
PFAS- Vad är det och vad kan man göra 
åt det?
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Högfluorerade ämnen - PFAS 
• PFAS är ett relativt ”nytt” miljögift som är farligt i extremt låga halter, ng/l. Det 

finns ca 4000 ämnen. Det bryts inte ner i naturen, är vattenlösligt och främst ett 
hot mot dricksvattentäkter.

• Perfluorerade alkylsyror PFAA (engelska) PFAS (svenska), är samlingsnamnet för 
en grupp fluorerade organiska ämnen som bildar släta ytor som är vatten-, fett-
och smutsavvisande. 

• Molekylerna är mycket svårnedbrytbara, anrikas i näringskedjan, hormonellt 
påverkande och några är misstänkt cancerogena.

• Det rör sig om syntetiskt framställda kemikalier som har använts för många olika 
ändamål sedan 1950-talet. 

• De två ämnena inom PFAA gruppen som har diskuterats filtigast är 
perfluoroktansulfonat (PFOS) och perfluoroktansyra (PFOA).

• Sedan 2008 är det förbjudet att använda PFOS och det tillverkas inte längre i 
Europa eller USA.



Användningsområden

• Textil- och läderimpregnering, vatten/olje/smutsavvisning 

• Papper och livsmedelsförpackningar

• Rengöringsmedel med mera, t.ex. fönsterputsmedel, golvpolish, skidvalla, vaxer 
och bilvårdsprodukter. PFAS kan också användas i färg, tryckfärg, lack och kokkärl 
(non-stick-stekpannor av fluorpolymeren PTFE).

Sammantaget en väldigt bred användning när man vill ha 
fett/smuts/vattenavvisning. Medför att avloppsreningsverk, enskilda avlopp, 
deponier, blir källor. 

• Brandskum. Klass B-skum som används för bränder i vätska. T.ex. 
petroleumbränder exempelvis flygplatser och oljeraffinaderier, även i 
handbrandsläckare som är märkta som B-släckare.



Brandsläckningsskum
• Klass A-bränder är brand i fibrösa material 

som trä och tyg. 

• Klass B-bränder är sådana som sker i 
vätska t ex olja, diesel, plast och 
alkoholer. De skum som används för att 
släcka B-bränder kallas B-skum och det är 
endast de filmbildande klass B-skummen
som innehåller fluortensider. Dessa kallas 
också AFFF (Aqueous Film Forming
Foam). 

• Fluorproteinskum (FP).

• Filmbildande fluorproteinskum (FFFP). 
Används bl a inom flyget.  

• Alkoholresistenta 
fluorpolymerdetergentvätskor (AR-AFFF). 

• Alkoholresistenta filmbildande 
fluorproteinskum (AR_FFFP) 



Brandövningsplatser (BÖP), brandstationer, 
industrier med brandsläckningsskum i 
sprinklers, flygplatser med BÖP, enstaka bränder, 
bränder på fartyg 
• Gemensamt är att de använder/har använt brandsläckningsskum. 

• Största källorna till PFAS-föroreningar i yt- och grundvatten.

• En enda släckinsats med fluorerat brandskum kan förorena en vattentäkt för all 
framtid. Exempelvis Hamre, Hudiksvalls kommun. MMÖD M 10647-18. 
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• Förr, med stort antal personer som gjorde värnplikt, var brandövningarna 
omfattande på Försvarsmaktens flygflottiljer. Medför att dessa har extremt höga 
halter i grundvattnet och avrinnande vatten.



Rikt- och gränsvärden

1. LMV hemsida: Om åtgärdsgränsen överskrids 
i dricksvattnet, PFAS över 90 ng/l, ska 
åtgärder vidtas snarast så att halten PFAS i 
dricksvattnet sänks till så låga halter som 
möjligt under åtgärdsgränsen.

2. LMV hemsida: Om PFAS överskrider 900 
nanogram/liter i dricksvattnet; undvik att 
dricka vattnet eller äta mat som tillagats med 
vattnet tills halterna sänks så långt som 
möjligt under 90 ng/liter

3. Preliminära riktvärden för PFOS i mark och 
grundvatten, SGI Publikation 21 

4. Vattenmyndigheterna och Länsstyrelserna, 
2016-11-16, 
https://viss.lansstyrelsen.se/ReferenceLibrar
y/54106/Inriktkningsbeslut%20riktvärde%20
PFAS.pdf, beslut väntas i dec 2018

5. HVMFS 2013:19, 2017-01-01, s 187

6. Avser dricksvattenförekomster i punkt för 
råvattenintag, HVMFS 2018:17



Hälsoeffekter & hälsobaserade riktvärden

• PFAS - ämnena är bioackumulerande, toxiska och cancerogena. De har också visat 
sig ha effekter på immunförsvaret.

• Under 2018-2020 genomförde EFSA en riskvärdering av ämnena PFOS , PFOA, 
PFNA och PFHxS . Syftet var att se över de hälsobaserade riktvärden i form av 
tolerabelt dagligt intag /kg kroppsvikt som togs fram år 2008 för PFOS och PFOA. 
Slutsatsen är att ämnena är mer skadliga än vad man tidigare trott och att 
riktvärdet sänkts till ett genomsnittligt värde på 8 ng/kg kroppsvikt och vecka.

• Epidemiologiska studier ligger bakom EFSAa sänkning av TVI för PFOS och PFOA. 
Bl.a. lägre effekt av vaccin, lägre födelsevikt, förhöjda kolesterolvärden hos vuxna. 
De nya värdena tangerar de nivåer som många människor utsätts för främst från 
dricksvatten och proteinkällor.



Förslag till nya gränsvärden i dricksvatten

Förslag till nya gränsvärden i 
dricksvattendirektivet

• PFAS total – 0,5 µg/l (beräknas genom en 
särskild formel)

• Sum of PFAS 0,1 µg/l – 20 utpekade 
molekyler

Enbart de PFAS-föroreningar som kan tänkas 
förekomma i råvattnet behöver analyseras –
detta fastställs i faroanalysen som 
dricksvattenproducenten ska använda

Nuläget - Livsmedelsverkets 
åtgärdsgräns för PFAS11, ej juridiskt 
bindande gränsvärde

• 0,09 µg/l. Sänk halterna så långt 
ner det går.

• 0,9 µg/l. Se 90 + Alla konsumenter 
undvik att använda vattnet 
(matlagning, dricksvatten),



Förslag Dricksvattendirektivet feb 2020

• Perfluorobutanoic acid (PFBA)  

• Perfluoropentanoic acid (PFPA) 

• Perfluorohexanoic acid (PFHxA)  

• Perfluoroheptanoic acid (PFHpA)   

• Perfluorooctanoic acid (PFOA)  

• Perfluorononanoic acid (PFNA)  

• Perfluorodecanoic acid (PFDA) 

• Perfluoroundecanoic acid (PFUnDA)  

• Perfluorododecanoic acid (PFDoDA) 

• Perfluorotridecanoic acid (PFTrDA)  

• Perfluorobutanesulfonic acid (PFBS) 

• Perfluoropentanesulfonic acid (PFPS) 

• Perfluorohexanesulfonic acid (PFHxS)  

• Perfluoroheptane sulfonic acid (PFHpS) 

Pfas11

• PFBA Perfluorbutansyra
• PFHxA Perfluorhexansyra
• PFHpA Perfluorheptansyra
• PFOA Perfluoroktansyra
• PFNA Perfluornonansyra
• PFDA Perfluordekansyra
• PFBSPerfluorbutansulfonat
• PFHxS Perfluorhexansulfonat
• PFOS Perfluoroktansulfonat

• PFPeA Perfluorpentansyra

• 6:2 FTS Fluortelomersulfonat



Några PFAS-förorenade områden i Västra 
Götaland

• I vårt län finns 100-tals områden som är förorenade, men tre utmärker sig. Dessa 
är betydligt mer förorenade än andra. Dessutom sprids föroreningar från Såtenäs 
till Vänern och från Karlsborg till Vättern. Båda är dricksvattentäkter.

• Landvetter Airport har renat grundvattnet från brandövningsplatsen sedan 2010 
och har förbättrat reningen ytterligare 2018 efter krav från Länsstyrelsen som 
tillsynsmyndighet. Stora mängder PFOS från övriga delar av området. Arbetar med 
en handlingsplan och utredningar. 

• Såtenäs och Karlsborgs flygplatser drivs av Försvarsmakten och har FIHM som 
tillsynsmyndighet. Hittills har inga åtgärder genomförts utan bara utredningar. 
FIHM har inte ställt krav på åtgärder på samma sätt som Lst gjort på Landvetter.



Försvarsmaktens anläggningar, Såtenäs och 
Karlsborg

Såtenäs
Karlsborg



Karlsborg, nya brandövningsplatsen

Spridningen av PFAS med ytvattnet 
sker via diken på området, som 
leder vattnet mot Kärnebäcken, 
Bottensjön och Vättern. Bottensjön 
och Vättern är 
vattenskyddsområden. 

Utsläpp via Kärnebäcken
300-400 g/år.

Spridningen via ytvattnet sker 
betydligt snabbare än den spridning 
som sker via grundvattnet. 

Spridning via grundvattnet till 
Bottensjön först om minst 100 år.



Statusklassning av PFOS i Bottensjön och 
Storvättern

• Bottensjön och Storvättern uppnår inte god status för PFOS

• I Bottensjön uppmäts 11 och 14 µg/kg vv i fisk och

0,0036 µg/l i vatten

• I Storvättern uppmäts 15 – 70 µg/kg vv i fisk

• Kärnebäcken, 112 – 360 ng/l.
Bottensjön – 3,6 ng/l , 
Vättern - 1,25 ng/l, 
Vätterns utflöde Motala Ström – 1,4 ng/L.

Gränsvärde för årsmedelvärde är 0,00065 µg/l 
Gränsvärde i fisk är 9,1 µg/kg vv
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Såtenäs, brandövningsplats



Såtenäs
• I Vissbäcken, ca 450 m norr om brandövningsplatsen, har det uppmätts en halt av 

PFOS på 3 300 och 1 870 ng/l och i Vallbäcken, vilken rinner utmed flygplatsen och 
mynnar ut norr om Vissbäcken, har en halt på 6,1 ng/l uppmätts. I samband med 
Naturvårdsverkets screening 2015 har ett vattenprov analyserats ifrån Dalbosjön, ca 
400 m söder om Vissbäckens utlopp. I provet uppmättes 2,4 ng/l PFOS.

• Ett analysresultat för PFOS i råvattenintaget för Såtenäs som visar på 3,3 ng/l. 

• Halter av PFOS på 1 100 ng/l respektive 640 ng/l har uppmätts i utgående renat 
spillvatten från avloppsreningsverket.

• Dagvattenutsläpp varierar mellan några ng/l till 577 ng/l. Flöden har inte uppmätts 
därför har inte mängden kunnat beräknas. 



Statusklassning av PFOS i Dalbosjön - Vänern

• Dalbosjön uppnår inte god status för PFOS

• I 5 provpunkter i övriga delar av Dalbosjön 

uppmäts 0,0011 – 0,0013 µg/l 

• I Såtenäs råvattenintag 0,0033 µg/l 

• 400 m söder om Vissbäckens utlopp 0,0024 µg/l

• I Vissbäcken uppmäts halter av PFOS till 3,3 µg/l 
och 1,9 µg/l

Gränsvärde för årsmedelvärde är 0,00065 µg/l
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Varför måste utsläppen av PFAS till  Vänern och Vättern minska?

• Vattentäkter för ca 800 000 respektive > 250 000 personer. 

• PFAS är extremt svårnedbrytbara. Halterna kommer därför att öka så länge 
ämnena tillförs i den omfattning som sker idag.

• Halter i Såtenäs råvatten från Vänern har mätts till 3,3 ng/l. I Vänerns vatten ca 
400 m från Vissbäckens utlopp har 2,4 ng/l uppmätts.

• Ytvattenhalterna har uppmätts till 3,6 ng/l i Bottensjön, 1,25 ng/l Vättern samt 
1,4 ng/l i Vätterns utflöde Motala Ström. 

• MKN för ytvatten är 0,65 ng/l. Åtgärder måste vidtas för att sänka halterna i 
Vänern och Vättern.
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Försvarsmaktens anläggningar

• Länsstyrelsens roll, Vattenmyndighet och prövningsmyndighet (MPD eller vid 
vattenärenden). 

• Såtenäs enbart remissinstans.

• Karlsborg. MPD-prövning med beslut 2019-02-06. Två års prövotid för att utreda 
åtgärder för att minska spridning av PFAS. Krav på utökad kontroll. Beslutet är 
överklagat.

• Fortifikationsverkets ansökan om markavvattning av flygplatsen prövas av 
Länsstyrelsen. Beslut den 10 januari 2020. Beslutet är överklagat.

• Den 12 januari hade vi ett möte med Försvarsmakten, FIHM , Fortifikationsverket 
för att påtala vår oro för Vänern och Vättern som dricksvattentäkter och för att 
MKN överskrids. 

• Resultat är att det ska bildas samverkansgrupp för informationsutbyte. 



Försvarsmaktens anläggningar

• FIHM är tillsynsmyndighet över Försvarsmakten och Fortifikationsverket och kan 
ställa krav på dem.

• När områden blir civila är det oftast kommunen som blir tillsynsmyndighet för 
området men egentligen inte för PFAS-föroreningen. 

• Vem ska då ställa kraven? Enklast vid exploatering för då kan kommunen ställa 
krav på utredningar/åtgärder på exploatören.  



Exempel på vägledningsmaterial

Vägledning för att underlätta initiering av tillsynsärenden vid 
misstänkt förorenade områden med avseende på PFAS 
(högfluorerade ämnen). Länsstyrelsen Skåne 2018-01-31.



Åtgärdstekniker, vatten
• Horisontella eller vertikala barriärer. Hindra grundvatten från att tränga in i 

förorenande massor. 

• Samla ihop förorenade flöden. Kolfiltrering.  Kemisk fällning eller sandfilter före 
kolfiltren. Kolfilter i flera steg. Upp till 99 % reningsgrad för enskilda ämnen om 
man hittar rätt sorts kol (ursprung, partikelstorlek). 

• Jonbytare. 

• Stabilisering med t.ex. kolloidalt kol i barriär för att rena grundvatten/markvatten.

• OPEC Systems –”omvänd skumning”, Oakey, Australien. 100 000 gångers 
uppkoncentrering.  



Åtgärdstekniker, jord

• Schaktning. Vem kan ta hand om massorna?

• Deponi, om deponin kan ta emot utan spridning till vatten.

• Inneslutning på plats, t.ex. bullervall.

• Förbränning, >1 % vid minst 1100 grader, <1% 850 grader.

• Jordtvätt i kombination med kolfilter. Fyllnadsjordar, sand, grus.

• Flera pilotförsök är på gång, teknik är på väg att utvecklas.



Tack för att ni lyssnade!

Siv Hansson
Enheten för förorenade områden, Miljöskyddsavdelningen
Länsstyrelsen Västra Götaland
siv.hansson@lansstyrelsen.se
lansstyrelsen.se/vastra-gotaland
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