/
https://nordicroads.com/unique-knowledge-compilation-microplastics-road-traffic/
https://nordicroads.com/unique-knowledge-compilation-microplastics-road-traffic/
https://www.worldhighways.com/wh6/news/microplastics-review-research
https://digital.worldhighways.com/2020/RST/html5/index.html?pn=13
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Bilaga 4 Samarbeten, strategiska möten och annat strategiskt arbete 

Samarbeten  

Vi har haft samarbeten med följande organisationer som på olika sätt har medverkat till 
genomförandet av forskning, medverkat vid identifiering av kunskapsbehov och forskningsstudier 
samt identifierat och diskuterar policyfrågor kopplat till mikroplast i allmänhet och mikroplast från 
vägtrafiken i synnerhet. 

Chalmers tekniska högskola 

Ida Järlskog har genom detta projekt haft möjligheten att utföra de första åren av sitt doktorandarbete 
på avdelningen för Geologi och geoteknik på Institutionen för Arkitektur och Samhällsbyggnad. Vi 
har under projektet också haft nära samarbete med avdelningen för Vatten Miljö Teknik, Institutionen 
för Arkitektur och Samhällsbyggnad genom framförallt Ann-Margret Strömvall, biträdande 
handledare för Ida Järlskog och Amir Saeid Mohammadi i mycket av det arbete som utförts på lab., i 
fält och i skrivande rörande framför allt det arbete och de artiklar som handlar om provtagningar på 
gator och i dagvatten i Göteborg. Vi har också samarbete i ett nyss startat projekt kring modellering av 
spridning av mikroplast (doktorand Elly Lucia Gaggini samt handledare Ekaterina Sokolova och Mia 
Bondelind) där VTI medverkar som biträdande handledare. Projektet samfinansieras av Formas och 
Statens Vegvesen, Norge. Under 2021 har också ett doktorandprojekt startat som finansieras av VTI 
och Trafikverket (doktorand Maria Polukarova, projektledare Yvonne Andersson-Sköld i 
handledarsamverkan med Ann-Margret Strömvall, Chalmers, och Mats Gustafsson, VTI). Under 2021 
kommer även ett doktorandprojekt att starta på Chalmers (projektledare Ann-Margret Strömvall) för 
att i en pilot studera bioretentionsfilters effektivitet med avseende på att minska spridningen av 
mikroplaster från däck- och vägslitage.    

Däckbranschen 

Däckbranschen har via Arne Sköldén (Michelin, STRO), Fredrik Ardefors och Martin Lindkvist 
(SDAB) och Peter Buhre (DRF) bidragit främst avseende kunskap och diskussioner kring beräkningar 
av det nationella däckslitaget. 

Göteborgs universitet, Institutionen för marina vetenskaper 

Vi har haft ett nära samarbete med Martin Hassellöv och hans kollegor Tim Wilkinson, Juliana 
Aristéia de Lima och Karin Mattson. Samarbetet har handlat om karaktärisering och analyser av däck- 
och vägslitagepartiklar genererade i VTI:s provvägsmaskin. I samarbetet har också ingått att utveckla 
metoder för provberedning och analys av däck och vägslitagepartiklar. Vi har haft ett avtal som 
reglerar samarbetet. Samarbetet kommer att resultera i en eller flera vetenskapliga artiklar avseende 
kemiska och fysikaliska egenskaper hos mikroplastpartiklar från däck- och vägslitage. Samarbetet har 
också resulterat i en gemensam ansökan till Formas för fortsatt utveckling av analysmetoder för 
mikroplast från däck- och vägslitage (huvudsökande Juliana Aristéia de Lima, Göteborgs Universitet). 

Göteborgs stad  

Vi har haft ett nära samarbete med Göteborgs stad (Kretslopp och Vatten och Miljöförvaltningen) och 
NCC. Samarbetet ledde fram till doktorand Ida Järlskogs två första publikationer då partiklar från 
dagvatten, vägytan och en städmaskin provtogs och analyserades.  

Havs- och vattenmyndigheten 

Den 18 april 2018 deltog VTI på ett heldagsseminarium om provtagning och analys av ”mikroskräp”. 
VTI presenterade regeringsuppdraget. Vi har också tillsammans med HaV deltagit på gemensamma 
myndighetsmöten arrangerade av Naturvårdsverket. VTI har på begäran av Havs- och 
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vattenmyndigheten lämnat synpunkter på en policy brief om ”Traffic microplastics – how to mitigate 
the problem” samt en underlagsrapport med titeln ”Traffic microplastics – solutiones to mitigate the 
problem”. Underlaget VTI lämnade skulle vara stöd för Sveriges position i förhandlingarna om 
policydokumentet under HELCOM.  

IVL Svenska Miljöinstitutet 

Kerstin Magnusson på IVL har utvecklat en metodik för separering och identifiering av mikroplaster 
från däck med hjälp av ljusmikroskopi och taktil analys. Metoden användes i Ida Järlskogs två första 
publikationer då partiklar från vägyta, en städmaskin och dagvatten från gator i Göteborg undersöktes. 

Dessutom har ytterligare möten med IVL hållits för att diskutera ansökningsarbete och möjliga 
ansökningar. 

KTH 

För att ta fram slitagefaktorer för däck krävdes ett omfattande arbete med att väga uttjänta däck, vars 
vikt sedan skulle jämföras med ursprungsvikter. Arbetet bedömdes vara ett lämpligt kandidatarbete 
och via kontakter med Bo Olofsson på KTH, kunde två studenter, John Agewall och Kim Wallgren, 
åta sig arbetet. 

Naturvårdsverket 

På VTI:s initiativ tog Naturvårdsverket på sig rollen att arrangera återkommande möten på vilka 
myndigheterna informerade om sina arbeten med mikroplast samt om aktuella publikationer, möten, 
seminarier, konferenser mm. Fem sådan möten har hittills arrangerats av Naturvårdsverket och VTI 
har deltagit på samtliga. Första mötet hölls den 13 juni 2018. Även en del mer strategiska frågor har 
diskuterats på dessa möten. Till och från har utöver VTI och Naturvårdsverket följande myndigheter 
deltagit på dessa möten: Havs- och vattenmyndigheten, Kemikalieinspektionen, Livsmedelsverket och 
Trafikverket. Kontaktpersoner på dessa möte var från Naturvårdsverket först Ulrika Hagbarth och 
senare Julia Taylor. 

VTI har haft flera möten med bara Naturvårdsverket där Naturvårdsverket har framfört sina 
kunskapsbehov och VTI har beskrivit identifierade kunskapsbrister och forskningsbehov beträffande 
däck- och vägslitagepartiklar. VTI kommer även utföra en några mindre studier på uppdrag av 
Naturvårdsverket under 2021 och 2022. VTI deltog på Naturvårdsverkets forskningsdag om 
mikroplast den 24 mars 2021 då VTI presenterade regeringsuppdraget och forskningsresultat från 
uppdraget. VTI har även deltagit i Naturvårdsverkets arbete med att ta fram en nationell plaststrategi. 
På förslag från Naturvårdsverket har VTI deltagit som expert på två OECD-möten. VTI har bidragit 
med underlag till Naturvårdsverkets regeringsuppdrag om mikroplast. VTI bjöd in Naturvårdsverket 
att lämna synpunkter på ett utkast till rapport om styrmedel och åtgärder mot mikroplast från däck- 
och vägslitage (Johannesson & Lithner, under bearbetning). Flera personer från Naturvårdsverket 
bidrog med värdefulla synpunkter (Kerstin Bly Joyce, Eric Sjöberg och Julia Taylor). 

Norge (Statens Vegvesen och NIVA) 

Sondre Meland (NIVA), Lene Sørlie Heier (Statens Vegvesen), Kjersti Kronvall (Statens Vegvesen) 
och Elisabeth Rødland (NIVA) för diskussioner och kunskapsutbyten samt förslag på möjliga 
kommande ansökningar. Sondre Meland medverkade också som granskare av kunskaps-
sammanställningen.  

Particle Vision 

Particle Vision GmbH är ett litet avknoppningsföretag från universitetet i Freiburg i Schweiz, som 
drivs av Juanita Rausch och David Jaramillo-Vogel. Deras fokus är analys och klassificering av 
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partiklar med hjälp av elektronmikroskopi, i en metodik där partiklarnas form, densitet och 
elementsammansättning analyseras och används för klassificering med hjälp av maskininlärning. 
Redan innan regeringsuppdraget börjat hade man påbörjat en metodik som syftade till att identifiera 
däckpartiklar i luftprover, som kom till VTI:s kännedom via en konferensartikel. Preliminära analyser 
av material visade på lovande resultat varför företaget anlitades till att göra den huvudsakliga analysen 
av miljöprover i regeringsuppdraget. Ida Järlskog tillbringade en vecka hos Particle Vision för att få 
inblick i metodiken. De prover som analyserats har även bidragit till att utveckla metodiken och träna 
systemet till att särskilja partiklar från däck, bitumen och vägmarkeringar. Vi har haft ett avtal som 
reglerar samarbetet. Samarbetet kommer att resultera i minst två artiklar, en om analysmetodiken 
(Järlskog m.fl., 2021) och en om mikroplast i miljöprover från Testsite E18 (Järlskog m.fl., 2021). 
Under 2022 planeras även en artikel där variationen i vägdammsförråd i tid och rum sätt i relation till 
mikroplastinnehållet. 

Stockholms stad 

VTI lämnade på Stockholms begäran ett remissyttrande över Stockholms stads handlingsplan 
för minskad spridning av mikroplast 2019–2024, 2019-10-25. Michael Norman och Billy Sjövall vid 
SLB-analys, en del av miljöförvaltningen i Stockholms stad, har varit behjälpliga med att montera och 
ta in luftprovtagare för mikroplastanalyser, som genomförts av Particle Vision, och har även delgivits 
preliminära resultat från lokala gator. 

Stockholms universitet 

Det delprojekt som handlar om toxicitetstest och kemiska analyser på lakvatten från olika 
vägmarkeringsprodukter genomfördes i samarbete med Stockholms universitet, Naturvetenskapliga 
fakulteten, Institutionen för miljövetenskap. En av delarna i delprojektet genomfördes tillsammans 
med mastersstudenten Mikaela Österblad och resulterade en masteruppsats med titeln ”Utsläpp från 
vägmarkeringar: Toxicitetstest av lakvatten från vägmarkeringsprodukter med mikroalgen 
Raphidocelis subcapitata” (se Bilaga 1; Österblad, 2021). Handledare var Elena Gorokhova 
Stockholms universitet och Delilah Lithner VTI. 

Trafikverket 

Till granskningsseminariet av vår rapport om styrmedel och åtgärder mot mikroplast från däck- och 
vägslitage (Johannesson & Lithner, under bearbetning) den 31 mars 2021 bjöd vi in Björn Sundqvist 
på Trafikverket att vara särskild granskare. Ytterligare två personer på Trafikverket läste och lämnade 
värdefulla synpunkter på vårt utkast till rapport (Helen Lindblom och Hung Nguyen). Vi har på möten 
med Trafikverket diskuterat forskningsbehov avseende mikroplast från vägtrafiken. Vi har vidare 
deltagit på gemensamma myndighetsmöten arrangerade av Naturvårdsverket. Ett flertal provtagningar 
har genomförts på Trafikverkets Testsite E18, varvid Tobias Ulegård varit behjälplig med TMA-skydd 
för arbetet på vägbana och även i diskussioner kring provtagning i brunnar och avrinningsanordningar. 
Vidare har diskussioner kring mikroplast i vägnära miljöer även förts med Magnus Billberger och 
Thomas Gerenstein avseende hur fortsatta mätningar kan utföras i vägnära miljöer inom ramen för det 
av Trafikverket finansierade doktorandprojektet.   

Aalborg Universitet 

Ida Järlskog deltog på en analyskurs på Aalborgs Universitet 2018. Syftet med kursen var att utvärdera 
om och i så fall vilka analysmetoder som gick att använda till miljöprover med fokus på däck- och 
vägslitage. Jes Vollertsens forskargrupp på Aalborg Universitet provupparbetade två miljöprover vilka 
sedan skickades till Alessio Gomiero på NORCE för analys. Resultaten presenterades i en poster på 
SETAC 2019.  
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Strategiska möten och annat strategiskt arbete (kronologisk ordning) 

Under denna rubrik nämner vi några av alla de strategiska möten vi har haft inom ramen för 
regeringsuppdraget om mikroplast från vägtrafiken. Med strategiska möten menar vi möten som har 
inneburit utbyte av kunskaper, erfarenheter, diskussioner om samarbeten etc. som har skett med 
enskilda personer eller grupper av personer men som inte, kan kategoriseras som konferenser eller 
seminarier inom vilka strategiska diskussioner och diskussioner om samarbeten också har ägt rum. 

• VTI tog initiativ till en uppdragsdialog med Regeringskansliet för att stämma av att vi hade 
uppfattat uppdraget på det sätt som varit avsikten. Vi berättade också hur vi inledningsvis hade 
tänkt oss ta oss an det. På mötet deltog förutom två från VTI även personer från 
Näringsdepartementet och Miljö- och energidepartementet, 2018-04-27. 

• Deltagande på presentation av ÅF:s och IVL:s handlingsplaner för mikroplast, 2018-06-11 

• Möte med Trafikverket, NIVA och Statens Vegvesen. Möte angående möjliga samarbeten, 
2018-06-11 

• Deltagande i workshop på Naturvårdsverket med anledning av deras utlysning av 
forskningsmedel för studier om mikroplast, 2018-06-13. 

• Första samordning- och informationsmötet om mikroplast med myndigheter arrangerades av 
Naturvårdsverket. På mötet berättade myndigheterna om respektive myndighets pågående och 
planerade arbete med mikroplast samt utbytte allmän information. På mötet som hölls i 
anslutning till Naturvårdsverkets möte om forskningsutlysning samma dag (se ovan), deltog 
förutom Naturvårdsverket och VTI även Havs- och vattenmyndigheten (HaV), 
Kemikalieinspektionen (KemI) och Livsmedelsverket, 2018-06-13. 

• Möte på VTI i Göteborg med Chalmers tekniska högskola, NIVA, Statens Vegvesen för att 
utbyta kunskap och erfarenheter samt diskutera samarbeten. VTI redogjorde för 
regeringsuppdraget och vad vi planerade att göra. 2018-06-18. 

• Möte med professor Martin Hassellöv, Göteborgs universitet. Möte för ömsesidig information 
om pågående arbeten och erfarenheter samt diskussion om framtida samarbete, 2018-09-17. 

• Andra samordnings- och informationsmötet om mikroplast med myndigheter (arr. 
Naturvårdsverket). På mötet deltog förutom VTI och Naturvårdsverket även, Havs- och vatten 
myndigheten (HaV), Statens livsmedelsverk (SLV) och Trafikverket, 2018-10-23. 

• Delredovisning nr 1 på Miljö- och energidepartementet. Förutom tre personer från VTI deltog 
fem från Miljö-och energidepartementet och en från Näringsdepartementet. VTI redogjorde 
för organiseringen av arbetet samt utfört och planerat arbete, 2018-11-29. 

• VTI lämnade synpunkter på Stockholms stads ”kontorsremissversion av förslaget till 
Handlingsplan för minskad spridning av mikroplast (version 2018-10-23), 2018-11-30. 

• VTI deltog på möte på Naturvårdsverket med anledning av att konsultföretaget Goodpoint, 
redovisade det uppdrag det fått från Naturvårdsverket angående åtgärder mot däckslitage. På 
mötet deltog även Trafikverket, 2018-12-05. 

• Tredje samordnings- och informationsmöte om mikroplast med myndigheter (arr. 
Naturvårdsverket). På mötet deltog förutom VTI och Naturvårdsverket även, Havs- och vatten 
myndigheten (HaV), Kemikalieinspektionen (Kemi) och Trafikverket 2019-02-18. 

• Möte på NV om OECD:s plastarbete (Vinnova, Kommerskolegium, VTI, OECD), 2019-04-
04. 
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• Besök på Sven Lovén centrum för marin infrastruktur i Kristineberg, möte med professor 
Martin Hassellöv och hans grupp för diskussion om samarbete och utbyte av information, 
2019-10-08. 

• Fjärde samordnings- och informationsmöte om mikroplast med myndigheter (arr. 
Naturvårdsverket). Inbjudna till mötet var förutom VTI även, Kemikalieinspektionen (KemI) 
Havs- och vatten myndigheten (HaV), Statens livsmedelsverk (SLV), Transportstyrelsen och 
Trafikverket, 2019-10-15. 

• VTI lämnade ett formellt yttrande över remiss från Stockholms stad om deras ”Handlingsplan 
för minskad spridning av mikroplast 2019—2024, (Dnr 2019/0269-1.3), 2019-10-25. 

• Delredovisning nr 2 av regeringsuppdraget på Miljödepartementet. Deltog gjorde personer 
från VTI och Miljödepartementet. Fokus på denna redovisning av VTI var vad som gjort 
hittills och resultat samt vad som planeras att göras, 2019-11-22. 

• Besök och metodstudier på Particle Vision, Freiburg, Schweiz, 2019-11-22-25. 

• Möte med och presentation för Trafikverkets traineer. Presentation av regeringsuppdraget och 
generellt om mikroplast från vägtrafiken, 2020-01-10. 

• Myndighetsmöte om marint skräp arrangerat av Havs- och vattenmyndigheten (HaV).  På 
mötet diskuterades bl.a. åtgärder för marint skräp att eventuellt lyfta i HELCOM, ”luckor” och 
förbättringsområden inom HELCOM, åtgärder om bl.a. däckslitagepartiklar i BSAP (Baltic 
Sea Action Plan). Deltog på mötet gjorde förutom VTI och HaV också SMHI, 
Naturvårdsverket och Transportstyrelsen, 2020-03-20. 

• Samverkansmöte med Naturvårdsverket bl.a. utifrån det utpekade uppdrag Naturvårdsverket 
fått från regeringen att samla och sprida kunskap om plast inklusive mikroplast, 2020-07-01. 

• Femte samordnings- och informationsmötet om mikroplast med myndigheter (arr. 
Naturvårdsverket), 2020-07-21. 

• Delredovisning nr 3 av regeringsuppdraget på Miljödepartementet. Deltog gjorde personer 
från VTI, Miljödepartementet och Infrastrukturdepartementet. Fokus på denna redovisning 
från VTI var vad VTI kommer att leverera samt kunskapsbehov som återstår, 2020-09-16. 

• Möte med Naturvårdsverket om deras kunskapsbehov och vad VTI ser att det finns för 
forskningsbehov samt vad VTI skulle kunna bidra med. VTI presenterade även arbetet med 
och resultat från regeringsuppdraget, 2020-11-09. 

• Möte med Stockholms stad om eventuell studie om mikroplast från gatusopning med 
plastborste, 2020-11-13. 

• Möte om mikroplast från vägtrafiken, samverkan och kunskapsutbyte. Presentationer av VTI, 
Trafikverket, Chalmers tekniska högskola, Statens Vegesen, NIVA (Norsk institutt for 
vannforskning) och Oslo kommun, 2020-12-14. 

• VTI har lämnat synpunkter på tekniska specifikationer inom ISO kring hur TRWP (tyre and 
road wear partciles) ska genereras och provtas, 2021-01-12. 

• Ytterligare ett möte med Naturvårdsverket om deras kunskapsbehov och vad VTI ser att det 
finns för forskningsbehov samt vad VTI skulle kunna bidra med (se 2020-11-09), 2021-02-26. 

• Möte med Naturvårdsverket om deras behov av kunskap om däckåtervinning inom ramen för 
deras regeringsuppdrag. Diskuterade om VTI kan utföra ett sådant uppdrag åt 
Naturvårdsverket, 2021-03-26. 

• VTI lämnade på begäran av HaV synpunkter på en policy brief om ”Traffic microplastics – 
how to mitigate the problem” samt en underlagsrapport med titeln ”Traffic microplastics – 
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solutiones to mitigate the problem”. Underlaget VTI lämnade skulle vara stöd för Sveriges 
position i förhandlingarna om policydokumentet, 2021-03-29. 

Peer review-uppdrag inom mikroplastområdet 

2019 

• Science of the Total Environment: Manus om bidrag från slitage av däck, bromsar, vägbana 
och resuspension till luftföroreningar i Indien.  

• Emission Control Science and Technology: Manus om metod för att mäta däckslitage-
emissioner från fordon. 

• Transportation Research Part D: Manus om olika körförhållandens inverkan på emissioner av 
slitagepartiklar från fordon. 

• 2020 

• Journal of Traffic and Transportation Engineering: Manus om slitagepartiklar från vägtrafik 
och åtgärder.  

• Water Research: Manus om egenskaper hos däckpartiklar i dagvatten. 

• Science of the Total Environment: Manus om förekomst av däckpartiklar i vägdamm. 

• Science of the Total Environment: Manus om analysmetod med ny markör för däckpartiklar i 
vägdamm.  

• Science of the Total Environment: Manus om däckpartiklar i vägbrunnssediment.  

• 2021 

• Science of the Total Environment: Manus om vägmarkeringar som källa till mikroplaster.  

• Science of the Total Environment: Manus om förekomst och effekter av däckpartiklar i 
miljön. 

• Environmental pollution: Manu om materialflödesanalys av däck och däckpartiklar. 
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Bilaga 5 Kunskapsbehov  
Kunskapen om mikroplast från däck- och vägslitagepartiklar har ökat snabbt bara under de år som 
arbetet med regeringsuppdraget har bedrivits och den forskning som har bedrivits inom ramen för 
regeringsuppdraget har starkt bidragit till denna utveckling. Det gäller bl.a. kunskap om beredning och 
analys av prover, däckpartiklars fysiska och kemiska egenskaper, däck- och vägslitagepartiklars 
förekomst i väg- och gatumiljö, partiklarnas faktiska och potentiella spridningsvägar samt vilka 
potentiella styrmedel och åtgärder som finns och vilka som bör analyseras vidare. Vi har också fått 
mer kunskap om vilken kunskap som saknas. 

Som vi nämnt i rapporten avsnitt 2.1 är de två kanske mest grundläggande frågorna som behöver 
besvaras ur ett policyperspektiv följande: 

1) Utgör människors och miljöns nuvarande och eventuella framtida exponering för 
mikroplastpartiklar5 från vägtrafiken ett miljö- eller hälsoproblem? Om så är fallet hur stort är 
detta problem? 

2) Vad finns det för styrmedel och åtgärder som på ett kostnadseffektivt sätt kan minska miljö- 
eller hälsopåverkan från mikroplast från vägtrafiken? 

För att besvara den första frågan behöver det bl.a. göras toxicitetstudier i laboratoriemiljö då man 
undersöker hur olika organismer i olika media påverkas av olika halter av olika typer mikroplaster från 
vägtrafiken under kortare och längre tid. Vi behöver också veta vilka halter av olika mikroplaster från 
vägtrafiken som förekommer i olika media i miljön för att kunna bedöma vilken exponering som olika 
organismer utsätts för. Utifrån laboratoriestudierna och kunskap om halter och exponering i miljön kan 
man sedan med vissa svårigheter bedöma miljöpåverkan. Ett exempel på svårighet är att ”översätta” 
betydelsen av effekter på några utvalda organismer av kort exponering för relativ höga halter i 
labbmiljö till påverkan i miljön där halterna vanligtvis är lägre, exponeringen sker under mycket 
längre tid och där många fler organismer kan exponeras. 

Den andra frågan handlar om att minska exponeringen för mikroplaster från vägtrafiken och att t.ex. 
minska partiklarnas miljö- och hälsofarlighet genom att t.ex. ändra den kemiska sammansättningen i 
däck och vägmarkeringar.  

Nedan följer några exempel på kunskapsbehov som behövs för att besvara de två grundläggande 
policyfrågorna. 

• Det behövs mer kunskap om hur miljö- och hälsofarliga olika typer av mikroplastpartiklar från 
vägtrafiken är för olika organismer är beroende på partiklarnas kemiska och fysiska 
egenskaper. 

• Det behövs mer kunskap om vilken exponering som olika organismer utsätts för i olika 
miljöer.  

• Det behövs fler studier i laboratoriemiljö avseende sorbtion, desorption, densitets-, storleks- 
och kemiska förändringar över tid och under olika förhållande. 

•  Det behövs fler fältstudier avseende mätning av halter, storleksfördelning, fördelning av olika 
typer av mikroplastpartiklar mm i olika miljöer 

•  Modeller behöver utvecklas för beräkning av förväntade spridningsvägar, halter och 
exponering i olika miljöer. 

 
5 Här ingår även de miljö- och hälsofarliga ämnen som ingår i partiklarna och kan lakas ut. 
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• För att minska kostnaderna och tidsåtgången samt för att kunna jämföra resultat från olika 
studier när man bestämma partiklarnas form, storlek, antal, kemiska innehåll och massa 
behövs en fortsatt utveckling av snabbare och mer automatiserade och standardiserade 
metoder för provtagning, beredning och analys av mikroplastpartiklar från vägtrafiken. 

• Kunskapen om olika potentiella styrmedel och åtgärders verkningsfullhet6, kostnader, 
positiva- och negativa sidoeffekter samt deras genomförbarhet behöver öka. Det behövs t.ex. 
studier som ger kunskap om effektsamband mellan emissioner och körbeteende, däcktyper och 
däckmodeller, fordonsvikt, fordonets accelerationsförmåga, vägbeläggning, däcktryck, 
hjulinställning, drift och underhåll. Vidare behövs mer kunskap om bl.a. verkningsfullheten 
avseende styrmedel och åtgärder för att minska spridningen som t.ex. dagvattenhantering, 
gatusopning och partikeluppsamlare och åtgärder för att begränsa miljö- och hälsofarligheten 
hos mikroplastartiklar från däck- och vägslitage. 

 
6 Avseende att 1) minska uppkomst och utsläpp av mikroplastpartiklar, 2) minska spridningen av mikroplastpartiklar, samt 
3) begränsa miljö- och hälsofarligheten hos mikroplastpartiklar från däck- och vägslitage. 
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Uppdrag att ta fram och sprida kunskap om mikroplastutsläpp 
från transportsystemet 

Regeringens beslut 

Regeringen uppdrar åt Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) att 

ta fram och sprida kunskap om mikroplastutsläpp från transportsystemet. 

VTI ska också identifiera och utvärdera potentiellt effektiva styrmedel och 

åtgärder med syfte att begränsa utsläppen. 

Uppdraget omfattar transportsystemets påverkan på miljön från mikro

plaster. VTI ska följa andra länders forskning om mikroplaster, sprida 

kunskap om hur belastning med mikroplaster från transportsystemet 

påverkar omgivningarna och hur dessa kan reduceras, genom att publicera 

artiklar nationellt och internationellt samt delta i seminarier nationellt och 

internationellt. 

I genomförandet av uppdraget ska VTI föra en dialog och samverka med 

berörda myndigheter. 

VTI ska delredovisa uppdraget till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) 

senast den 1 december 2018 (delredovisning 1) och senast den 1 december 

2019 ( delredovisning 2) samt slutredovisa uppdraget senast den 1 december 

2020 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet). 

Kostnader för uppdragets genomförande ska belasta anslaget 1 :1 

Naturvårdsverket, utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård. Totalt får 

VTI rekvirera högst 15 000 000 kronor för uppdragets genomförande. 

Under 2018 får VTI rekvirera högst 8 000 000 kronor från Naturvårds

verket. Regeringen beräknar att 5 000 000 kronor under 2019 och 2 000 000 

Telefonväxel: 08-405 10 00 Postadress: 103 33 Stockholm 
Fax: 08-411 3616 Besöksadress: Mäster Samuelsgatan 70 
Webb: www.regeringen.se E-post: n.registrator@regeringskansliet.se 
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kronor under 2020 avsätts på samma anslag för ytterligare rekvisitioner från 

VTI för samma ändamål. I rekvisitionerna ska VTI ange detta besluts 

diarienummer. 

Uppdraget är ett led i regeringens arbete att nationellt och internationellt 

genomföra insatser för att minska problem med plast. Regeringen satsar 

drygt 100 miljoner kronor per år fram till 2020 för att minska de negativa 

miljöeffekterna från plast som sprids i naturen och för att undvika att ännu 

mer plast hamnar där. 

Skälen för regeringens beslut 

Riksdagen har antagit ett klimatpolitiskt ramverk med en progressiv 

klimatlag. Transportsektorns miljöpåverkan och utsläpp behöver minska 

kraftigt för att Sverige ska nå sina miljö- och klimatmål. 

Transportpolitikens mål är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och 

långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgare och näringsliv i hela 

landet. Hänsynsmålet är att transportsystemets utformning, funktion och 

användning ska anpassas till att ingen ska dödas eller skadas allvarligt, bidra 

till att miljökvalitetsmålen uppnås och till en ökad hälsa. 

I regeringsförklaringen 2017 aviserades att grundvattenresurser ska 

kartläggas och dricksvatten ska skyddas. 

I betänkandet En trygg dricksvattenförsörjning (SOU 2016:32) redogörs för 

att det finns ett antal konfliktpunkter mellan nationell infrastrukturplanering 

i förhållande till vattentäkter för dricksvatten. Planering för infrastruktur 

behöver i större omfattning beakta skydd av framtida behov av dricksvatten 

inklusive insatser för att minska mängden mikroplaster som sprids vidare till 
dricksvattentäkter och slutligen dricksvatten. 

Utsläppen av mikroplaster från vägtrafiken har i Naturvårdsverkets 

redovisning av regeringsuppdrag (dnr M2015/02928/Ke), bedömts vara den 

största källan till mikroplaster i miljön. Utsläppen bedöms i första hand vara 

kopplade till slitage av däck, i andra hand till slitage av vägmarkeringar och 

beläggningar. Det är angeläget att få fram ytterligare kunskap bland annat om 

vilka egenskaper dessa mikroplaster har, hur de relateras till vägbeläggningar, 

däck, fordonsteknik, körstil, typ av fordon m.m. samt hur stor andel av 

utsläppen som når vattendrag, sjöar, hav och åkermark. 

2 (3) 
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OM VTI 

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, är ett oberoende och 
internationellt framstående forskningsinstitut inom transportsektorn. 
Vår huvuduppgift är att bedriva forskning och utveckling kring infra-

struktur, trafik och transporter. Vi arbetar för att kunskapen om transport-
sektorn kontinuerligt ska förbättras och är på så sätt med och bidrar till att 
uppnå Sveriges transportpolitiska mål. 

Verksamheten omfattar samtliga transportslag och områdena väg- och ban-
teknik, drift och underhåll, fordonsteknik, trafiksäkerhet, trafikanalys, människan 
i transportsystemet, miljö, planerings- och beslutsprocesser, transportekonomi 
samt transportsystem. Kunskapen från institutet ger beslutsunderlag till aktörer 
inom transportsektorn och får i många fall direkta tillämpningar i såväl nationell 
som internationell transportpolitik. 

VTI utför forskning på uppdrag i en tvärvetenskaplig organisation. Medarbetarna 
arbetar också med utredning, rådgivning och utför olika typer av tjänster inom 
mätning och provning. På institutet finns tekniskt avancerad forskningsutrustning 
av olika slag och körsimulatorer i världsklass. Dessutom finns ett laboratorium för 
vägmaterial och ett krocksäkerhetslaboratorium. 

I Sverige samverkar VTI med universitet och högskolor som bedriver närliggande 
forskning och utbildning. Vi medverkar även kontinuerligt i internationella forsk-
ningsprojekt, framförallt i Europa, och deltar aktivt i internationella nätverk 
och allianser. 

VTI är en uppdragsmyndighet som lyder under regeringen och hör tilI Infrastruk-
turdepartementets verksamhets-/ansvarsområde. Vårt kvalitetsledningssystem 
är certifierat enligt ISO 9001 och vårt miljöledningssystem är certifierat enligt ISO 
14001. Vissa provningsmetoder vid våra laboratorier för krocksäkerhetsprovning 
och vägmaterialprovning är dessutom ackrediterade av Swedac. 

Statens väg- och transportforskningsinstitut • www.vti.se • vti@vti.se • +46 (0)13–20 40 00 
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