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Sammanfattning 
 
PFAS är en relativt ny förorening med unika egenskaper som man förstod i början av 
2000-talet var farlig både för människor och miljön. EFSA släppte år 2008 riktvärden för 
mänskligt intag av PFAS. Utifrån den information som fanns i rapporten har rikt- och 
gränsvärden utformats för mark, grund- och ytvatten runt om i hela världen. I slutet av 
2018 släppte EFSA en ny preliminär rapport med nya riktvärden långt under de som 
släpptes 2008. 
 
Frösö Park är förorenat av PFAS från tiden som Försvarsmakten var verksamma på 
området. Under tiden som Försvarsmakten utövade sin verksamhet användes det stora 
mängder brandsläckningsskum främst i övningssyfte för att släcka bränder. 
Brandsläckningsskummet innehöll på den tiden en blandning av många högfluorerande 
ämnen mer kända som PFAS, ett samlingsnamn på mer än 4700 substanser bestående av 
en kolkedja med fluoratomer bundna till kolet. PFAS är i högre eller lägre grad 
persistenta, bioackumulerande och toxiska. I den här studien fokuseras det på PFAS11, 
som Sverige har rikt- och gränsvärden för gällande grundvatten och ytvatten (inland och 
hav). PFOS är den vanligaste PFAS-substansen och är den PFAS som förekommer i högst 
mängd på området Frösö Park.  
 
I dagsläget finns det ett kombinerat dag- och spillvattennät på området Frösö Park som 
leder vattnet till avloppsreningsverket. Det interna ledningssystemet utreds i dagsläget för 
att på sikt eventuellt koppla ifrån dagvattnet från spillvattennätet för att istället släppa ut 
dagvattnet till Storsjön i närområdet. Eftersom dagvattnet har höga halter av PFAS måste 
det renas innan utsläpp till recipient. Höga halter av PFAS har påträffats i 
avloppsreningsverket som inte klarar av att rena PFAS, vilket gör att föroreningen släpps 
ut i Östersunds dricksvattentäkt, Storsjön. 
 
Östersunds kommun ville att det här examensarbetet skulle göras för att studien kommer 
erhålla ett nyhetsvärde och ge kommunen ökad kunskap till PFAS-problematiken för 
området Frösö Park. Målet med studien är att undersöka hur dagvattnet från området 
Frösö Park kan hanteras för att motverka att PFAS läcker ut i Östersunds dricksvattentäkt, 
Storsjön. I studien redovisas på ett övergripande sätt hur olika reningstekniker fungerar 
och hur teknikerna skulle kunna fungera utifrån förutsättningarna som finns på området 
Frösö Park. Reningsteknikerna inriktade mot dagvatten är sedimenteringsmetoder, 
biofilter och hur tillsatser med kemikalier kan påverka rening av dagvatten. Reningssteget 
efter dagvattenrening inriktade mot PFAS är sorptionstekniker, kemiska redoxtekniker, 
membrantekniker och schaktningstekniker. 
 
Utifrån tidigare rapporter för området Frösö Park har befintliga data sammanställts i 
kartor, figurer och diagram för på ett tydligt sätt beskriva PFAS-situationen i dagsläget. 
Den vetenskapliga litteraturen som redovisas har valts ut genom specificerade sökord i 
databaser, litteraturen har kompletterats med material som tillhandahållits av kommunen, 
tips från forskare samt personlig kontakt med branschrelaterade aktörer.  
 
I dagvattenrening riktad mot partiklar, organiskt material och metaller föreslås en 
fördämning förslagsvis en damm, våtmark eller lamellsedimentering följt av 
sandfiltrering. En betydande fördel med fördämning är möjligheten att styra vattenflödet 



 

till nästkommande reningssteg i anläggningen. I reningssteget med rening riktad mot 
PFAS föreslås rening med aktivt kol, nanofiltrering, jonbytesteknik eller sonokemisk 
oxidation. Aspekter som ligger till grund för föreslagna reningstekniker är kunskapen om 
de olika teknikerna samt aktuell föroreningssituation för området Frösö Park. 
 
Forskningen för PFAS med nya reningstekniker, rikt- och gränsvärden för människor och 
naturen samt framtida kostnader för sanering och hälsorelaterade kostnader gör att PFAS 
är en prioriterad förorening i dagsläget som tas på allvar. För- och nackdelar med 
reningsteknikerna redovisas, men PFAS-problematiken är väldigt komplex och 
reningsteknikerna fungerar olika bra beroende på de förutsättningar som de utsätts för.  
 
I studien har den mest intressanta nyhetsinformationen gällande PFAS sammanställts för 
att visa hur kunskapsläget ser ut i dagsläget. Detta för att underlätta relevanta aktörer att 
arbeta vidare med PFAS-problematiken i framtiden. 
  



 

Abstract 
 
PFAS is a relatively new group of contaminants with unique characteristics, which in the 
early 21st century was understood being dangerous for both humans and the environment. 
In 2008, EFSA published a report on guidelines for human intake of PFAS. Target and 
limit values for ground and surface water around the world has been based on the 
information in the EFSA report. In the end of 2018, EFSA published a new preliminary 
report with new target values for PFAS, well below the target values published in 2008. 

Frösö Park in Östersund, Sweden, is polluted by PFAS from the time that the Swedish 
Armed Forces were active in the area. While the Swedish Armed Forces exercised their 
activities at Frösö Park, large amounts of aqueous fire-fighting foams were used, mainly 
for training purposes. AFFF at that time contained a mixture of many highly fluorinated 
chemicals known as PFAS, a collective name of more than 4,700 chemicals consisting of 
carbon-fluorine bonds. PFAS are, more or less, persistent, bioaccumulative and toxic. 
This study focuses on PFAS11, which Sweden has target and limit values for in respect of 
ground water and surface water (lake and sea). PFOS is the most common PFAS chemical 
and the most commonly occurring PFAS chemical at the Frösö Park area. 

Today, there is a combined urban runoff and waste water network at the Frösö Park area. 
The internal water conduit system is currently being examined in order to, eventually, 
disconnect the urban runoff from the waste water network in order to instead release the 
urban runoff to Storsjön in the immediate area. As the urban runoff has high levels of 
PFAS, it must be purified before it is discharged to the recipient. High levels of PFAS 
has been found in the sewage treatment plant. The sewage treatment plant is not able to 
purify the water from PFAS, which means that the pollution is discharged into 
Östersund’s drinking water source, Storsjön. 
 
The Municipality of Östersund wanted this thesis as the study will include newsworthy 
information and provide the municipality more knowledge about the PFAS issues in the 
Frösö Park area. The aim of this thesis is to examine how the urban runoff from the Frösö 
Park area can be handled to prevent PFAS leaking out in Östersund’s drinking water 
source, Storsjön. The thesis describes in a comprehensive way how different purification 
methods work and the function of the different methods based on the conditions that exist 
in the Frösö Park area. The purification methods for urban runoff are sedimentation 
methods, biofilters, and how additives with chemicals can affect the purification of urban 
runoff. After the urban runoff purification, the purification steps focused on PFAS are 
sorption methods, chemical redox methods, membrane methods and excavation methods. 
 
Based on previous reports for the Frösö Park area, existing data has been compiled into 
maps, figures and diagrams in order to clearly describe the current PFAS situation. The 
scientific literature presented herein has been selected by specific keywords in databases. 
The literature has been supplemented with materials provided by the municipality, tips 
from researchers and personal contact with other industry-related actors. 
 
In the purification steps focused on purifying particles, organic materials and metals in 
urban runoff, a barrier that restricts the flow of water is proposed, tentatively a dam, 
wetland or lamellar sedimentation, followed by sand filtration. A large advantage with a 



 

barrier restricting the flow of water is the possibility to control the water flow to the next 
purification step. In the purification steps focused on purifying the water from PFAS, 
purification with activated carbon, nanofiltration, ion exchange method or sonochemical 
oxidation are proposed. The purification methods are proposed because of the existing 
knowledge of the methods and the pollution situation for the Frösö Park area. 
 
The research for PFAS with new purification methods, target and limit values for humans 
and the nature as well as future costs for decontamination and health-related costs means 
that PFAS currently is a priority contaminant taken seriously. Advantages and 
disadvantages of the purification methods are presented herein, however, the issues with 
PFAS are very complex and the purification methods work differently depending on the 
conditions they are exposed to. 

In this thesis, the most interesting new information regarding PFAS has been compiled 
to show the current knowledge situation in order to facilitate for relevant actors to 
continue their work with the PFAS issues in the future.  
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Nomenklaturlista 
 
AC   Aktivt kol 
AFFF   Aqueous Film Forming Foam 
AIX   Anjonbyte 
BDD   Borlegerad diamant  
CNT   Flerväggiga kol-nanotubfyllda rör 
EFSA  European Food Safety Authority 
Ex situ   Utanför plats 
GAC   Granulärt aktivt kol 
In situ   På plats 
IX   Jonbyte  
KM   Känslig markanvändning 
Log Kow   Ett ämnes fördelningskoefficient mellan oktanol och vatten  
MIFO   Metodik för Inventering av Förorenade Områden 
MKM   Mindre känslig markanvändning 
MKN   Miljökvalitetsnorm  
NF   Nanofilter  
PAC   Pulveriserat aktivt kol 
PAH   Polycykliska aromatiska kolväten 
PBT   Persistent, bioackumulerande och toxiskt  
PFAA   Samlingsbeteckning för olika PFAS (PFSA & PFCA) 
PFAS   Pre- och ployfluorerade alkylsubstanser  
PFCA   Karboxylsyror  
PFSA   Sulfonsyror  
Ti  Titan 
TOF   Totalt organiskt fluor 
TS   Torrsubstans  
  



 

Förtydningar 
 
Bioackumulerande  Anrikas i näringskedjan 
Dagvatten Tillfälligt förekommande vatten avrinnande längs mark eller 

på en konstruktion 
Hydrofil   Vattenlöslig  
Hydrofob   Vattenavstötande 
Klass-B bränder  Vätskebaserade bränder, typiskt petroleumbränder 
Kortkedjiga PFAS  <8 prefluorerade kolatomer 
Lipofil   Fettlöslig  
Långkedjiga PFAS  ≥8 prefluorerade kolatomer 
Permeat   Utgående renat vatten 
Persistenta   Långlivade och bryts inte ned i naturen 
Polyfluorerad  Delvis fluorerad och delvis vätebindande, där en del av kolet 

är budet till fluor och en del till väte 
Porositet   Mängden hålrum inuti ett material och hur stor andel av den 

totala volymen av materialet som består av hålrum 
Prefluorerad   Fullständigt fluorerad, där varje kol är budet till fluor  
Retentat   Utgående koncentrerat vatten  
Sorption    En fysikalisk och kemisk process där ett ämne blir fäst vid 

ett annat ämne, vanligaste formerna av sorption är 
adsorption, absorption och jonbyte 

Toxisk   Giftig 
UN-LRTAP  FN:s konvention om långväga transporterade 

luftföroreningar 
Ytvatten  Diken, vattendrag och dagvattensystem (definitionen i denna 

studie) 
Ytvatten hav Ytvatten av typen saltvatten 
Ytvatten inland Ytvatten i sjöar och sammanhängande konstgjorda ytvatten 
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1.  Introduktion 
 
Vatten är livsmedlet som har störst betydelse för mänskligheten och dricksvattentäkter 
som inte är belastade av föroreningar blir mer och mer sällsynt, en förorenad 
dricksvattentäkt kan i förlängningen innebära en stor hälsorisk. För att undvika 
omfattande rening i vattenverk behöver punktutsläpp av kraftigt förorenade områden 
minimeras. Utsläpp till känsliga områden med innehållande PBT-ämnen i höga halter bör 
prioriteras för att på sikt inte förorena dricksvattentäkter till en grad att rening av ett 
råvatten inte är möjlig.  
 
Per- och polyfluorerade alkylsubstanser mer känt som PFAS är en organisk ämnesgrupp 
med högfluorerade föreningar med en hög reduktionspotential och en kol-fluorbindning, 
den starkaste enskilda kovalenta kemiska bindningen mellan två atomer, detta gör att 
PFAS-ämnen är mycket stabil mot kemisk- och termisk förstöring (Arias Espana et al. 
2015; Yang et al. 2016; Wei et al. 2017; Fomsgaard Bergman et al. 2018; Ross et al. 
2018; Gleisner et al. 2019). Det gör att naturligt biologiska processer bryter ner PFAS 
mycket långsamt eller inte alls (Buck et al. 2011; Franke et al. 2017; Gleisner et al. 2019). 
Med mer än 4700 olika PFAS-ämnen i naturen och en användning på drygt 70 år med en 
okunskap om hur PFAS påverkar människor och naturen har lett till att PFAS är en 
förorening som idag är under omfattande utredningar välden över (Pettersson et al. 2015; 
Xiao 2017; Lampert 2018; Länsstyrelsen Skåne 2018; Goldenman et al. 2019). Det är 
främst filmbildande skum mer känt som AFFF och PTFE mer känt som teflon som har 
varit de största utsläppskällorna av PFAS (Berglind et al. 2013; Pettersson et al. 2015; 
Rosenqvist et al. 2017; Science History Institute 2017; Gleisner et al. 2019).  

Först i början av 2000-talet konstaterade forskare och myndigheter mer omfattande att 
PFAS var en miljöfara och skadlig för människor, en av de mest välkända PFAS-ämnena 
PFOS kom år 2009 med i Stockholmskonventionen som är en global konvention för att 
skydda människors hälsa och miljön från svårnedbrytbara organiska föroreningar 
(Rosenqvist et al. 2017; Olsson Ressner et al. 2018). I Sverige dröjde det fram tills 2011 
innan det vart några drastiska åtgärdande för hanteringen av PFAS (Gleisner et al. 2019). 
I dagsläget finns det vetskap om mer än 4700 olika PFAS-ämnen men det är bara en 
tredjedel som det finns mer omfattande vetskap om (Falk-Filipsson et al. 2015; Wang et 
al. 2017; Goldenman et al. 2019). Det är främst PFAS med en längre kol-fluorkedja som 
det finns vetskap om där PFOS och PFOA är de PFAS-substanserna som är mest använda, 
utforskade och välkända. Det är PFAS-substanserna med en längre kol-fluorkedja som är 
farligast för miljön med en längre nedbrytning och är mer toxiska (Falk-Filipsson et al. 
2015; Fomsgaard Bergman et al. 2018). För alla PFAS som det finns lite eller ingen 
vetskap om, där vet inte riktigt forskarna hur farliga de är i dagsläget eller för framtiden 
(Kjølholt et al. 2015; Ateia et al. 2019). På grund av dess användbara egenskaper 
användes PFAS-ämnen frekvent till en början. Liksom vid upptäckt och användande av 
andra förorenande ämnen så som DDT, dioxin och PCB framkom det dock med tiden att 
ämnena är direkt skadliga för miljön, människor, djur och natur (Wang et al. 2017; 
Goldenman et al. 2019).  

För alla som har förstått PFAS-problematiken med en förorening som måste bekämpas 
och områden med höga halter av PFAS måste renas är det ett stort steg i rätt riktning. Det 
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finns många områden där ingen åtgärd har blivit av, fast vetskapen har funnits om 
problemet med PFAS-föroreningen. Anledningen till uteblivna åtgärder kan bero på 
ekonomiska skäl eller att det idag inte riktigt finns någon tydlig väg att gå på grund av 
komplexiteten för att rena områden förorenade med PFAS. I många av utredningarna som 
gjorts väntas det med att utföra några åtgärder för att istället se vart forskningen ska leda 
den ansvariga aktören. Det säger en del om vilket problem som PFAS är för områden 
utsatta för föroreningen runt om i hela världen.  
 
1.1 Bakgrund till examensarbetet  
 
Östersunds kommun ville att det här examensarbetet skulle göras för att studien kommer 
erhålla ett nyhetsvärde och ge kommunen ökad kunskap till PFAS-problematiken för 
området Frösö Park1.  
 
Den vanligaste spridningen av PFAS ut i den svenska naturen sker via 
avloppsreningsverk, dagvatten, grundvatten, lufttransporter, vatten som beblandas med 
spillvatten i äldre ledningssystem förorenat med PFAS eller läckage av PFAS-förorenat 
vatten till spillvatten som leds vidare till avloppsreningsverk innan det släpps ut till 
recipient. Om avloppsreningsverk inte har förmågan att rena PFAS släpps PFAS-
förorenat vatten ut till recipient (Ekelund et al. 2014; Hansson et al. 2016; Länsstyrelsen 
Skåne 2018). Utsläppen av PFAS11 via utgående avloppsvatten från samtliga svenska 
avloppsreningsverk uppskattades till cirka 70 kg/år, sett över åren 2006 – 2013, PFOS 
utgjorde cirka 10 % (Hansson et al. 2016). Avloppsavloppsreningsverk renar vanligtvis 
inte PFAS genom standardbehandlingsmetoder (Hu et al. 2016).  
 
I Östersund har höga halter av PFAS uppmätts i avloppsreningsverkets utsläppsvatten till 
Storsjön som också är Östersunds dricksvattentäkt. Allt som avloppsreningsverket 
släpper ut blir kommunen ansvarig för. För att bevisa att det inte var kommunen som 
orsakade höga utsläppshalter av PFAS gjordes en undersökning på ledningsnätet för att 
leta reda på var föroreningskällan fanns, se Figur 1 – 4. 
 

                                                
1 Sara Sjöström, handledare samt enhetschef för installation och ledningsnät samt Kristina Kenning 
Östling, sektorchef Avfall VA. Båda jobbande på Östersunds kommun, teknisk förvaltning. Möte den 7 
januari 2019. 
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Figur 1. Rådmansgatans pumpstation samlar upp allt avloppsvatten från Frösön, Fältjägargräns 
pumpstation samlar upp avloppsvatten från ”staden”. 

Pumpstationerna där proverna togs redovisas geografiskt på en översiktskarta över 
Östersund och Frösön, se Figur 2. 
 

 
Figur 2. Rådmansgatans pumpstation samlar upp allt avloppsvatten från Frösön, Fältjägargräns 
pumpstation samlar upp avloppsvatten från ”staden”. 

Resultaten av undersökningarna på de olika platserna kan utläsas i Figur 3 och 4.  
 

Minnesgärdet  
dricksvattentäkt  
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Figur 3. Uppmätta halter från stadens olika pumpstationer inklusive Frösö Park, notera att alla 
provplatser inte provtagits vid varje provtagningstillfälle. 

 
Figur 4. Uppmätta halter från stadens olika pumpstationer exklusive Frösö Park, notera att alla 
provplatser inte provtagits vid varje provtagningstillfälle. 

Det finns en lag om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412) som kan tolkas: En 
fastighetsägare får inte släppa ut ämnen i ett vatten som kan ge upphov till skador på 
ledningsnätet eller störningar i reningsprocessen (Östersunds kommun 2016). Det är 
precis detta som inträffat för området Frösö Park. Östersunds kommun visste att området 
Frösö Park var förorenat av PFAS och gjorde undersökningar som kunde bevisa att det 
var utsläpp från Frösö Park som orsakade de höga utsläppen av PFAS i 
avloppsreningsverket. Resultaten från undersökningar redovisas i Figur 3 och 4, därmed 
kunde kommunen lägga över ansvaret för utsläppen till den som orsakat föroreningarna. 
 
Då ledningsnätet byggdes för området Frösö Park kopplades både dag- och spillvatten på 
samma ledningssystem. Det har lett till att idag finns en osäkerhet varifrån de höga PFAS-
halterna kommit ifrån då det inte riktigt funnits någon vetskap om hur det interna 
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ledningsnätet som letts till Östersunds avloppsreningsverk har varit kopplat. Det skulle 
kunna vara någon felkoppling, läckage eller något annat oförutsägbart som leder PFAS-
föroreningarna till pumpstationen som tar hand om spillvattnet från området vilket gör 
det svårt att hitta ursprungskällorna. Konsultfirman NIRAS gör i dagsläget 
undersökningar på det interna ledningsnätet för att kartlägga var PFAS-föroreningarna 
kan komma från. Frösö Park Fastighets AB har blivit tillsagda av Östersunds kommun 
angående de höga halterna PFAS i spillvattnet, beroende på vad NIRAS och 
Försvarsmakten kommer fram till kan dagvattnet på Frösö Park eventuellt separeras från 
spillvattnet, vilket innebär att PFAS-föroreningarna kommer att hamna i dagvattennätet 
för området i framtiden. För att undvika lika höga PFAS-halter i de framtida 
dagvattenutsläppen som i Gövikens avloppsreningsverk kan det komma att anläggas en 
reningsanläggning för dagvatten innan utsläpp till recipienten för området Frösö Park2, 3. 
 
Det är Försvarsmakten som bär ansvaret för PFAS-föroreningarna eftersom de tidigare 
har bedrivit verksamhet med höga halter PFAS på området Frösö Park (NIRAS 2015  
2017a  2017b  2017c  2017d  2018). En av verksamheterna som Försvarsmakten bedrivit 
är brandbekämpning främst i övningssyfte. I brandbekämpningsmedel fanns det höga 
halter av PFAS, kombination av olika PFAS blandat med trycksatt vatten gav släckmedlet 
unika egenskaper som släckte bränder på ett effektivt sätt (Buck et al. 2011; Enander 
2016; Dauchy et al. 2019). PFAS finns idag inte bara i spillvattnet som letts till Gövikens 
avloppsreningsverk, höga halter av PFAS finns spritt över hela området från 
brandövningarna, i mark, yt- och grundvatten (NIRAS 2015  2017a  2017b  2017c  2017d  
2018). Framför allt finns PFAS i väldigt höga koncentrationer på två platser som använts 
som brandbekämpningsplatser. Förutom att PFAS påträffats i stor mängd i 
spillvattennätet har det konstaterats att det läcker PFAS via dagvattennätet, grund- och 
ytvatten från området utan någon typ av rening ut i Kungsgårdsviken och Västbyviken  
(NIRAS 2015  2017a  2017b  2017c  2017d  2018).  
 
1.2 Mål 
 
Målet med studien är att undersöka hur dagvattnet från området Frösö Park kan hanteras 
för att motverka att PFAS läcker ut i Östersunds dricksvattentäkt, Storsjön. Detta innebär 
att: 
  

1.   Sammanställa vilka reningsmetoder som finns idag och kartlägga vilka av dessa 
som skulle kunna vara lämpliga utifrån de förutsättningar som finns på Frösö 
Park.  

2.   Utifrån hur topografin och området ser ut idag bedöma om det räcker med en 
reningsanläggning eller om det måste till flera. 

3.   Sammanfatta kunskapsläget idag vad gäller PFAS för att underlätta för relevanta 
aktörer att arbeta vidare med frågan. 

 
 

                                                
2 Fredrik Karlstedt, VD Frösö Park Fastighets AB. Möte den 8 april 2019. 
3 Sara Sjöström, handledare samt enhetschef för installation och ledningsnät på Östersunds kommun, 
teknisk förvaltning. Möte den 18 Mars 2019. 
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1.3 Avgränsningar 
 
I studien har det varit ett fokus på PFAS11, se Tabell 1 vilka substanser som ingår i 
PFAS11. Reningsmetoderna som finns med i studien är de som bedömts mest lämpade för 
området Frösö Park, övriga reningsmetoder har inte fått något större utrymme i studien. 
De ekonomiska aspekterna för reningsmetoderna ingår bara till viss del i studien.  
 
Dagvattnet på Frösö Park har antagits samma innehåll som dagvattnet i Östersunds tätort. 
I studien fokuseras det mot ytvatten i form av diken, vattendrag och dagvattensystem. 
Reningsteknikerna för att rena PFAS är inriktade mot vattenrening.  
 
Swedavias flygplatsområde Åre Östersund Airports påverkan har inte tagits med i 
analysen för området Frösö Park. 
 
1.4 Målgrupp 
 
Examensarbetet kommer i huvudsak bistå så Östersunds kommun får ökad kunskap i 
frågan om PFAS på området Frösö park. Förhoppningsvis kommer studien underlätta för 
kommunen att driva PFAS-frågan vidare för området tillsammans med Försvarsmakten 
och den aktuella markägaren Frösö Park Fastighets AB.  
 
Studien kommer vara ett bra underlag för fler liknande områden som är förorenade av 
PFAS. Det finns idag många områden där höga halter PFAS har uppmätts och studerats 
utifrån olika infallsvinklar. Utifrån litteraturen uteblir rening av områden förorenade av 
PFAS, i många fall på grund av kunskapsbrister om PFAS (Buck et al. 2011; Oliaei et al. 
2013; Xiao et al. 2013; Glynn & Sand 2014; Falk-Filipsson et al. 2015; Filipovic et al. 
2015; Kjølholt et al. 2015; Pettersson et al. 2015; Enander 2016; Hansson et al. 2016; 
Baduel et al. 2017; Franke et al. 2017; McCarthy et al. 2017; Mueller & Yingling 2017; 
Rosenqvist et al. 2017; Thalheimer et al. 2017; Xiao 2017; Fomsgaard Bergman et al. 
2018; Gobelius et al. 2018; Guelfo et al. 2018; Hatton et al. 2018; Lampert 2018; Taylor 
et al. 2018; van Hees et al. 2018; Weinmann 2018; Dauchy et al. 2019; Gleisner et al. 
2019; Mamsen et al. 2019) och många fler. I ovan nämnda publikationer har det i 
slutsatsen påpekats att det inte har inletts någon åtgärd, istället väntas det på mer vetskap 
och alternativa reningsmetoder för att rena bort PFAS. Det nämns också i många av 
referenserna att kunskapsluckor finns om beteenden, spridning och effekter av de nyligen 
identifierade PFAS. Det finns för lite vetskap om riskerna som idag inte är tillräckligt 
utvärderade hur PFAS påverkar mark och vattencykeln med kommunala avloppsvatten, 
floder, sjöar, dricksvatten, dagvatten och grundvatten. På grund av bristande kunskap 
angående PFAS har många av de publicerade rapporterna inte riktigt kunnat eller vågat 
fastställa konkreta svar och åtgärder utifrån deras forskning utan nämner att liknande 
undersökningar bör göras för att säkerställa viktiga mönster som är nödvändiga för ett 
fastställande över relevanta frågor angående PFAS.  
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2.  Teori och bakgrund 
 
Teori- och bakgrundsdelen ligger till grund för att få en bättre förståelse kopplat till 
resultatet och diskussionen. Det ges information om varför PFAS har varit så populärt 
historiskt utifrån de användningsområdena och de unika egenskaperna som PFAS har. 
Det ges en förklaring om hur PFAS har använts och spridits på olika platser. Dessa platser 
blir också de platser som påverkar både människan och naturen på ett negativt sätt och 
ska förhoppningsvis renas i framtiden. För rening av PFAS redovisas det olika 
reningstekniker både på forskningsstadiet och för fältbaserade studier. Reningskraven 
skiljer sig åt beroende på platsen som är förorenad av PFAS, eftersom det finns varierande 
rikt- och gränsvärden för olika områden, föroreningshalter, olika direktiv och miljömål 
för världens länder. Det händer mycket inom forskningen gällande PFAS och det är ett 
aktuellt ämne, forskningen sker oftast mot PFAS-specifika substanser i labbmiljö men 
viss forskning fokuserar på områden likt Frösö Park, dessa områden skiljer sig åt mot 
labbmiljöer. Ute i naturen finns det en stor blandning av PFAS-föroreningar blandat med 
metaller, organiskt material, partiklar etc. PFAS-problematiken kommer vara en svår nöt 
att knäcka för framtiden, att rena kombinationen av PFAS-föroreningar blandat med 
naturens markförutsättningar på ett effektivt och ekonomiskt hållbart sätt med skiftande 
förutsättningar för alla olika områden. 
 
2.1 PFAS historia 
 
Den industriella produktionen av per- och polyfluorerade kemikalier startade på 1940-
talet av företagen 3M och DuPont (Mudumbi et al. 2017; Wang et al. 2017; Knutsen et 
al. 2018; Saleh et al. 2019). Teflonet upptäcktes av Roy J. Plunkett som av misstag 
uppfann teflonets egenskaper år 1938 när han forskade på att ta fram ett nytt köldmedel 
till kylskåp, under framställningen fann han ett vitt pulver som analyserades, pulvret 
visade sig ha en väldigt låg friktion och samtidigt var värmetåligt, vilket visade sig vara 
väldigt bra egenskaper för bland annat stekpannor (Filipovic 2015; Science History 
Institute 2017). Produktionen av PFAS-ämnen ökade under mitten av 40-talet för teflonet 
och i mitten av 60-talet då amerikanska flottan utvecklade brandsläckningsskummet 
AFFF som har en bindande förmåga att skapa en tunn vattenfilm mellan det brinnande 
bränslet och brandsläckningsskummet, ämnet utvecklades för att kunna specifikt använda 
det för att effektivt släcka kolvätebaserade bränder på kort tid (Filipovic et al. 2015; 
Anderson et al. 2016; Enander 2016; Sunderland et al. 2019). Vattenfilmen hade 
förmågan att snabbt sprida sig över den brinnande vätskan och förhindrade 
värmestrålningen och ökade avdunstningen, upptäckten av AFFF ökade användandet av 
bandsläckningsskum runt om i hela världen (Enander 2016; Olsson Ressner et al. 2016). 
Det nya släckmedlet visade sig vara effektivt mot klass-B bränder, släckmedlet har genom 
tiderna använts omfattande på militära baser, flygplatser för träningsövningar och i 
vardagliga nödsituationer (Filipovic et al. 2015; Baduel et al. 2017; Lanza et al. 2017; 
Hatton et al. 2018; Dauchy et al. 2019). Användningen av AFFF pågick ungefär i 50 år, 
mellan mitten av 1960-talet till 2011 då det blev förbjudet att använda medlet storskaligt. 
3M som har varit en av de största producenterna slutade med tillverkningen av PFOS år 
2002 och producenterna runt om i Europa och Japan fasade ut produktionen av PFOS och 
PFOA i början av 2000-talet  (KemI 2013; EPA 2016a; McCarthy et al. 2017; Fomsgaard 
Bergman et al. 2018; Hatton et al. 2018; Sunderland et al. 2019). 
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PFAS har inte bara använts i AFFF och Teflon-stekpannor, det har använts i många 
kommersiella produkter under cirka 50 år (Mueller & Yingling 2017). Utan PFAS-
behandlade produkter skulle vår vardag definitivt se annorlunda ut idag (Franke et al. 
2017; McCarthy et al. 2017). Den omfattande användningen av PFAS-ämnen har 
resulterat i utbredd miljöförorening. Kemikalieinspektionen släppte rapporten PFOS-
relaterade ämnen, Strategi för utfasning, 3/04 för att framföra sin oro för spridningen av 
PBT-ämnen till naturen (KemI 2004). I rapporten lämnades det förslag om förbud och 
riktlinjer mot PFOS och PFOS-relaterade ämnen, rapporten användes som underlag när 
Sverige nominerade PFOS till UN-LRTAP 2004 och till Stockholmskonventionens POP-
förordningen (EG) nr 850/2004 om långlivade organiska föroreningar (POP) år 2005 
(Enander 2016; Olsson Ressner et al. 2016; Gleisner et al. 2019).  

2008 blev det ett förbud i Sverige mot att använda brandsläckningsskum med PFAS-
innehållande ämnen i övningssyfte (Enander 2016; Rosenqvist et al. 2017). Hansson et 
al. (2016) uppskattade att mellan åren 1998 – 2014 släpptes det ut 660 kg PFAS i Sverige, 
med ett avtagande efter förbudet 2008.  
 
I maj 2009 tillsattes PFOS och PFOS-relaterade ämnen till Stockholmskonventionen, 
efter att ämnena kom med i konventionen följde världens regeringar och deras ansvariga 
myndigheter de bestämmelser som konventionen kommit fram till (Oliaei et al. 2013; 
Olsson Ressner et al. 2016). Efter att PFOS och PFOS-relaterade ämnen kom med i 
Stockholmskonventionen har det varit förbjudet att använda sig av PFOS eller ämnen 
som kan brytas ner till PFOS. Det finns dock undantag då PFOS har fått användas, det 
har använts vid stora akuta bränder, forskning och förkromning av hydrauloljor i 
flygindustrin (Buncefield Major Incident Investigation Board 2008; Olsson Ressner et al. 
2016; Länsstyrelsen Skåne 2018). 
 
Under de senaste åren har förståelsen om längre kol-fluorkedjor ökat och hur det påverkar 
oss människor och natur. Detta har gjort att användningen har minskat, från år 2000 till 
2001 minskade den globala produktionen av PFOS från 3535 ton till 175 ton (Knutsen et 
al. 2018). Fokus har mer och mer övergått till att försöka rena bort istället för att använda 
PFAS, framför allt västvärlden (Merino et al. 2016; McCarthy et al. 2017). Tyvärr är det 
inte alla länder som satsar på att bli fri från PFAS-utsläpp, Kina producerar upp till 500 
ton PFOA och PFOS per år (McCarthy et al. 2017; Schmidt 2017; Lampert 2018). Sedan 
starten av den industriella produktionen av PFAS har Lampert (2018) uppskattat att 
globalt sett har det släppts ut 10 000 ton PFAS medan Filipovic (2015) skriver att det 
släppts ut 2600 – 21 400 ton PFCA mellan 1970 – 2015 och 122 500 ton PFSA mellan 
1970 – 2002. McCleaf et al. (2017) och Goldenman et al. (2019) skriver att förekomsten 
av PFAS i miljön förväntas öka i framtiden trots en begränsad användning av långkedjiga 
PFAS, Goldenman et al. (2019) skriver att ökningen av PFAS global förväntas växa från 
21 000 ton år 2013 till 47 800 ton år 2020.  

Förståelsen för de kortare kol-fluorkedjorna finns det idag inte lika mycket kunskap om. 
Det sker ändå en användning av dessa ämnen i dagsläget utan att riktigt veta hur dessa 
kommer påverka oss människor eller naturen i framtiden men forskare har sett att PFAS 
med kortare kol-fluorkedja har en negativ inverkan på miljön, människor, djur och natur 
(Kjølholt et al. 2015; Hu et al. 2016; McCleaf et al. 2017; Fomsgaard Bergman et al. 
2018; Ateia et al. 2019; Dauchy et al. 2019). Li et al. (2018) skriver att 
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industriproduktionen har flyttat fokus från långkedjiga PFAS till kortkedjiga på grund av 
strikta regler och lagar som förhindrar produktionen av långkedjiga PFAS. Även om 
långkedjiga PFAS regleras eller kommer att regleras inom EU, ersätts de långkedjiga 
PFAS-ämnena mot andra liknande PFAS-ämnen, ofta finns det mindre kunskap om det 
nya PFAS-ämnen som har ersatt det gamla (Ateia et al. 2019; Goldenman et al. 2019; 
Sunderland et al. 2019). PFAS egenskaper besitter mycket eftertraktade egenskaper och 
det är svårt att hitta alternativ till PFAS-ämnen (Olsson Ressner et al. 2018). Under 
dioxinkonferensen i Madrid 2014 riktades det hård kritik från forskare mot andra 
forskare, regeringar och tillverkare i hela världen med uppmaning att begränsa 
tillverkningen och användningen av alla pre- polyfluorerade alkylsubstanser oberoende 
av kol-fluorkedjelängd för att istället utveckla säkrare alternativ som inte innehåller 
fluorerade ämnen (Olsson Ressner et al. 2016; Wang et al. 2017; Goldenman et al. 2019).  

2.1.1 PFAS historia på området Frösö Park med verksamhetsbeskrivning 
 
Stora delar av området Frösö Park har varit stängt för allmänheten under en väldigt lång 
tid då det har varit militär verksamhet på området4. År 1926 bestämdes det att Frösön 
skulle bli Sveriges fjärde flygflottilj F4, Försvarsmakten bedrev verksamhet där fram till 
17 juni 2005 då flygflottiljen avvecklades, året därpå lämnade Försvarsmakten området 
(Nationalencyklopedin 2019). Idag äger Frösö Park Fastighets AB mark inom området 
Frösö Park med stora planer exploatera med hotell, bostäder, skola, livsmedelsbutik med 
mera4. Då Frösö Park Fastighets AB köpte marken fanns det ingen vetskap om PFAS utan 
visionen var att exploatera området och bygga en ny unik stadsdel och utnyttja det vackra 
läget med sjö- och fjällutsikt4. Frösö Park Fastighets AB har ett långsiktigt mål att göra 
området till ett utflyktsmål som allmänheten vill besöka på grund av allt som området 
erbjuder.  
 
Många olika experter har varit inblandade i processen att analysera och undersöka 
området Frösö Park för PFAS. Frösö Park Fastighets AB vill ligga i framkant gällande 
rening av ett PFAS-förorenat område men det har varit svårt att veta hur man ska gå 
tillväga. Frösö Park Fastighets AB har haft kontakt med de mest erfarna miljökonsulterna 
som är experter på PFAS i Sverige för att kolla på området och ge deras bild på 
situationen. Frösö Park Fastighets AB har i dagsläget en god relation med Försvarsmakten 
och jobbar med dem mot ett Frösö Park ”fritt” från PFAS, Försvarsmakten som har 
förorenat området har tagit ansvar för att sanera stora delar till ett MKM-område utifrån 
de föreskrifter som fanns då verksamheten lades ned, tyvärr fanns det ingen vetskap om 
PFAS vid den tiden då området sanerades till ett MKM-område. Idag fortsätter 
Försvarsmakten att ta ett stort ansvar genom att rena området från PFAS, processen går 
framåt men markägaren Frösö Park Fastighets AB önskar att processen skulle gå lite 
snabbare för att kunna påbörja exploateringen av området4. 
 
Swedavia har börjat bygga bostäder runt om flygplatser på flera ställen i Sverige, på 
liknande platser som Frösö Park med PFAS-föroreningar. Swedavia bygger etappvis med 
områden inom ett exploateringsområde som inte har varit förorenade av PFAS samtidigt 
som det har byggts en reningsanläggning mot PFAS på de mer utsatta områdena inom 
exploateringsområdet, något som Frösö Park också vill göra4. Som situationen ser ut idag 

                                                
4 Fredrik Karlstedt, VD Frösö Park Fastighets AB. Möte den 8 april 2019.  
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kommer Frösö Park Fastighets AB och Östersunds kommun vänta tills PFAS-situationen 
är färdigutredd av Försvarsmakten innan några beslut kan tas för exploatering4.5 
 
2.2 PFAS-ämnens kemiska egenskaper 
 
PFAS är ämnen som är så kallade PBT-ämnen av varierande karaktär. Det betyder att de 
är persistenta, är bioackumulerande och är toxiska (Enander 2016; Franke et al. 2017; 
Gole et al. 2018; Olsson Ressner et al. 2018; Wang et al. 2019). Det som är speciellt för 
fluorerande kolkedjor är att de har en hydrofil funktionell grupp och en hydrofob kol-
fluorkedja vilket gör att molekylens egenskaper kan variera väldigt mycket beroende på 
den funktionella gruppen men också av längden på kol-fluorkedjan, detta gör att PFAS-
molekylens många olika uppbyggnadsätt blir väldigt användbart för många olika 
användningsområden (Higgins & Luthy 2006; Ahrens et al. 2015; Linderoth et al. 2016; 
Lanza et al. 2017; Hatton et al. 2018; Oyetade et al. 2018). För att visa PFAS-ämnenas 
olika giftighet, typ av funktionell grupp, vetskap etc. kan det utläsas i Figur 5. 
 

 
Figur 5. Bilden är inspirerad och modifierad utifrån (Buck et al. 2011; Enander 2016; Mueller & 
Yingling 2017). De upphöjda siffrorna beskriver antalet kol i molekylens kol-fluorkejda, * 6:2 FTS 
är pre- och polyfluorerad. 

PFAS-föreningar har den hydrofoba delen i kol-fluorkedjan och en hydrofila delen, oftast 
anjonisk i den funktionella gruppen som ger dem ytaktiva egenskaper, kol-fluorkedjan är 
också lipofil vilket gör PFAS-föreningar unika (McCarthy et al. 2017; NIRAS 2017a  
2018; Campos Pereira et al. 2018; Fomsgaard Bergman et al. 2018). PFAS-ämnens 
kemiska egenskaper beror på hur kol-fluorkedjan och den funktionella gruppen ser ut, 
längre kol-fluorkedjor är mindre lösliga i vatten på grund av att de är mer hydrofoba och 
binder starkare till markens partiklar och sprids inte lika mycket som kortare kol-
fluorkedjor. Wang et al. (2011) kom fram till att den funktionella gruppen påverkar 
vattenlösligheten, karboxylsyror med en CO2- funktionell grupp visade sig att vara mer 
vattenlöslig än sulfonsyror med en SO3- funktionell grupp. 

                                                
4 Fredrik Karlstedt, VD Frösö Park Fastighets AB. Möte den 8 april 2019. 
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Ett PFAS-ämnes kolkedja kan antingen vara prefluorerad eller polyfluorerad (Enander 
2016; Linderoth et al. 2016; Lanza et al. 2017). Några av de polyfluorerade PFAS kan 
brytas ner till mer giftiga prefluorerade PFCA eller PFSA, t.ex. kan 6:2 FTS brytas ned 
till PFBA, PFPeA och PFHxA via oxidation (Glynn & Lignell 2015; Enander 2016; 
Lanza et al. 2017).  

PFAS-ämnen har förmågan att bilda jämna, vatten-, fett- och smutsavvisande ytor med 
många användningsområden, några där PFAS har använts genom åren är: 
matförpackningar, skidvalla, textilier, skor, smink, textil-, matt- och läderbehandling, 
brandskum och väldigt mycket mer (Glynn & Sand 2014; Enander 2016; Hansson et al. 
2016; Goldenman et al. 2019). Det är främst brandsläckningsskum som högfluorerade 
ämnen har använts på grund av de unika egenskaperna att effektivt släcka klass-B 
bränder. Vatten är tyngre än brinnande vätskor och tränger igenom vätskan utan att släcka 
den, det används därför skumkoncentrat som blandas med vatten (Gleisner et al. 2019). 
Olika typer av skumkoncentrat avsedda för olika situationer med en normal 1-6 % 
inblandning av PFAS-koncentration i skummet, anledningen till varför fluorerande 
ämnen har använts är kombinationen att tåla höga temperaturer och har en effektiv 
filmbildande förmåga (KemI 2013; Gleisner et al. 2019). Filmbildande skum har 
bindningsförmågan som KemI (2013) och Fomsgaard Bergman et al. (2018) beskriver en 
unik förmåga att skapa ett gränsskikt som gör att skummet blir mer lättflytande och 
snabbare sprider sig över en vätskeyta som gör att släckningen av vätskebaserade bränder 
blir effektiv.  

Det finns några tydliga anledningar varför AFFF har använts i en sådan stor omfattning. 
Olsson Ressner et al. (2016) beskriver några anledningar varför PFAS har funnits så länge 
som det gjort, en anledning är att det krävs dubbelt så mycket vatten och skumkoncentrat 
om ett fluorfritt brandskum skulle användas vid en klass-B brand, en annan anledning är 
att Försvarsmakten har som krav att cockpit ska kylas ned på 90 sekunder och år 2016 
fanns det inga andra fluorfria alternativ som uppfyllde det kravet. 

Rosenqvist et al. (2017) och Gobelius et al. (2018) nämner att i Sverige finns det rikt- och 
gränsvärden för summan av 11 stycken PFAS-ämnen, alla dessa PFAS-ämnen har 
detekterats i brandsläckningsmedel. Ämnena redovisas i Figur 5 för att beskriva mer 
specifikt hur ämnen är indelade i PFAS11 beskrivs dessa i Tabell 1. 

Tabell 1. PFAS11 sammanfattade med molekylernas struktur, förkortningar, formel och olika 
värden.  

Struktur Förkortning Molekylens 
formel 

Log Kow1 Log Koc2 

(l/kgoc) 
Kd3 (l/kg) 

Karboxylsyror PFCA CnF2n+1CO2-    
 PFDA C9F19CO2-  6,5 2,96 – 4,6  2 – 31b; 0,95 – 210c 

  
PFNA C8F17CO2-  5,92 2,36 – 4,0  2,6 – 5,9b; 0,1 – 

178c 

    
PFOA C7F15CO2- 5,3 1,89 – 3,5  9,7 – 30a; 0 – 3,4b 

     
PFHpA C6F13CO2- 4,67 1,63 – 2,1  0,4 – 1,1b; 0,06 – 3c 

      
PFHxA C5F11CO2- 4,08 1,31 – 2,1  4,2 – 16a; 0,14 – 

5,2c 

        
PFPeA C4F9CO2- 3,43 1,37 0,09 – 2,4c 
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PFBA C3F7CO2- 2,82 1,88 n.d 

Sulfonsyror PFSA CnF2n+1SO3-    

    
PFOS C8F17SO3-  6,43 2,6 – 3,8  120 – 450a; 0,1 – 

97b 

       
PFHxS C6F13SO3- 5,17 2,05 – 3,7  10 – 48a; 0,6 – 2b 

          
PFBS C4F9SO3- 3,9 1,22 – 1,79  0,08 – 1,6c 

Fluortelomerer FTS     

    
6:2 FTS C8F13H4SO3- 3,47 – 3,984 16 – 15633c 0,18 – 11c 

1 (Fomsgaard Bergman et al. 2018) 

2 (Campos Pereira et al. 2018) 
3a (Ahrens et al. 2015) 
3b (Fomsgaard Bergman et al. 2018) 
3c (Rosenqvist et al. 2017) 
4 (Kjølholt et al. 2015) 
 
2.3 Spridningsrisker  
 
Under den långa tidsperioden som PFAS har använts runt om i världen har utsläppen och 
reningen av PFAS inte kunnat kontrollerats eftersom att det inte funnits några tydliga rikt- 
och gränsvärden speciellt då det inte funnits någon vetskap om hur farligt PFAS är och 
har varit (European Food Safety Authority 2008; EU 2013; EPA 2016a; Knutsen et al. 
2018).  
 
2.3.1 Spridning i mark 
 
Hur PFAS-ämnen transporteras och sprids i miljön beror både på fysikaliska och kemiska 
egenskaper samt ett antal olika miljöfaktorer (Higgins & Luthy 2006; Berglind et al. 
2013; Rosenqvist et al. 2017). Några av de faktorer som spelar roll är: markens pH, 
organiska kolhalt, mineraler,  koncentrationen kalciumjoner [Ca2+], 
vattenfördelningskoefficienten, längden av det förorenade området i flödesriktningen, 
grundvattenbildningen, markens hydrauliska konduktivitet, makens hydrauliska 
gradienten, markens bindningskapacitet för föreningar, flöden i vattendrag och akviferens 
kvantitet (Higgins & Luthy 2006; Pettersson et al. 2015; Kupryianchyk et al. 2016; 
Rosenqvist et al. 2017; Brusseau et al. 2019). Därför blir det viktigt att utföra en 
platsspecifik bedömning för att förstå hur grundläggande transporter och 
fördelningsmekanismer för PFAS-ämnena i det undersökta området rör sig (KemI 2013; 
Rosenqvist et al. 2017).  
 
Kortkedjiga PFAS kommer att genomgå en mindre luft-vattenadsorption och en större 
spridning i vattenfasen än för långkedjiga PFAS som har en högre adsorption vilket gör 
det lättare att sprida sig i jordfasen enligt Traubes regel (Ly & Longo 2004; Wang et al. 
2011; Granström 2016; NIRAS 2017a 2017b 2018a; Rosenqvist et al. 2017; Brusseau et 
al. 2019). 

För spridning av ämnen från mark till yt- och grundvatten används 
fördelningskoefficienten, Kd mellan jord och lösning. Kd-värdet är av central betydelse i 
riskbedömningen för att korrekt kunna förutsäga spridningen av en förorening genom 
mark, yt- och grundvatten (Higgins & Luthy 2006; Ahrens et al. 2015; Granström 2016; 
Fomsgaard Bergman et al. 2018). Kd-värdet beskriver hur ett ämne fördelar sig mellan 
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den fasta fasens yta (partiklar och kolloider) och markvattenlösningen. Kd-värdet beror 
på föroreningens kemiska och fysikaliska egenskaper, kolloidernas kemiska och 
fysikaliska egenskaper, temperatur och jordens sorptionskapacitet. Kd-värdet ger en 
anvisning hur mycket ett ämne binds av kolloider vilket speglar hur väl en jord kan hålla 
kvar föroreningen då den förorenade jorden kommer i kontakt med vatten (Granström 
2016; Rosenqvist et al. 2017; Fomsgaard Bergman et al. 2018). Eftersom alla jordar ser 
annorlunda ut och varje ämne har olika egenskaper finns fördelningskoefficienten Kd för 
olika ämnen inte tabellerad med exakta tal, därför används istället 
fördelningskoefficienten mellan organiskt kol och vatten, Koc som är relativt stabilt för 
olika jordtyper och kan utläsas i Tabell 1 (Campos Pereira et al. 2018). 
Fördelningskoefficienten mellan oktanol och vatten, Kow, kan också användas genom att 
beräkna fram ett värde med fält- eller laboratoriehärledda analyser, Kow-värden kan 
utläsas i Tabell 1 (Granström 2016; Fomsgaard Bergman et al. 2018).  

Pettersson et al. (2015) föreslår att Koc-värdet ska användas för att beräkna ett generellt 
riktvärde för PFOS. Ett Koc-värde på 500 l/kg föreslås baserat på 90-percentilen av data 
från granskad litteratur, Koc-värdet på 500 l/kg motsvarar ett log Koc-värdet på 2,7 l/kg 
vilket ligget inom intervallet som Campos Pereira et al. (2018) fått fram från flera olika 
källors mätresultat. 

2.3.2 Spridning ovan mark 
 
På många ställen har PFAS spridits från områden som det var tänkt att föroreningen skulle 
stanna till ställen som ligger väldigt avlägset där PFAS aldrig har tillverkats eller använts 
som t.ex. polarområden eller avlägsna bergsområden via atomsfärstransporter (Filipovic 
2015; Xiao 2017; Goldenman et al. 2019; Wang et al. 2019). Hur PFAS-ämnena har 
spridits beror på många olika förutsättningar, en av alla förutsättning är att PFAS-ämnen 
bioackumuleras och ökar i koncentration i näringskedjan, djuret kan i sin tur färdas 
geografiskt långväga och föra med sig PFAS-förorening till någon annan plats som inte 
är förorenad (Knutsen et al. 2018; Ross et al. 2018). Gyllenhammar et al. (2015) redovisar 
att PFAS-ämnen kan transporteras långa avstånd i grundvattnet och kan vara ett hot mot 
vattenkvaliteten. PFAS kan också färdas naturligt, neutrala PFAS som t.ex. FOSA, FOSE 
och FTOH är mer flyktiga och mottagliga för långa atmosfärstransporter än PFSA och 
PFCA (Wong et al. 2018; Carey et al. 2019). Som tidigare nämnt har olika PFAS-
substanser förmågan att brytas ner till mer giftiga substanser, detta kan även hända i 
atmosfären och regna eller snöa ner till markytan (Glynn & Lignell 2015; Enander 2016; 
Lanza et al. 2017; Wong et al. 2018). Arias Espana et al. (2015), Wang et al. (2015), 
Wong et al. (2018) och Wang et al. (2019) skriver att tidigare forskning visade att ämnen 
av karaktären PFSA och PFCA samt relaterade PFSA och PFCA transporteras lättare via 
oceaniska vattenströmmar, men utifrån nyare forskning har det kommits fram till 
slutsatsen att ämnena har i huvudsak färdats i atmosfären till avlägsna platser.  

PFAS-ämnena är både vatten- och fettlösliga samt kan spridas på många sätt vilket gör 
den geografiska spridningen av dessa ämnen stor. I maj 2000 meddelade 3M att det hade 
tagits beslut att fasa ut produktionen av PFOS, främst på grund av de stora 
arbetsmiljöproblem PFOS skapat, men även efter påtryckningar från det amerikanska 
naturvårdsverket, EPA, som i slutet på 90-talet inlett omfattande undersökningar av 
förekomst, spridning och effekter på människor och naturen. Vid den tidpunkten började 
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den globala spridningen uppmärksammas, mätningar genomfördes i början av 2000-talet 
för det Arktiska övervakningsprogrammet som visade höga halter av PFOS i levern hos 
isbjörnar och andra vilda djur på olika avlägsna platser (Olsson Ressner et al. 2016; 
McCarthy et al. 2017; Wang et al. 2017; Sunderland et al. 2019). 

2.4 Reningsmetoder 
 
Att rena PFAS är inte så lätt eftersom att PFAS är svårnedbrytbara och finns i mer än 
4700 olika substanser, detta gör det svårt att anpassa en reningsmetod för alla substanser. 
Därför krävs det noggrant gjorda undersökningar för att urskilja vilka substanser som det 
finns mest av samt vilka som ska prioriteras att rena bort (Kjølholt et al. 2015; Baduel et 
al. 2017; Hale et al. 2017; Li et al. 2018; Dauchy et al. 2019; Goldenman et al. 2019). Då 
flera reningssteg krävs får det övervägas om hur reningen ska lösas för PFAS-
substanserna tillsammans med allt annat som finns i marken, vilka reningssteg i vilken 
ordning samt vilken variant av respektive steg för att uppnå optimal rening (Blecken 
2016; Mudumbi et al. 2017; Viklander et al. 2019). Reningsmetoder för generell 
vattenrening som bygger på nedbrytning är till exempel oxidation med ozon eller UV-
ljus, dessa metoder klarar inte att rena bort PFAS-ämnen (Franke et al. 2017; McCleaf et 
al. 2017; Oyetade et al. 2018). Därför krävs det inriktade reningsmetoder som klarar av 
att rena PFAS, den vanligaste reningsmetoden för PFAS är kolfiltrering med aktivt kol 
som har en reningsgrad på upp till 99 % av PFOS och >90 % av PFOA och hög 
reningsgrad för långkedjiga kol-fluorkedjor (Yu et al. 2014; Arias Espana et al. 2015; 
Kupryianchyk et al. 2016). Andra alternativa reningsmetoder finns både i fullskaliga 
fältförsök eller forskningsstadiet. Många av reningsmetoderna inriktar sig på 
dricksvatten, en rening som inte kräver lika ”mycket” eftersom att vattnet är renat från 
många andra föroreningar, organiskt material, partiklar och metaller innan PFAS-
föroreningarna ska renas bort (Kucharzyk et al. 2017). Några av reningsteknikerna 
inriktade mot PFAS redovisas nedan. 
 
2.4.1 Sorptionsmetoder, vattenbaserade tekniker 
 
Alla reningsmetoder bygger på att samla upp PFAS-ämnen genom sorption (Kucharzyk 
et al. 2017; Mudumbi et al. 2017; Oyetade et al. 2018; Ross et al. 2018). Sorbenterna som 
fått föroreningen att fästa på sig måste förbrännas, Berglind et al. (2013) och Kucharzyk 
et al. (2017) skriver att det krävs en temperatur över 600 °C medan Falk-Filipsson et al. 
(2015), Enander (2016), Gleisner et al. (2019) och Goldenman et al. (2019) skriver att det 
krävs minst 1100 °C för fullständig förbränning av PFAS. EU:s direktiv för 
industriutsläpp kräver 850 °C för avfallsförbränning, om inte avfallet förbrännts 
fullständigt så riskeras det att PFAS-föroreningar kvarstår och läcka PFAS-föroreningar 
till lakvatten eller direkt till naturern och förorena dricksvattenförsörjning eller 
bioackumuleras i flora och fauna (Goldenman et al. 2019). PFOS är listat som ett POP-
ämne, förordningen (EG) nr 850/2004 kräver en destruktion för PFOS med en halt 
överstigande 50 mg/kg (Gleisner et al. 2019).  
 
Sorptionsförmågan kan påverkas för PFAS, Higgins & Luthy (2006) och Zhi & Liu 
(2015) redovisar att den elektrostatiska samverkan spelar roll genom varierande kemiska 
egenskaper t.ex. pH, [Ca2+], temperatur och jonstyrka. Vilhelmsson5 och Du et al. (2014) 
trycker på att halten organiskt material är den parametern som ska undersökas som högsta 
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prioritet för sorptekniker eftersom att det är den faktorn som är den huvudsakliga 
konkurenten som kan försämra sorptionen för sorbenterna.6På grund av komplexiteten av 
PFAS-ämnens kemi och kombinationen av flera olika PFAS-ämnen kan inte en specifik 
typ av sorption förutsägas utan att analysera föroreningarna som ska fästa på sorbenten 
och utifrån föroreningsanalysen välja ut rätt typ av sorbent med de egenskaper som krävs 
för att åstadkomma en opimal rening (Zhi & Liu 2015).  
 
Det forskas på att framställa sorbenter med en bättre adsorptionsförmåga än aktivt kol, 
exempel på nya material är Biochar, bambu-härlett granulerat aktivt kol, Montmorillonit, 
elektrostatiska sorptionsinteraktioner, polymerbaserade aktiva kol, flerväggiga kol-
nanotubfyllda rör och många fler varianter (Dai et al. 2013; Arias Espana et al. 2015; 
Merino et al. 2016; Franke et al. 2017; Kucharzyk et al. 2017; Oyetade et al. 2018). 
Reningsalternativen som har varit de mest intressanta för området Frösö Park redovisas 
nedan. 
 
2.4.1.1 Aktivt kol  
 
Aktivt kol produceras genom pyrolys av olika kolkällor för att skapa ett kol med en 
önskad porositet, det är den vanligaste absorbenten för behandling av förorenat vatten på 
grund av effektiv rening, kostnad, geometri och möjligheten att välja porositet (Du et al. 
2014; Kupryianchyk et al. 2016; Oyetade et al. 2018). Aktivt kol har varit den mest 
använda reningsmetoden mot PFAS som använts i reningsanläggningar ute i fällt (Cecen 
& Aktas 2011; Du et al. 2014; Arias Espana et al. 2015; Hale et al. 2017). Aktivt kol 
fungerar som ett filtermaterial som adsorberar allt organiskt material, partiklar etc. både 
föroreningen som vill renas med också många andra ämnen adsorberas till det aktiva kolet 
(Cecen & Aktas 2011; Hale et al. 2017). Därför är det viktigt att reningen som skett innan 
kolfiltrering med aktivt kol har renat bort material som kan sätta igen det aktiva kolet, 
något som hände för reningsanläggningarna vid Arlanda och Landvetter, för att undvika 
detta installerades en förfiltrering med sandfilter (Gleisner et al. 2019). Aktiva kolfilter 
är väldigt känsliga för bakterier som har en förmåga att äta upp ett kolfilter, därför är det 
viktigt att hålla koll på inflödande vatten för att erhålla ett kolfilter bakteriefritt5. 

För kortare kol-fluorkedjor adsorberar aktivt kol sämre och långsammare än för längre 
kol-fluorkedjor, det gäller också för föroreningar i jonform (Cecen & Aktas 2011; 
Kjølholt et al. 2015; Kucharzyk et al. 2017). Vilken struktur på det aktiva kolet som ska 
användas då flera PFAS-ämnen ska renas blir svårare att avgöra, det finns fortfarande 
betydande osäkerheter gällande hur olika aktiva kols egenskaper verkar när det är flera 
PFAS-ämnen inblandade (Campos Pereira et al. 2018). Ett aktivt kols reningsgrad 
påverkas med tiden som det används, McCleaf (2015) redovisar att reningsgraden sjönk 
från 99 % till 70 % efter 15 000 bäddvolymer för PFOS med färskt kol och 99 % till 40 
% för PFHxA. 

Att utvärdera vilket kol man ska använda utifrån de förutsättningar som finns blir viktigt 
för det som ska renas. Valet av aktivt kol är många, PAC och GAC är de mest omskriva 
och vanligaste kolalternativen, alternativ finns som i vissa fall kan vara ett bättre 
alternativ (Kucharzyk et al. 2017). Porositeten på kolet blir en angörande faktor. Ett kol 

                                                
5 Oskar Vilhelmsson, teknisk säljare på EuroWater. Möte den 11 april 2019. 
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med för grov porositet gör att PFAS och andra föroreningar åker igenom, men med ett 
kol med för liten porositet gör att kolet har lätt att täppas igen. 
Vilhelmsson57rekommenderar kolet 08-supra från Norit, ett klart dyrare kol men som är 
uppbyggt så att porositeten är stor till en början som minskar med hur kolet tillsätts för 
att på ett så optimalt sätt som möjligt fånga upp PFAS-föroreningarna. Hansen et al. 
(2010) och Kucharzyk et al. (2017) skriver att PFAS-sorptionen för GAC har både en 
lägre adsorptionsprocent och en längre adsorptionstid än för PAC, Carey et al. (2019) 
beskriver att PAC har en högre sorptionsgrad eftersom de mindre partiklarna har en högre 
yttre yta per massa av aktivt kol. PAC har en tendens att sätta igen, därför kan GAC vara 
ett bättre alternativ för en längre tids användning av reningsanläggningen (Hansen et al. 
2010).  

Adsorptionstiden är något som flera forskare jämför mellan olika kol och hur 
reningsgraden påverkas av tiden som ett förorenat vatten är i kontakt med kolet som ska 
rena bort föroreningarna. Olika forskare visar olika reningsgrad med olika 
adsorptionstider och det blir en balansgång i hur villig man är att köra igenom ett kol, ju 
kortare tid ju mindre kol som blir utsatt men med en eventuell lägre reningsgrad (Hansen 
et al. 2010; Kucharzyk et al. 2017). Hansen et al. (2010) gjorde sina tester med en 
adsorptionstid på 10 minuter, Vilhelmsson5 trycker på att kontakttiden är en väldigt viktig 
faktor och tycker att en kontakttid på 15 – 20 minuter är ett minimum.  

Investeringskostnaden för en kolfilteranläggning är liten jämfört med driftskostnaden för 
anläggningen, driftskostnaderna utgörs huvudsakligen av kostnader för kolbyte, 
förbränning av förbrukat kol, drift, underhåll samt kontrollprogram kopplat till 
efterbehandlingen (Gleisner et al. 2019).  

2.4.1.2 Alternativa sorptionstekniker till aktivt kol 
 
Alternativa sorbenter har forskare försökt framställt som ett effektivare alternativ till 
aktivt kol, alternativa sorbenter har annorlunda geometrier för att effektivare binda 
föroreningen till sorbenten (Kupryianchyk et al. 2016; Hale et al. 2017; Dalahmeh et al. 
2019). 
 
Dai et al. (2013) har forskat på flerväggiga CNT med elektromembran, tillsatsen av 
elektromembranen till CNT fördubblade den specifika ytan och draghållfastheten på 
CNT. Sorptionen gick betydligt snabbare, ungefär 18 gånger snabbare när 
elektronmembran var tillsatta än för bara kolnanorören, att uppnå mättnad gick 
långsammare då elektromembran var tillsatta vilket berodde på den ökade specifika ytan. 
De experimentella resultaten visade att sorptionskapaciteten i vattenhaltiga lösningar hos 
kol-nanotubfyllda rör med elektromembran för PFOS var signifikant högre än kolnanorör 
utan elektromembran (Dai et al. 2013).  
 
Oyetade et al. (2018) har också forskat på CNT men utan elektromembran, utifrån den 
studien visade det sig att sorption av PFAS på CNT visar god borttagningseffektivitet och 
jämvikt uppnås snabbare än med konventionella adsorbenter som t.ex. aktivt kol. CNT:s 
höga effektivitet grundar sig i större specifik yta och dess porositet motsatt konventionella 

                                                
5 Oskar Vilhelmsson, teknisk säljare på EuroWater. Möte den 11 april 2019. 
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adsorbenter. Oyetade et al. (2018) skriver om samma resonemang som Dai et al. (2013), 
att adsorptionen ökar för PFAS-ämnen genom elektrostatiska interaktioner. 
Sammanfattningsvis tycker Oyetade et al. (2018) att det är en effektiv reningsprocess men 
som måste utforskas mer och en vidareutveckling av nya och innovativa CNT-baserade 
adsorbenter för att uppnå en bättre rening av PFAS från avloppsvatten. Zhang et al. (2019) 
visar ny forskning kring CNT med elektrokemisk hjälp och ser potentialen för metoden 
med en hög adsorptionshastighet och reningsgrad för PFAS-ämnen. 
 
Hale et al. (2017) kollade reningsgraden för aktivt kol, montmorillonit och vanlig 
kompostjord för att se hur dessa reningsmetoder klarade av att rena PFAS. Det visade sig 
att aktivt kol var betydligt mer effektivt som reningsmetod än montmorillonit och 
kompostjord.  
 
Kupryianchyk et al. (2016), Xiao et al. (2017), Oyetade et al. (2018) och Dalahmeh et al. 
(2019) har forskat på biochar ett biobaserat ämne som adsorberar ämnen, biochar 
tillverkas genom förbränning av biologiska restavfall som t.ex. träråvara, odlingsrester, 
pappersbruksavfall etc. Något som forskarna har kommit fram till gällande biochar är att 
ämnet som biocharen är tillverkad av spelar stor roll på reningsgraden med bäst rening av 
träråvara på grund av dess höga specifika yta. Kupryianchyk et al. (2016) fick så bra 
laboratorieresultat av biochar gjord av träråvara att den skulle fungera som ett alternativ 
till GAC för långkedjiga PFAS-ämnen. Oyetade et al. (2018) och Dalahmeh et al. (2019) 
nämner att rening med biochar på kortkedjiga PFAS-ämnen är sorptionen betydligt lägre, 
samma som för aktivt kol men för längre kol-fluorkedjor kan biochar vara ett lovande 
sorptionsalternativ. Nackdelarna med biochar är att de gå inte att regenerera för 
återanvändning och innefattar en långsammare sorption än t.ex. aktivt kol (Kupryianchyk 
et al. 2016; Xiao et al. 2017; Oyetade et al. 2018). 
 
2.4.1.3 Jonbytesteknik  
 
Det finns flera typer av jonbytestekniker, i den här studien fokuseras det på den mest 
utforskade tekniken AIX för anjoniska PFAS (Ross et al. 2018). Anjonbytestekniken har 
visat en reningsgrad upp till 95 % för PFAA, hur bra tekniken fungerar beror främst på 
som för alla de andra reningsteknikerna, mängden konkurrerande ämnen i vattnet 
(McCleaf 2015). En anläggning med en anjonbytesteknik visar i pilotprojekt en 
reningsgrad på 99 % både i början och efter 15 000 bäddvolymer för rening av PFOS, för 
PFHxA klarar en anjonbytesteknik 99 % reningsgrad i början men sänks till 50 % 
reningsgrad efter 15 000 bäddvolymer (McCleaf 2015). Då Anjonbytarna är mättade 
måste de regenereras genom att tillsätta en blandad metanol och saltlösning, något som 
kan göras på plats. Nackdelen med en regenerering är att lösningen som används får en 
PFAS-koncentration på 1000 – 10 000 gånger högre än inkommande flöde till 
reningsanläggningen som måste omhändertas och renas (Du et al. 2014; McCleaf 2015; 
Ross et al. 2018). 
 
Om ett vatten innehåller en blandning av anjoniska, katjoniska och zwitterjoniska PFAS, 
kan inte en viss typ av anjoniska jonbytare adsorbera och det krävs därför en behandling 
av olika joner i olika reningssteg för att avlägsna alla olika PFAS (McCleaf et al. 2017; 
Ross et al. 2018). Andra nackdelar med tekniken är att den blir känslig för höga 
koncentrationer av upplösta ämnen som är vanligt för dagvatten, en annan nackdel är vid 
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högt pH kan anjonerna förlora förmågan att adsorbera, detta gör att adsorptionen av PFAS 
sänks betydligt (Gao et al. 2017; McCleaf et al. 2017; Ross et al. 2018). 

För långa kol-fluorkedjor adsorberas PFCA och PFSA lika bra med en genomsnittlig 
reningsgrad på 86 % men för kol-fluorkedjor med 4 stycken kol renas cirka 42 % mer 
PFSA än PFCA men med en lägre reningsgrad än för längre kol-fluorkedjor (McCleaf et 
al. 2017).  

Det forskas på nya typer av anjoniska jonbytare med högre sorptionskapacitet mot både 
långkedjiga och kortkedjiga PFAS med egenskaper som kortare kontakttid och lättare att 
regenerera jämfört aktivt kol, dock är anjonbytestekniken en dyrare reningsprocess som 
kräver mer förbehandling än t.ex. aktivt kol (Appleman et al. 2014; Ross et al. 2018). 

2.4.1.4 Filtreringstekniker  
 
Att använda sig av filter har visat sig varit effektivt mot PFAS, problemet med 
filtreringstekniker är att filtren har en tendens att sättas igen vid höga halter av 
föroreningar som gör att reningsgraden försämras (Tang et al. 2007; Arias Espana et al. 
2015). För filtertekniker är valet av membranyta en komplex fråga som beror på 
membranets porstorlek, ytladdning samt sorptionsförmåga (Franke et al. 2017). 
Membranfiltrering bygger på att ett vattenflöde med föroreningar flödar genom 
membranet som sedan delas upp i två utlopp, ett permeat som tagit sig genom membranet 
och ett flöde med rententat som är högre koncentration än inkommande vatten, i det 
vattnet har föroreningarna alltså inte lyckats tagit sig igenom membranet, se Figur 6. 
 

 
Figur 6. Konceptuell bild av membranfiltrering, principen är densamma för både nanofiltrering och 
omvänd osmos. Permeat utgör det renade vattnet och retentat utgör ett vatten innehållandes avskilda 
föroreningar. 
 
2.4.1.4.1 Omvänd osmos  
 
Omvänd osmos använder ett semi-permeabelt membran för att avskilja föroreningar 
(Berglind et al. 2013; Mudumbi et al. 2017; Gleisner et al. 2019). Det förorenade vattnet 
som filtreras genom membranen trycksätts för att trycka igenom vattnet medan 
föroreningarna avskiljs (Berglind et al. 2013; Mudumbi et al. 2017; Gleisner et al. 2019). 
Flera studier visar att omvänd osmos är en dyr men effektiv reningsmetod för PFAS med 
en utgående koncentration som normalt är 10 – 20 gånger högre än inkommande 
koncentrationen, både korta och långa kol-fluorkedjor har en mycket hög reningsgrad 
(Tang et al. 2007; Arias Espana et al. 2015; Franke et al. 2017; Mudumbi et al. 2017; 
Gleisner et al. 2019).  
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2.4.1.4.2 Nanofiltrering  
 
Tekniken för nanofiltrering är lik omvänd osmos, NF-membran har en högre 
permeabilitet och ett lägre arbetstryck som gör tekniken mindre energikrävande men med 
en något sämre sorptionsgrad för föroreningar, tekniken är trotts en lägre sorptionsgrad 
effektivt mot PFAS med en hög reningsgrad. Utgående koncentration är normalt 7 – 10 
gånger högre än inkommande koncentrationen (Tang et al. 2007; Appleman et al. 2013; 
Franke et al. 2017; Mudumbi et al. 2017; Gleisner et al. 2019). 
 
2.4.1.4.3 Jämförelse mellan nanofiltrering och omvänd osmos 
 
Omvänd osmos har den bästa reningsgraden för PFAS-föroreningar då den kan rena de 
korta kol-fluorkedjorna som inte nanofiltrering klarar av tack vare tunnfilmsteknologin 
med mindre porer i membranen (Tang et al. 2007; Berglind et al. 2013; Mudumbi et al. 
2017). Forskare har sett att nanofilters reningseffektivitet kan förbättras genom att 
modifiera membranmaterial och bli konkurrenskraftiga med omvänd osmos (Berglind et 
al. 2013; Mudumbi et al. 2017).  
 
2.4.2 Kemisk redoxreaktion, jord- och vattenbaserade tekniker 
 
Redoxbaserade reningsmetoder bygger på den kemiska potentialskillnaden mellan en 
oxidant och en reduktant. Det sker en oxidation då en molekyl, atom eller jon avger en 
eller flera elektroner, det sker samtidigt en reduktion då en molekyl, atom eller jon upptar 
en eller flera elektroner vilket gör att joners laddning är densamma före och efter en 
redoxreaktion bara att elektronerna har förflyttat sig från ett ämne till ett annat.  
 
2.4.2.1 In situ kemisk oxidation 
 
Kemisk oxidation in situ sker genom att tillföra ett oxidationsmedel till förorenad jord i 
mättad eller omättad zon (Gleisner et al. 2019). Oxidationsmedlet bryter ner föroreningar 
genom oxidation till antingen koldioxid och vatten vid fullständig oxidation, eller en 
delvis nedbrytning med en mer kortkedjig PFAS som biprodukt, t.ex. så finns det mer än 
600 PFAS-ämnen som har PFOS och PFOA som biprodukter (Gleisner et al. 2019; Saleh 
et al. 2019).  

Oxidationsprocesser som t.ex. fotolytiska, mikrobiella och metaboliska processer klarar 
inte av att rena PFAS-ämnen på grund av fluorets reduktionspotential på 3,6 V (Berglind 
et al. 2013; Niu et al. 2016; Franke et al. 2017). Forskare har sett att det går att oxidera 
PFAS-ämnen med ett reaktivt ämne och tillskott av energi i form av UV-ljus eller 
elektronisk hjälp (Berglind et al. 2013; Niu et al. 2016). Niu et al. (2016) ser 
elektrokemisk oxidation som ett framtida alternativ för rening av PFAS. Den 
elektrokemiska oxidationseffektiviteten påverkas mest av strömtätheten för rening av 
PFAS men är också starkt beroende av elektronöverföringsförmågan, hydroxylradikalens 
generationsförmåga och syreutvecklingspotential i anodmaterialet (Niu et al. 2016; 
Franke et al. 2017) 

Vid en in situ process med kemisk oxidation reagerar metoden olika beroende på markens 
hydrogeologiska- och geologiska förutsättningar. En mark med låg permeabilitet 
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påverkas annorlunda mot en mark med hög permeabilitet, likaså påverkar markens pH 
och organiska halt. resultatet vid en in situ kemisk oxidation (Berglind et al. 2013; 
Gleisner et al. 2019). PFAS-ämnenas uppbyggnad påverkar också reningsgraden av en 
kemisk oxidation, karboxylsyror bryts ner lättare än sulfonsyror (Arias Espana et al. 
2015). 

Kemisk oxidation har inte använts i några fullskaliga fältförsök för att rena mer komplexa 
PFAS-föroreningar där höga halter oxidationsmedel krävs så viss osäkerhet om 
reningsmetoden finns (Berglind et al. 2013; Kucharzyk et al. 2017; Gleisner et al. 2019). 

Det finns fler olika in situ metoder som skulle kunna användas istället för ex situ 
metoderna men forskningen om in situ metoderna är i huvudsak i utvecklingsstadiet på 
forskarnivå (Kucharzyk et al. 2017). 
  
2.4.2.2 Elektrokemisk nedbrytning 
 
Elektrokemisk nedbrytning har blivit en lovande metod för vattenhaltiga föroreningar på 
grund av dess starka oxidationsprestanda. Elektrokemisk nedbrytning av PFAS bygger 
på elektronöverföringen från PFAS-ämnen till en behandlade elektroder, behandlingar på 
anoden kan vara tennoxid och blydioxid, dessa behandlingar är kostnadseffektiva, enkel 
beredning, lång livslängd, har förmågan att bryta ner PFAS och har hög kemisk stabilitet 
(Lin et al. 2012; Mudumbi et al. 2017; Fang et al. 2019). Niu et al. (2016) nämner att 
borlegerad diamant är en vanlig, utprövad och effektiv anod. Borlegerad diamant är ett 
av de mest lovande och brett studerade anodmaterial för elektrokemisk oxidation av 
PFAS på grund av dess unika och passade egenskaper (Niu et al. 2016). 
 
Som tidigare nämnt är det vissa parametrar som spelar stor roll för olika reningstekniker, 
för elektronisk nedbrytning har det visat sig att en ökande strömtäthet, ett minskande 
avståndet mellan plattorna och ett minskande pH-värde ökade nedbrytningen av PFAS-
ämnen (Lin et al. 2012; Niu et al. 2016). För att öka ledningsförmågan för anoden kan 
den legeras, den mest använda legeringen är antimon för tennoxid och blydioxid (Lin et 
al. 2012; Niu et al. 2016). Mudumbi et al. (2017) anser att använda sig av rostfritt stål 
som katod är ett sätt att optimera reningsgraden. För att uppnå maximal rening av PFAS 
i förorenat vatten används titan som substrat för tennoxid, blydioxid och diamanter, 
kombinationen Ti/BDD visar i forskningsstadiet en hög reningsgrad av långkedjiga PFAS 
med CO2 som restprodukt (Niu et al. 2016).  
 
Elektrokemisk oxidation följer samma trend som för aktivt kol, metoden fungerar bäst på 
de längre kol-fluorkedjorna (Lin et al. 2012; Niu et al. 2016; Mudumbi et al. 2017). 
 
2.4.2.3 Sonokemisk förstörelse  
 
Metoden går ut på att skicka ultraljud med en mycket hög frekvens till en vattenlösning 
för att skapa kavitationsbubblor som molekyler kan fästa på, bubblorna expanderar till de 
tillslut exploderar (Berglind et al. 2013; Arias Espana et al. 2015; Ross et al. 2018). 
Kavitationsbubblors energi från explosionen övergår till kinetisk energi hos molekylerna 
som fäst sig på bubblan. Vid explosionen genererar bubblorna och den kinetiska energin 
höga ångtemperaturer (5000 °C) som bildar plasma i vattenlösningen och sönderdelar 
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organiska föreningar innan molekyler genomgår en förbränning i form av pyrolys vid 
bubbla-vattengränssnitt med restprodukter som t.ex. fluorid, sulfat, kolmonoxid och 
koldioxid för PFAS (Berglind et al. 2013; Arias Espana et al. 2015; Lin et al. 2015; 
Kucharzyk et al. 2017).  
 
PFAS attraheras huvudsakligen till gasfasen hos bubblorna medan den hydrofila 
funktionella gruppen vill vara löslig i vätskefasen, därav tillämpar sig reningsmetoden för 
både längre och kortare kol-fluorkedjor (Ross et al. 2018). Franke et al. (2017) skriver att 
PFAS-ämnen med korta kol-fluorkedjor renas sämre av behandlingen på grund av den 
lägre ytaktiviteten hos de kortkedjiga PFAS-ämnena, samma resonemang följer för 
prefluorerade ämnen som renas bättre än för polyfluorerade ämnen med samma längd på 
kol-fluorkedjan. 

Forskare har kunnat visa att konkurrerande organiskt material som fastnar på bubblorna 
minskade temperaturen i vattenlösningen, nedbrytningshastigheten och reducerar 
förbränningen vid pyrolysen för PFAS-ämnen (Berglind et al. 2013; Franke et al. 2017). 
Arias Espana et al. (2015) påstår att reningen inte påverkas signifikant av organiskt 
innehåll. Det krävs ytterligare forskning på området för att kunna förstå och kontrollera 
metoden bättre innan metoden kan användas fullskaligt i fältmiljö (Arias Espana et al. 
2015).  

Kucharzyk et al. (2017) ser sonokemisk förestörelse som ett framtida alternativ till dagens 
reningstekniker, mest på grund av den betydligt lägre energiförbrukningen vid 
användning. En stor fördel med processen är att PFAS-ämnena destrueras redan vid 
användningen av reningsmetoden så att problemet med att rena ett sorptionsmaterial eller 
PFAS som fastnat på membran uppkommer inte som det gör för t.ex. aktivt kol eller 
omvänd osmos (Lin et al. 2015; Franke et al. 2017). Ross et al. (2018) ser dock ett 
problem med tekniken, det är att sonolys bara går att tillämpa på vätskefasen. 

2.4.3 Schaktningsmetoder, jordbaserade tekniker 
 
2.4.3.1 Schaktning och jordtvätt 
 
Jordtvättning är en reningsmetod som innebär att föroreningar lakas eller tvättas ut ur det 
förorenade jordmaterialet (Åtgärdsportalen 2018). Kommersiellt tillgängliga 
jordtvättanläggningar är designade och utformade för att behandla jordar förorenade av 
metaller, andra oorganiska ämnen och PFAS-förorenade jordar (Berglind et al. 2013; 
Åtgärdsportalen 2018).  
 
Svevia har utvecklat en jordtvätt som nämns i Nohrstedt (2015) där 96 % PFOS kunde 
renas i ett fältförsök. Anläggning har använts på fältförsök i Kalmar där 50 ton jordmassa 
renades i taget, de två första omgångarna gick bra med önskade resultat på rening som 
låg bra till (17 µg/kg PFOS) mot åtgärdsmålet (27 µg/kg PFOS) under omgång tre och 
fyra gick värdena lite över åtgärdsmålet (29 µg/kg PFOS). Reningen skedde först i form 
av oxidation med ozon, men då tillräcklig rening inte kunde uppnås lagrades vattnet för 
att sedan renas med kolfilter (Allansson & Eriksson 2017; Cirkulation 2017). Fältförsöket 
stoppades efter den fjärde omgången på grund av att jordtvätten inte klarade av för fint 
material som gjorde att jordtvättsprocessen gick för långsamt och det bildades en stor 
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andel slam, detta ledde till att det blev bara 150 ton jordmassa av de förväntade 1500 ton 
som det var tänkt att renas med jordtvätt. Därefter siktades resterande massor med två 
fraktioner, de finkorniga massorna som skickades till KSRRs mottagning i Moskogen för 
deponi och de grovkorniga massorna som lades tillbaka på området med en PFAS-halt av 
11 respektive 5,3 µg/kg PFOS (Allansson & Eriksson 2017; Cirkulation 2017).  
 
2.4.3.2 Schaktning för att lägga på deponi  
 
Schaktning är den metod som har tillämpats mest historiskt för PFAS-förorenad mark. 
Utifrån strukturen på PFAS-ämnen är det som nämnt tidigare lättflyktiga i vatten och kan 
sprida sig både brett och djupt vilket kan medföra svår och omfattande schaktsanering för 
en förorenad mark (Berglind et al. 2013; Gleisner et al. 2019). Schaktmassorna 
innehållande PFAS som deponerats har genom åren inte brutits ner naturligt på grund av 
att ämnena är persistenta, detta har medfört att lakvatten både renat och orenat från 
deponier har läckt ut tillbaka i naturen och problemet med ett område förorenat med PFAS 
har flyttats från ett ställe till ett annat (Berglind et al. 2013; Gleisner et al. 2019). Idag då 
PFAS ses som en högt prioriterad förorening som måste renas har deponier börjat avvisa 
att ta emot PFAS-förorenade massor eftersom deponierna inte klarar av att rena bort 
PFAS-ämnen, därför måste massorna köras på kvalificerade deponier som kan ta hand 
om massorna och rena dem på rätt sätt, inlämningen av schaktmassor blir ett dyrt 
reningsalternativ (Berglind et al. 2013; Hale et al. 2017).  
 
2.5 Tidigare Projekt  
 
För att få en överblick för vilka metoder har använts i forskningssyfte och konventionellt 
användbara har en sammanställning på tidigare fall gjorts där olika PFAS har varit i fokus, 
se Tabell 2. 
 
Tabell 2. Sammanställning av olika typer av reningstekniker, vad teknikerna har renat, med vilka 
förutsättningar som tekniken utsatts för samt vilken reningsgrad tekniken har visat.  
 

Referens Substans Provmaterial Reningsteknik Reningsgrad  
Sorptionstekniker 

Hale et al. (2017) 
 

PFOS1 
 

Jordprover med 
en vattenlösning  
0 – 1 m 
1 – 2 m  
2 – 3 m 
3 – 
grundvattennivå 

Aktivt kol (PAC) 94 – 99,9 %1 

Kompostjord 
 

28 – 34 %1 

Montmorillonit 28 – 40 %1 

Yu et al. (2014) PFOS1 

PFOA2  
Avloppsvatten Aktivt kol (PAC) 79 – 96 %1* 

69 – 93 %2* 
Hansen et al. 
(2010) 

PFOS1 

PFOA2 

PFHxS3 

PFHxA4 

PFHpA7 
PFNA8 

Vattenlösning Aktivt kol (PAC) 
 
 

97 %1, 88 %2, 
90 %3, 78 %4, 
81 %7, 96 %8 

Aktivt kol (GAC) 
 
 

24 %1, 25 %2, 
12 %3, 40 %4, 
30 %7, 27 %8 
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Kupryianchyk et 
al. (2016) 

PFOS1 

PFOA2  
PFHxS3 

 

Jordprover med 
en vattenlösning 

Aktivt kol (PAC) 97 – 99 %1* 

90 – 98 %2* 
96 – 98 %3* 

 Biochar 
 

20 – 50 %1* 

27 – 35 %2* 

14 – 28 %3* 
 Pappersbruksavfall 35 – 45 %1* 

18 – 40 %2* 

5 – 25 %3* 
Katarzyna et al. 
(2017) 

PFOS1 

PFOA2 
Grundvatten Aktivt kol (AC) 90 – 99 %1 

Watanabe et al. 
(2018) 

PFOS1 
PFOA2 
PFHxA4 

Vattenlösning Aktivt kol (GAC) 72 – 100 %1 
30 – 99 %2 
46 – 95 %4 

Dalahmeh et al. 
(2019) 

PFAS Avloppsvatten  Biochar mot kortkedjiga 
PFAS 

20 – 60 % 
 

Biochar mot långkedjiga 
PFAS 

90 – 99 % 

Du et al. (2014) PFOS1  
F53B5 

Avloppsvatten Aktivt kol (AC) 93 %1 
97 %5 

Dai et al. (2013) PFOS1 Vattenlösning Kolnanorör fyllda med 
elektrospinnning (MWCNT-
ENFM) 

> 75 %1 

Gao et al. (2017) PFOS1 

F53B5 
Enkellösning Anjonsbyte med IRA67 

 
93 %1, 91 %5 

Två lösta ämnen 52 %1, 46 %5 
Avloppsvatten 47 %1, 37 %5 

Oliaei et al. 
(2013) 

PFOS1 

PFOA2 
PFBA6 

Avloppsvatten Aktivt kol (AC) 95 %1 

79 %2 

42 %6 
Yang et al. 
(2016) 

PFOA2 Avloppsvatten Elektrokoaguleringsteknik 
 

99 %2 

Bao et al. (2014) PFOS1 
PFOA2 

PFAS 

Ytvatten Koagulation  9,6 %1, 14,3 %2 
Vattenlösning Koagulation  94 %1, 47 %2 

Koagulation + aktivt kol 
(PAC) 

>90 % 

Arias Espana et 
al. (2015) 

PFOS1 

PFOA2 
 

Avloppsvatten matCARETM >99 %1, 2 
AdTech >99 %1, 2 
Aktivt kol (GAC) >99 %1, 2 

 In situ (VEMPE) med aktivt 
kol (GAC) 

96 %1, 99 %2 

Kemisk redoxreaktion 
Lin et al. (2012) PFOA2 Vattenlösning Elektrokemisk nedbrytning  98 %2 

Lin m.fl (2015) PFOA2 Vattenlösning Sonokemisk förstöring  99 %2 

Katarzyna et al. 
(2017) 

PFOS1 

PFOA2 
Grundvatten Sonokemisk förstöring 73 %1 

UV/TiO2 fotokatalys 
(Kemisk oxidation) 

10 %1 

Sonokemisk förstöring 
 

39 %1 
44 %2 

Niu et al. (2016) PFOA2 Avloppsvatten Elektrokemisk oxidation 
(Ti/SnOj2 – SB anod) 

73 – 98 %2 

Arias Espana et 
al. (2015) 

PFOS1 

PFOA2 
Avloppsvatten ASH – Air sparged 

hydrocyclone 
>80 %1,2 

Fang et al. (2019) PFAS Vattenlösning Elektronisk oxidation med 
(PbO2) från ett blybatteri 

99 % 
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Gole et al. (2018) PFSA10 

PFCA11 
Avloppsvatten Sonokemisk förstöring 90 %10 

26 %11 
Membrantekniker 

Tang et al. (2007) PFOS1 
 

Avloppsvatten Nanofiltrering med omvänd 
osmos 

90 – 99 %1 

 
Merino et al. 
(2016) 

PFAS 
PFOS1 

Vattenlösning 
 

Nanofiltrering  90 – 99 % 
Omvänd osmos 99 %1 

Mudumbi et al. 
(2017) 

PFOS1 
PFOA2 

 

Grundvatten Nanofiltrering  77 – 99 %1  
67 – 99 %2 

Avloppsvatten Omvänd osmos 71 – 99 %1, 2 

Appleman et al. 
(2013) 

PFOS1 

PFOA2 

PFHxS3 

PFNA8 

Vattenlösning Nanofiltrering  >93 %1, 2, 3, 8 

Franke et al. 
(2017) 

PFOA2 
PEPeA9 

Vattenlösning Nanofiltrering >72 %2 

72 %9 
Schaktningsmetoder 

Nohrstedt (2015)  PFOS1 Mark Jordtvätt 96 %1  
En * menas att värden har avlästs från figurer, vattenlösning menas att vatten har tillsatts med någon typ av PFAS som sedan testas 
mot reningsmetoden, avloppsvatten innebär att det har varit en blandning av PFAS-ämnen tillsammans med andra organiska ämnen i 
vattnet. Upphöjda siffror kopplar till vilken PFAS-substans som renats, utan upphöjd siffra är det okänt antal PFAS som renats. 
 
2.6 Svenska miljömålen  
 
För studien kan tre av Sveriges miljömål tydligt kopplas till området Frösö Park och 
föroreningarna som finns i området. Eftersom att området har planer på att exploateras 
med bostäder, förskola, handel, kontor med mera är det viktigt att marken är ren från 
föroreningar med KM-värden för PFAS innan exploateringen kan sättas igång68 
(Söderberg et al. 2018). Genom att rena marken kan kopplingar tydligt dras till 
miljömålen, giftfri miljö, god bebyggd miljö och grundvatten av god kvalitet. Idag är 
marken kraftigt förorenad på några utsatta platser men också i övrigt förorenad inom hela 
området (NIRAS 2015  2017a  2017b  2017c  2017d  2018). Utifrån riskdagens definition 
av miljömålen måste det till åtgärder för att kunna utföra den planerade exploateringen, 
miljömålen visas i Figur 7.  

                                                
6 Fredrik Karlstedt, VD Frösö Park Fastighets AB. Möte den 8 april 2019. 
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Figur 7. Riksdagens definitioner av miljömålen, giftfri miljö, god bebyggd miljö samt grundvatten 
av god kvalitet (Sveriges miljömål 2019). 

2.7 Riktvärden  
 
Svenska riktvärden för PFAS sammanställs med kompletterande kommentarer i Tabell 3. 
 
Tabell 3. Sveriges sammanfattade rikt- och gränsvärden med kommentarer om PFAS utifrån mark, 
biota, avfall, yt-, dricks- och grundvatten. Tabellen är inspirerad av (KemI 2019). 

Prov Ämne och 
halt  

Myndighet/lag-
stiftning 

Typ av värde Vad innebär det? Kommentar 

Dricks-
vatten 

S PFAS11 90 
(ng/l) 

Livsmedels-
verket 
förskrifter om 
dricksvatten 
(SLVFS 
2001:30). 

Åtgärdsgräns 
(Ej juridiskt 
bindande)  
 

Om gränsen 
överskrids bör 
dricksvatten-
producenten vidta 
åtgärder för att 
sänka halten till 
så låga nivåer 
som är praktiskt 
möjligt.  
 
Om halten 
överskrider 900 
nanogram/liter 
avråds 

I ett förslag till 
revidering av 
EU:s dricks-
vattendirektiv 
anges gränsvärden 
för PFAS. Om 
förslaget beslutas 
ska juridiskt 
bindande 
gränsvärden för 
PFAS i 
dricksvatten 
implementeras. 
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konsumenter från 
att dricka vattnet.  

Grund-
vatten 

Miljö-
kvalitets-
norm för  
S PFAS11 90 
(ng/l) i 
grund-
vatten.  
 
Riktvärde: 
90 (ng/l)  
 
Värde för att 
vända trend: 
18 (ng/l) 
 

Vatten-
myndigheterna  
 
Grund-
vattendirektivet 
SGUFS 2013:2  
 
Sveriges 
Geologiska 
Undersöknings-
föreskrifter om 
miljökvalitets-
normer och 
status-
klassificering 
för grundvatten.  
 
5 kap 2 § 4 
miljöbalken 
 

Juridiskt 
bindande 
riktvärde för 
bedömning av 
påverkan, risk, 
status och 
åtgärdsbehov. 
 
Riktvärdet 
utgår från 
Livsmedels-
verkets 
åtgärdsgräns 
för 
dricksvatten. 
 

Miljökvalitets-
norm för (MKN) 
gällande 
grundvatten.  
 
Om riktvärdet 
överskrids för en 
grundvatten-
förekomst så 
klassificeras dess 
status som 
otillräcklig.  
 
Om värde för att 
vända trend 
överskrids för en 
grundvatten-
förekomst ska 
åtgärder vidtas för 
att vända 
betydande och 
ihållande 
uppåtgående 
trender.  
 

Vatten-
delegationerna 
beslutade i 
oktober 2018 om 
MKN för  
S PFAS11 i 
grundvatten med 
riktvärdet  
(90 ng/l) med 
utgångspunkt för 
att vända 
uppåtgående trend 
18 (ng/l), 20 % av 
riktvärdet.  
 
Grundvatten-
förekomster med 
för höga halter  
S PFAS11 ska 
vatten-
myndigheterna ta 
fram ett 
åtgärdsprogram så 
att miljökvalitets-
normen kan 
följas.  

Grund-
vatten 

45 (ng 
PFOS/l) 
 

Statens 
geotekniska 
institut 
 

Preliminärt 
riktvärde i 
väntan på 
revidering av 
EFSA 
 

Ej juridiskt 
bindande. 
Avsikten är att 
riktvärdet ska 
ange en 
föroreningshalt i 
grundvatten som 
inte ger 
oacceptabla 
hälsoeffekter eller 
oacceptabla 
negativa effekter 
på miljön.  

Används för 
bedömning av 
hälso- och 
miljörisker som 
ett förorenat 
område utgör. Ett 
överskridande av 
riktvärden innebär 
inte nödvändigt 
att negativa 
effekter för 
människa eller 
miljö 
förekommer. 

Yt-
vatten  

S PFAS11  
 
Maxvärde 90 
(ng/l) 
 

Havs- och 
vattenmyndighe
tens förskrifter 
om 
klassificering 
och miljö-
kvalitetsnormer 
avseende 
ytvatten 
2013:19. 

Gränsvärde 
som är 
juridiskt 
bindande för 
vatten-
myndighetens 
bedömning av 
påverkan, risk, 
status och 
åtgärdsbehov. 

Grund för 
miljökvalitets-
norm (MKN). Om 
MKN överskrids 
vid något tillfälle 
måste vatten-
myndigheten ta 
fram ett 
åtgärdsprogram 
för att nå MKN. 

 

Yt-
vatten 

Årsmedel-
värde 0,65 
(ng PFOS/l) 
 

Havs- och 
vatten-
myndighetens 
förskrifter om 
klassificering 
och miljö-

Gränsvärde 
som är 
juridiskt 
bindande för 
vatten-
myndighetens 

Grund för miljö-
kvalitetsnorm 
(MKN). Ska 
endast användas 
om värde för fisk 
saknas. Om MKN 

 



27 

kvalitetsnormer 
avseende 
ytvatten 
2013:19. 
 

bedömning av 
påverkan, risk, 
status och 
åtgärdsbehov. 

överskrids måste 
vatten-
myndigheten ta 
fram ett 
åtgärdsprogram 
för att nå MKN. 

Yt-
vatten 

Maxvärde 36 
(mg PFOS/l) 
 

Havs- och 
vatten-
myndighetens 
förskrifter om 
klassificering 
och miljö-
kvalitetsnormer 
avseende 
ytvatten 
2013:19. 

Gränsvärde 
som är 
juridiskt 
bindande för 
vatten-
myndighetens 
bedömning av 
påverkan, risk, 
status och 
åtgärdsbehov. 

Grund för miljö-
kvalitetsnorm 
(MKN). Om 
MKN överskrids 
vid något tillfälle 
måste vatten-
myndigheten ta 
fram ett 
åtgärdsprogram 
för att nå MKN. 

 

Biota 
(Fisk) 

9.1 (ng 
PFOS/g 
våtvikt) 
 

Havs- och 
vatten-
myndighetens 
förskrifter om 
klassificering 
och miljö-
kvalitetsnormer 
avseende 
ytvatten 
2013:19. 

Gränsvärde 
som är 
juridiskt 
bindande för 
vatten-
myndighetens 
bedömning av 
påverkan, risk, 
status och 
åtgärdsbehov. 

Grund för miljö-
kvalitetsnorm 
(MKN). Om 
MKN överskrids 
måste vatten-
myndigheten ta 
fram ett 
åtgärdsprogram 
för att nå MKN. 
 

 

Mark 
(MKM) 

Mindre 
känslig 
mark-
användning 
20 (µg 
PFOS/kg 
TS) 
 

Statens 
geotekniska 
institut  
 

Preliminärt 
riktvärde i 
väntan på 
revidering av 
EFSA 
 

Ej juridiskt 
bindande. 
Avsikten är att 
riktvärdet ska 
ange en 
föroreningshalt i 
mark som inte ger 
oacceptabla 
hälsoeffekter eller 
oacceptabla 
negativa effekter 
på miljön.  

Används för 
bedömning av 
hälso- och 
miljörisker som 
ett förorenat 
område utgör. Ett 
överskridande av 
riktvärden innebär 
inte nödvändigt 
negativa effekter 
för människa eller 
miljö. 

Mark 
(KM) 

Känslig 
mark-
användning 
3 (µg 
PFOS/kg 
TS) 
 

Statens 
geotekniska 
institut  
 

Preliminärt 
riktvärde i 
väntan på 
revidering av 
EFSA 
 

Ej juridiskt 
bindande. 
Avsikten är att 
riktvärdet ska 
ange en 
föroreningshalt i 
mark som inte ger 
oacceptabla 
hälsoeffekter eller 
oacceptabla 
negativa effekter 
på miljön.  

Används för 
bedömning av 
hälso- och 
miljörisker som 
ett förorenat 
område utgör. Ett 
överskridande av 
riktvärden innebär 
inte nödvändigt 
att negativa 
effekter för 
människa eller 
miljö. 

Avfall Avfall som 
innehåller 
>50 (mg 
PFOS /kg) 
ska 
destrueras. 
 

Naturvårds-
verket POP-
förordningen 
EG 850/2004 
 

Juridiskt 
bindande 
gränsvärde 
 

Särskild hantering 
av avfallet. Är 
inte juridiskt 
bindande. 
 

För deponier finns 
inga gränsvärden. 
Notera dock 
gränsvärdet enligt 
POP-förordningen 
50 (mg/kg). 



28 

En sammanställande tabell har gjorts för att se hur riktvärden skiljer sig mellan de 
nordiska länderna men också mot EU:s och amerikanska riktvärden för PFAS, 
riktvärdena finns sammanställda i Tabell 4.  
 
Tabell 4. En jämförelse mellan nordens, EU samt USA:s rikt- och gränsvärden.  
 

Nation® 
Prov¯  

Sverige1 Norge2 Danmark3 EU4 USA, EPA5 

Dricksvatten 
(ng/l) 

90/900 300* 100*; 300**  35* + 35** 

Ytvatten, Hav 
(ng/l) 

0,13*/7200*; 
230 

0,13*/7200* 0,13*/7200* 0,13*/7200*  

Ytvatten, 
Inland (ng/l) 

0,65*/ 
36 000* 

0,65*/ 
36 000* 

0,65*/ 
36 000* 

0,65*/ 
36 000* 

 

Grundvatten 
(ng/l) 

45* 0,65*/ 
36 000* 

0,65*/ 
36 000*; 400 

0,65*/ 
36 000* 

 

Mark (µg/kg 
TS),  

3* (KM);  
20* (MKM) 

100* 400; 390*; 
1300** 

 1,3 (KM); 
16,4 (MKM) 

Sediment 
(ng/kg TS) 

 2300*/ 
360 000*; 713** 

   

Biota (Fisk) 
(ng/g, våtvikt) 

9,1* 9,1*; 91,3** 9,1* 9,1*  

Dagligt intag 
(ng/kg, dag) 

  30*;  
100** 

150*; 1,86* 
1500**; 
0,86** 

20*; 
20** 

Ingen stjärna PFAS, *PFOS, **PFOA. Ytvatten hav innebär ytvatten av typen saltvatten, ytvatten innland innebär sjöar och 
sammanhängande konstgjorda ytvatten. Ett / betyder att det är årsmedelvärde/maxvärde.  
1(Glynn & Sand 2014; Pettersson et al. 2015; Fomsgaard Bergman et al. 2018; Liveland 2018; Gleisner et al. 2019; KemI 2019) 
2(Miljødirektoratet 2016; Fomsgaard Bergman et al. 2018)  
3(Thalheimer et al. 2017; Fomsgaard Bergman et al. 2018) 
4(European Food Safety Authority 2008; Fomsgaard Bergman et al. 2018; Knutsen et al. 2018) 
5(EPA 2016a  2016b  2016c; Thalheimer et al. 2017; Fomsgaard Bergman et al. 2018; Carey et al. 2019) 
 
Vissa av värdena i Tabell 4 har riktvärden som inte är juridiskt bindande och de är ”bara” 
riktvärden utan gränser eller åtgärdsnivåer. Varje specifikt fall måste därför utredas 
utifrån olika bedömningar om hur vida riktvärdena är rimliga eller inte. Hur kommer 
området se ut i framtiden, vad kommer området ha för verksamhet, vad har området 
använts till tidigare är några exempel på vad som granskas för en riskbedömning av ett 
PFAS-förorenat område (Pettersson et al. 2015).  
 
För Sverige har rapporterna som Pettersson et al. (2015) och Falk-Filipsson et al. (2015) 
skrivit varit de rapporter som många svenska publicerade artiklar, rapporter och datablad 
refererat till och haft som utgångspunkt gällande riktvärden och viktiga fakta angående 
PFAS. Gleisner et al. (2019) släppte i början av 2019 en vägledande rapport i uppdrag av 
den svenska regeringen som kommer ligga till grund för många framtida svenska 
rapporter likt Falk-Filipsson et al. (2015) och Pettersson et al. (2015) har gjort sedan 2015. 
Falk-Filipsson et al. (2015) och Pettersson et al. (2015) har som många andra publicerade 
artiklar från hela världen refererat till EFSA:s rapport från 2008, Perfluorooctane 
sulfonate (PFOS), perfluorooctanoic acid (PFOA) and their salts Scientific Opinion of 
the Panel on Contaminants in the Food chain av (European Food Safety Authority 2008). 
För de nyare publicerade artiklarna gällande PFAS har EFSA:s nyaste preliminära 
rapport, Risk to human health related to the presence of perfluorooctane sulfonic acid 
and perfluorooctanoic acid in food av Knutsen et al. (2018)  använts som en viktig 
referens.  
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2.7.1 Framtidens riktvärden 
 
När Knutsen et al. (2018) släppte EFSA:s preliminära rapport Risk to human health 
related to the presence of perfluorooctane sulfonic acid and perfluorooctanoic acid in 
food med underlag för uppdaterade värden började det refereras till rapporten och forskare 
var mer eller mindre skeptiska till rapporten. En uppdaterad version av rapporten kommer 
att släppas med en slutgiltig bedömning senare under 2019, säkerligen kommer många 
länder ändra sina rikt- och gränsvärden eftersom att nuvarande rikt- och gränsvärden är 
inspirerade av EFSA:s rapport från 2008.  
 
Kampen om att försöka få in fler PFAS-ämnen in i Stockholmskonventionens POP-
förordningen (EG) nr 850/2004 om långlivade organiska föroreningar med uppställda 
krav av förordningen på hantering av föroreningar sker i dagsläget med ambitioner att få 
in fler PFAS-ämnen (Olsson Ressner et al. 2018). Franke et al. (2017) nämner att EU ska 
komma med en förordning gällande PFOA, lagen kommer börja gälla juni 2020, Olsson 
Ressner et al. (2016) nämner att EU-kommissionen redan 2015 nominerade PFOA för 
global utfasning genom att listas i Stockholmskonventionens POP-förordning. US EPA 
föreslog under 2016 referensdosen 0,02 µg/kg och dag för både PFOS och PFOA (EPA 
2016b 2016c). 
 
För att lyckas minska tillverkningen och användningen för PFAS-relaterade substanser 
krävs mer kunskap genom att forska vidare, utveckla instrument för att lättare kunna 
identifiera PFAS, öka miljöövervakningen och sprida kunskapen till företag, allmänheten 
och framför allt beslutsfattare runt om i världen (Olsson Ressner et al. 2018). Den svenska 
regeringen har arbetat med PFAS-frågan under några års tid för att framför allt försöka 
sprida kunskap (Riksdagsförvaltningen 2017; Gleisner et al. 2019; Riksdagsförvaltningen 
2019). 
 
Goldenman et al. (2019) nämner i sin rapport att nuvarande och föreslagna gränsvärden 
för dricksvatten kan minskas ytterligare med hänsyn till ökad information om hälsa och 
miljö. Mamsen et al. (2019) skriver att EFSA kommer släppa ytterligare rapporter under 
2019 med undersökningar på fler PFAS-ämnen än PFOS och PFOA som har varit i fokus 
i de tidigare rapporterna. Forskarna trycker på att dagens rikt- och gränsvärden riktade 
mot en vuxen population inte räcker, tydligare rikt- och gränsvärden för barn och foster 
är minst lika viktigt.  
 
2.8 Effekt på människor  
 
Nästan alla människor som lever i ett mer utvecklat land har en eller flera PFAS i sin 
kropp (Goldenman et al. 2019). Människor utsätts för dagliga intag av PFAS genom 
inandning, förtäring av PFAS-förorenad föda eller dricksvatten (Pettersson et al. 2015; 
Hu et al. 2016; Fomsgaard Bergman et al. 2018; Knutsen et al. 2018). Goldenman et al. 
(2019) skriver att cirka 3 % av den europeiska befolkningen är utsatta för PFAS-
exponering med värden över gränsvärden genom dricksvatten eller andra PFAS-intag. 
För att tydligare visa hur människor exponeras av PFAS redovisas det i Figur 8. 
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Figur 8. Hur människor blir exponerade av PFAS i vardagen, bild från PFOS and PFC releases and 
associated pollution from a PFC production plant in Minnesota (USA) av Oliaei et al. (2013).  

Födan är den största intagskällan, det är först och främst fisk men också kött, ägg och 
mejeriprodukter innehållande PFAS-ämnen som människor får i sig (Lanza et al. 2017; 
Fomsgaard Bergman et al. 2018; Knutsen et al. 2018; Mamsen et al. 2019). Intag av 
dricksvatten och vatten som används vid tillagning av mat är också en intagskälla som 
oroar forskarna, därför har riktvärden fastställts runt om i världen (EPA 2016a; Knutsen 
et al. 2018; Mamsen et al. 2019). Livsmedels- och drogförvaltningen ändrade sina 
bestämmelser i USA januari 2016, för att inte längre tillåta PFOA och PFOS skulle 
tillsättas i livsmedelsförpackningar, ett viktigt beslut som kom att minska PFAS-
exponeringen (EPA 2016a).  
 
Från och med 2019 då de nya riktvärdena som Knutsen et al. (2018) publicerade har 
vetskapen bevisat att PFAS har en tydlig effekt på människor. Eftersom högfluorerade 
ämnen är fett- och vattenavstötande lagras de inte i fettvävnad som andra 
bioackumulerande ämnen, de binder istället till proteiner och lagras därför i organ som 
till exempel plasma, njure, lunga, levern och i blodet (Olsson Ressner et al. 2016; Knutsen 
et al. 2018). NIRAS (2017a,  2017b,  2018) och Knutsen et al. (2018) skriver att den 
beräknade halveringstiden för PFOS hos människor är ungefär 5 år, medan för PFOA 
uppskattades det från flera studier en halveringstid mellan 2 och 4 år.  
 
Goldenman et al. (2019) beskriver att saneringen av PFAS måste ske nu och dagens 
PFAS-användning måste sluta omgående. Ytterligare passivitet leder till att fler 
människor blir exponerade desto längre PFAS-förorening kvarstår i miljön utan rening. 
Föroreningen kommer att spridas i mark, yt- och grundvattnet som kommer att behöva 
renas med en hög kostnad. De sammanlagda kostnaderna för miljöscreening, 
övervakning, vattenrening, marksanering och hälsobedömningar beräknas bara för 
Sverige vara mellan 188 miljoner och 52 miljarder kronor per år och förr ESS-länderna 
beräknas kostnaden vara mellan 86 och 1780 miljarder kronor per år (Goldenman et al. 
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2019). Kostnaderna tror Goldenman et al. (2019) sannolikt kan bli ännu större, eftersom 
antalet PFAS på marknaden och de volymer som produceras fortsätter att öka.  
 
Sunderland et al. (2019) har sammanställt den senaste forskningen angående PFAS effekt 
på människor. Den största PFAS-studien på människor är en grupp boende näta DuPonts 
fluortelomeranläggning, det var C8 Health Project som gjorde undersökningen och 
hittade sannolika kopplingar mellan PFOA och sex olika sjukdomar (högt kolesterol, 
sköldkörtelsjukdom, graviditetsinducerad hypertoni, ulcerös kolit och njur- och 
testikelcancer) (Sunderland et al. 2019).  
 
Sunderland et al. (2019) skriver hur barn som blir utsatta för intag av PFAS-serum mellan 
fem till sju års ålder har halverat antalet antikroppar jämfört barn som har fått i sig hälften 
så mycket PFAS-serum. En annan slutsats som finns i rapporten visar att det starkaste 
beviset på ökad cancerrisk har rapporterats genom studier bland människor med ett 
dricksvatten förorenat med PFOA. Det finns också skrivet att en del andra forskare inte 
har hittat någon koppling mellan PFOA och cancer. Oavsett om det finns en koppling 
eller inte ska människor vara försiktiga med intag av PFAS, den internationella byrån för 
cancerforskning (IARC) har klassificerat PFOA som eventuellt cancerframkallande för 
människor (Sunderland et al. 2019). Det har också forskats på hur immunförsvaret 
påverkas av PFAS-exponering, det visade sig att fyra av fem studier kunde statistiskt 
signifikant hitta en association att en hög PFAS-exponering gav ett försämrat 
immunförsvar (Sunderland et al. 2019).  
 
Forskare har undersökt blivande mödrar mer omfattande och sett att PFAS-ämnen 
passerar placentabarriären i livmodern och att PFAS finns i bröstmjölken hos ammande 
mödrar, det har också detekterats PFOS och PFOA i navelsträngsblod och plasmaprover 
hos bebisar (Enander 2016; Knutsen et al. 2018). Forskare på Karolinska Institutet har 
nyligen kommit fram till PFAS-ämnen passerar genom fosterkakan under hela 
graviditeten och anrikas i fostervävnaden, lunga, lever och hjärnan. Av de ämnena som 
forskarna har kollat på ingår fem av sex i PFAS11, forskarna vet dock inte än vilka 
hälsoeffekter detta leder till på fostren och säger att mer forskning krävs (Mamsen et al. 
2019). Övrig mänsklig exponering av PFAS har kopplats till cancer, förhöjt kolesterol, 
fetma, försämrat immunförsvar, reproduktionsförmågan och endokrina störningar 
(Ekelund et al. 2014; Filipovic 2015; NIRAS 2015  2017b  2018; Hu et al. 2016).  
 
Mamsen et al. (2019) skriver att människor utsätts av en blandning av PFAS-ämnen som 
dessutom kan samverka på ett sätt vi inte har någon vetskap om idag. Det gör att 
människor borde av försiktighetsprincipen se till att alla PFAS-ämnen fasas ut från dagens 
samhällen, lika slutsats som Olsson Ressner et al. (2016) och Wang et al. (2017) 
framförde under dioxinkonferensen i Madrid 2014.  
 
2.9 Dagvatten 
 
Dagvatten är tillfälligt förekommande vatten avrinnande längs mark eller på en 
konstruktion, det kan vara i form av regn, smältvatten och tillfälligt framträdande 
grundvatten. (Naturvårdsverket 2017; Olofsson et al. 2018). Dagvatten samlas vanligtvis 
upp i dagvattenbrunnar som leds via nedgrävda ledningssystem ut till recipient, i 
dagsläget förekommer det allt vanligare att ledningen av dagvatten sker i öppna 
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ledningssystem som en del av samhällsplaneringen till recipient ( Salomonsson & Bodin-
Sköld 2017; Viklander, M. & Kowar, S. 2017). Dagvatten innehåller en komplex 
blandning av oorganiska samt organiska ämnen. Dagvattnets kvalitet varierar stort mellan 
olika platser, tidpunkter och årstider (Naturvårdsverket 2017). 
 
Tidigare har vissa dagvattennät varit kopplat på samma ledningssystem som spillvattnet 
vilket har gjort att avloppsreningsverken har haft stora mängder vatten av olika karaktär 
att rena. Detta har orsakat problem för avloppsreningsverken eftersom att slamkvaliteten 
försämrats bland annat på grund av höga halter tungmetaller. I dagsläget förekommer det 
fortfarande kombinerade ledningssystem i svenska städer som försämrar reningen i 
avloppsreningsverken (Blecken 2016; Naturvårdsverket 2017; Viklander, M. & Kowar, 
S. 2017).  
 
Det är vanligt att dagvatten leds ut till recipient utan någon typ av rening med ett förorenat 
vatten av t.ex. PFAS, tungmetaller, bakterier, näringsämnen, salter, partiklar och kolväten 
(Naturvårdsverket 2017; Viklander, M. & Kowar, S. 2017; Viklander et al. 2019). 
Dagvattnets ämnesinnehåll kan potentiellt vara skadligt för människor, flora och fauna 
med vattenlevande organismer i huvudsak, något som kan försämra recipientens 
vattenkvalitet (Nguyen et al. 2016; Östersunds kommun 2016; Viklander et al. 2019). För 
att motverka att dagvatten leds direkt ut till recipient byggs det allt fler anläggningar för 
dagvattenrening med föroreningsinriktade reningsmetoder (Blecken 2016; Nyström 
2019; Viklander et al. 2019). 
 
Urbaniseringen har gjort att dagvattennäten utsätts för en allt högre belastning, 
ogenomträngliga ytor ökar dagvattenavrinningen som gör att flödestopparna blir mer 
extrema och kan riskera översvämningar (Olofsson et al. 2018; Li et al. 2019). Detta kan 
förhindras genom att projektera för en hållbar dagvattenhantering med flacka 
vegetationsrika områden som ger en trögare avrinning av dagvattnet och en viss rening 
redan innan dagvattnet når ledningssystemet (Blecken 2016; Olofsson et al. 2018; Li et 
al. 2019; Viklander et al. 2019).  
 
Det finns direktiv med miljökvalitetsnormer att utgå från när det gäller vattenhantering, 
förorenat vatten får inte släppas ut under alla förhållanden utan man måste följa EU:s 
ramdirektiv för vatten, direktiv 2000/60/EG (EU 2013; Naturvårdsverket 2017; Viklander 
et al. 2019). I vattendirektivet ska potentiella föroreningskällor som t.ex. dagvatten 
omhändertas för att hindra att stora föroreningskällor hamnar i recipienter (EU 2013; 
Naturvårdsverket 2017; Viklander et al. 2019). Föroreningar t.ex. olika PAH:er finns 
listade som prioriterade substanser i vattendirektiv, listan för dagvatten över olämpliga 
ämnen omfattar även många organiska ämnen och mänskligt framställda ämnen som t.ex. 
PFOS med samma värden som visas i Tabell 4 för yt- och grundvatten (EU 2013; 
Naturvårdsverket 2017; Viklander et al. 2019). Utifrån litteraturen som har granskats, 
skrivs det att Sverige inte har några nationella riktvärden för dagvattnets innehåll och 
inget om EU:s ramdirektiv, däremot står det i litteraturen att ansvaret har lagts över på 
kommunerna som har sina egna riktvärden79(Östersunds kommun 2016; Naturvårdsverket 
2017; Viklander et al. 2019).  
 
                                                
7 Sara Sjöström, handledare samt enhetschef för installation och ledningsnät på Östersunds kommun, 
teknisk förvaltning. Möte den 26 mars 2019. 
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Om det finns beslut till ett nytt dagvattensystem är det viktigt att konstruera så lämpliga 
reningsmetoder kombineras och placeras på ett strategiskt sätt för att uppnå optimal 
rening (Blecken 2016; Viklander et al. 2019). Inför valet av rening blir det extra viktigt 
att ta reda på dagvattnets variation över tid så det kan konstateras hur och när dagvattnets 
vattenkvalitet förändras (Blecken 2016; Naturvårdsverket 2017). Vilken typ av 
verksamhet spelar stor roll för vilka typer av föroreningar som vanligtvis finns i 
dagvattnet, för gamla industriområde redovisar Naturvårdsverket (2017) att PFAS, 
metaller och PAHer är de vanligaste föroreningarna för dagvatten, beroende av typen av 
industrier som varit verksam på området. För valet av rening blir det viktigt att se till att 
allt oönskat material blir renat vilket innebär att det blir extra viktigt att se till att välja 
rätt typ av reningsprocess (Nyström 2019). Det är viktigt att dagvattnet för områden 
källsorteras, detta gäller generellt för ytor som i större eller mindre utsträckning riskerar 
att föra med sig föroreningar från exempelvis förorenade ytor såsom vägar, 
byggarbetsplatser och parkeringar jämfört med renare ytor såsom tak och vegetationsytor 
(Naturvårdsverket 2017; Olofsson et al. 2018).  
 
Utifrån granskningen av den litteratur som använts till studien kan slutsatsen dras att 
rening av dagvatten ska renas så nära utsläppskällan som möjligt för att undvika att 
förorenat dagvatten släpps ut till recipient. Reningen kan vara i form av t.ex. naturlig 
sedimentering, fördämning, diken, ledningssystem, kemisk fällning etc. vare sig om det 
finns PFAS eller inte (Blecken 2016; Nguyen et al. 2016; Naturvårdsverket 2017; 
Salomonsson & Bodin-Sköld 2017; Olofsson et al. 2018; Li et al. 2019; Nyström 2019; 
Viklander et al. 2019). Det är därför viktigt att dagvattnet projekteras och utreds noggrant 
vid ett exploateringsområde som t.ex. Frösö Park.  
 
2.9.1 Reningsmetoder för dagvatten 
 
Generellt sätt är dagvattenanläggningar i kalla klimat utsatta och reningsgraden kan till 
viss del sjunka men fungerar överlag bra trotts kylan, något som är bra att tänka på då en 
dagvattenanläggning ska projekteras (Blecken 2016). Vanligtvis bygger reningsmetoder 
för dagvatten på olika typer av sedimentering, det innebär att föroreningar sedimenterar 
då ett strömmande vatten uppehålls i någon form av fördämning, t.ex. en damm, våtmark 
eller alternativa typer av sedimentationsbassänger. Eftersom dagvatten ofta innehåller 
höga halter av organiskt material, metaller och partiklar är sedimentation i flera fall en 
lämplig metod för att rena dagvatten (Åtgärdsportalen 2017).  
 
Det finns två huvudtyper av sedimenteringsmetoder för att avskilja föroreningar från ett 
strömmande eller stillastående vatten, partikelavskiljande sedimentering eller fällnings- 
och flockningsteknik. Partikelavskiljande sedimentering baseras på att föroreningarna i 
vattnet är i partikelfas. När det strömmande vattnet kommer till en damm, våtmark eller 
liknande med en lugnare vattenmiljö kommer partiklarna att sedimentera till botten och 
renat vatten kan släppas antingen ut till recipient eller vid behov passera kompletterande 
reningssteg. Kemisk fällning är vanligare då ett dagvatten är förorenat med höga halter 
av mindre partiklar som skulle kräva lång tid att sedimentera (Åtgärdsportalen 2017). 
Åtgärdsportalen (2017) drar slutsatsen att sedimentationsytan bör vara så stor som möjligt 
för att optimera sedimentationen. Detta kan dock vara svårt att åstadkomma en tillräckligt 
stor bassäng då utrymmet vid ett förorenat område kan vara begränsat.  
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2.9.1.1 Dammar 
 
En damm som behandlingsteknik för dagvattenhantering är vanligt förekommande med 
sedimentation som den primära behandlingsprocessen men växtupptag fungerar också till 
viss del som behandlingsprocess (Blecken 2016; Salomonsson & Bodin-Sköld 2017). En 
damm kräver regelbunden tillsyn för att bibehålla in- och utlopp fria från skräp. 
Växtligheten i en damm måste rensas och ackumulerat sediment måste bortforslas med 
ungefär ett års mellanrum för att hålla ett kontrollerat djup, sedimentet kan innehålla höga 
halter föroreningar och ska hanteras varsamt (Blecken 2016; Salomonsson & Bodin-
Sköld 2017). 
 
2.9.1.2 Våtmarker  
 
Skillnaden mellan en våtmark och en damm är att våtmarker använder sig mer av 
biologiska processer kombinerat med sedimentation, istället för dammar som har 
sedimentation som fokus i sin rening (Blecken 2016). De biologiska processerna 
behandlar lösa föroreningar och näringsämnen på ett bättre sätt än sedimentation i damm 
och ses som ett mer effektivt reningssteg som sedimenterar ett större spann av 
föroreningars storlek än en damm (Blecken 2016). 
 
2.9.1.3 Biofilter 
 
Biofilter är en välanvänd reningsteknik för dagvattenrening, biofilter används som ett 
samlingsnamn för flera olika typer av filer som t.ex. sandfilter eller växtbaserade filter. 
Då ett sandfilter används finns möjligheten att anpassa sandfiltret utifrån 
förutsättningarna på dagvattnet, det är viktigt att se till att hålla filtret rent för att undvika 
igensättningar, detta kan inträffa då det finns höga halter av organiskt material i vattnet 
som succesivt minskar sandfiltrets hydrauliska konduktivitet och reningskapacitet 
(Blecken 2016; Salomonsson & Bodin-Sköld 2017). Växtbaserade biofilter kan på 
samma sätt som för sandfilter anpassa filtermaterialet för att anpassa reningen på 
föroreningarna, växtbaserade biofilter förekommer mer vanligt bland parkeringsplatser, 
på skolgårdar, vägkorsningar etc. Växtbaserade biofilter måste kontrolleras regelbundet 
för att säkerställa funktionen och upprätthålla reningsgraden (Salomonsson & Bodin-
Sköld 2017).  
 
2.9.1.4 Kemisk fällning  
 
Att använda sig av kemisk fällning så partiklarna kan koaguleras och flockas för rening 
av dagvatten är en metod som inte har använts särskilt mycket i morden tid, metoden har 
använts tidigare i större utsträckning för dricks- och avloppsvattenrening (Blecken 2016; 
Nyström 2019). Den stora fördelen med kemisk fällning är att många mindre partiklar 
kan fångas upp och renas, något som de sällan gör vid dagens 
dagvattenreningsanläggningar (Nyström et al. 2019; Nyström 2019).  
 
I Nyström et al. (2019) kan man utläsa att tidigare studier visar på en reningsgrad på 85 
% för koagulering genom kemisk fällning med filtrerbara material jämfört 10 % för 
sedimentation, samma forskare visar att fosforreningsgraden var 70 % för kemisk fällning 
jämfört 10 % för sedimentation, en koaguleringsanläggning kostar cirka 10 – 40 % mer 
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än en sedimenteringsanläggning. Reningsprocenten stämmer ganska bra överens med 
forskningen som Nyström et al. (2019) och Nyström (2019) kom fram till där 
koaguleringsprocessen för två olika typer av dagvatten testades. Resultaten från den 
kemiska fällningen visade en reningsgrad för organiskt material, partiklar, kolväten och 
metaller med >90 % jämfört med 40 % för endast sedimentering. För löst koppar, krom 
och bly avskildes 40 % genom kemisk fällning jämfört med 0 % för endast sedimentering, 
detta visar på hur effektivt alternativet koagulering är dagens dagvattenrening. Hur PFAS 
koagulerar och flockas tillsammans med andra föroreningar, organiskt material, partiklar 
etc. redovisas inte av (Nyström et al. 2019; Nyström 2019).  
 
2.9.1.5 Lamellsedimentering  
 
Att använda sig av Lamellsedimentering ökar sedimentationsytan och 
sedimenteringseffektiviteten väsentligt jämfört t.ex. en damm utan att använda någon 
större faktisk yta. Lamellsedimentering innebär att det förorenade vattnet leds via ett antal 
snedställda lameller som sänker vattenflödet och ökar sedimentationsytan, se Figur 9. 
Partiklarna ansamlas på lamellernas ytor, tack vare den kraftiga lutningen hos lamellerna 
(55–60 ° relativt horisontalplanet) glider partiklarna av och ackumuleras i botten av 
sedimentationscontainern810(Åtgärdsportalen 2017).  
  

 
Figur 9. Figuren visar hur principen för en lamellsedimentering kan se ut, möjligheten till pH-
justeringen och kemisk fällning sker i praktiken vanligtvis i ett tidigare skede för att vattnet ska ha 
möjlighet att skapa flockar innan sedimentering8.11Bilden är inspirerad och modifierad utifrån 
(Åtgärdsportalen 2017). 

 
2.9.1.5.1 Lamellsedimentering med kemisk fällning 
 
Kemisk fällning tillsammans med lamellsedimentering kan användas för att rena 
dagvatten fördelaktigt då andra reningstekniker inte tillhandahåller tillräcklig hög 
reningsgrad för metaller, små partiklar eller organiska ämnen i vattnets lösa fas. Något 
som är viktigt att tänka på om lamelltekniken ska användas är att det blir ofta mycket 
slam som ska hanteras och tas hand om8 (Blecken 2016). Tekniken är relativt ny och det 
finns bara några få studier utförda vilket gör det svårt att fastslå några slutsatser från 
tekniken (Blecken 2016). Försök visar att tekniken med kemisk fällning kombinerat med 
                                                
8 Paul Jacobsson, teknisk säljare på EuroWater. Mail 25 och 30 april 2019. 
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lamellsedimentering ger en bra rening av partiklar i dagvatten, föroreningar i den lösta 
vattenfasen har också visat sig reduceras mer effektivt med kemisk fällning jämfört t.ex. 
sedimentering utan kemisk fällning (Blecken 2016; Nyström et al. 2019).  
 
2.9.1.6 Övriga reningsalternativ för dagvatten  
 
För en tillfällig förändring av dagvattenflöden finns flera olika typer av reaktiva 
filtermaterial som används utifrån de platsspecifika förutsättningarna och reningskraven 
(Blecken 2016). Andra eller kompletterande reningsmetoder för dagvatten används också 
där sediment, näringsämnen, skräp, tungmetaller, partiklar etc. separeras från vattnet i 
form av gallerskärmar och filtermaterial som anpassas utifrån dagvattnets förutsättningar 
(Salomonsson & Bodin-Sköld 2017). Membranfiltrering för rening av dagvatten finns 
också som alternativ men är generellt en mycket dyrare reningsprocess och kräver mer 
underhåll men tekniken är sparsamt utforskad för dagvatten i dagsläget, fördelen är att 
det går att styra vad som kan komma igenom membranen (Blecken 2016). 
 
2.9.2 Dagvatten och PFAS 
 
PFAS som förorening har studerats förhållandevis mycket i mark och grundvatten för 
bandbekämpningsområden men det är inte lika utforskat för dagvatten (Naturvårdsverket 
2017; Dauchy et al. 2019; Viklander et al. 2019). Dauchy et al. (2019) visar att 
avrinningsvatten bland annat dagvatten innehåller höga halter PFAS och sprider 
föroreningen i omgivande miljön, det är och kommer bli ett viktigt forskningsområde i 
framtiden för att kunna kontrollera och förstå PFAS-ämnens spridning med 
avrinningsvatten. PFAS-ämnen har sitt ursprung ovan mark och har därför också högsta 
PFAS-halterna ovan mark i t.ex. dagvatten medan en del infiltrerar ned i mark. PFAS 
binder vanligtvis inte till partiklar men försvinner inte heller omgående från ett förorenat 
område vilket gör att PFAS-situationen runt om i världen är en svårhanterlig 
fråga812(Dauchy et al. 2019). För ett PFAS-förorenat dagvatten som ska renas blir 
förbehandlingssteget i reningsprocessen viktigast, ett dagvattens inkommande kvalitet 
kommer att påverka reningen av PFAS och det är därför viktigt att rena bort saker som 
kan sätta igen reningssteget avsett för PFAS9.13För en erhålla en mer djupgående analys 
om hantering av PFAS i dagvattnet för området Frösö Park kan det utläsas i Olofsson et 
al. (2018), Söderberg et al. (2018) och befintliga samt framtida rapporter från NIRAS.   

                                                
8 Paul Jacobsson, teknisk säljare på EuroWater. Mail den 24 april 2019. 
9 Oskar Vilhelmsson, teknisk säljare på EuroWater. Möte den 11 april 2019. 
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3.  Metod 
 
PFAS-ämnen och dess skadliga effekter på miljö, djur och natur är ett nyutforskat 
område, därmed publiceras ny och betydande forskning om PFAS relativt frekvent. 
Nyutgivna publikationer har prioriterats för att ge en så bra nutidsinformation som 
möjligt. För att visa intresseökandet för PFAS och de två populäraste substanserna PFOS 
och PFOA gjordes tre separata sökningar på Web of Science med sökorden: "PFAS", 
"PFOS" och "PFOA" för att få reda på antalet publikationer 15 år tillbaka i tiden, samt 
publikationer under år 2019, se Figur 10. 
  

 
Figur 10. Publikationer över tid med sökorden PFAS, PFOS och PFOA. 

Det kan tydligt utläsas en växande trend för samtliga sökord. Första sökningen för 2019 
gjordes 2019-01-31, därav så få publikationer för de första staplarna år 2019, med samma 
sökningar sista dagen i månaden för att se utvecklingen för 2019. Samma trend kan 
utläsas för 2019 som för de flesta andra årtalen med flest publikationer för PFOS följt av 
PFOA och PFAS.    
 
3.1 Litteratursammanställning  
 
En litteraturundersökning gjordes för att skapa en helhetsbild över dagsläget både för 
fältbaserade studier och forskningsstudier inriktade mot specifika PFAS. 
Litterturundersökningen gav en bred och översiktlig bild över PFAS-situationen som 
gjort det lättare att förstå hur, vad och vilka förutsättningar som spelar roll för olika 
reningstekniker och områden. Artiklar har valts ut genom granskning av sammanfattning, 
syfte, mål, resultat och slutsats. Artiklarna har sökts via specificerade sökord i 
databaserna Web of Science och OneSearch. Den vetenskapliga litteraturen har 
kompletterats med material (platsspecifika rapporter för området Frösö Park och andra 
rapporter på liknande områden) som har tillhandahållits av kommunen, tips på rapporter 
via personkontakt eller mailkontakt med forskare och branschrelaterade aktörer som 
jobbar professionellt med PFAS. En sammanställning av artiklarna som använts till denna 
studie redovisas i Bilaga 1. 
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3.2 Dialog med intressenter  
 
För att redovisa en nutidsinformation i studien har kontakten med forskare, 
branschpersoner samt personkontakt varit viktig för att kunna presentera en 
nutidsinformation för PFAS-situationen. Personerna som bidragit med betydande 
information till studien listas nedan. 
 
Mailkontakt med: 

•   Johan Edvinsson, miljökonsult på NIRAS. Har hjälpt till med att skicka material 
på rapporter och gett klartecken att använda material publicerat av NIRAS. 
Materialet har legat till stor grund för det resultat som publiceras i studien. 

•   Mattias Öberg, forskare på Karolinska institutet. Läste hans blogg och mailade 
honom om tips på artiklar, det var Mattias som tipsade om EFSAs nya rapport 
som använts i studien. 

•   Annelie Hedström, forskare på Luleå tekniska universitet. Har bollat tekniska 
lösningar angående förbehandlingen för dagvattenrening, fick hennes forskning 
skickad som finns med i avsnittet 2.9 Dagvatten. 

•   Oliaei Fardin, skribent till den mycket refererade artikeln PFOS and PFC releases 
and associated pollution from a PFC production plant in Minnesota (USA). Oliaei 
gav tillåtelse att använda deras publicerade bild där det går att se hur människor 
påverkas dagligen av olika typer av PFAS-ämnen.  

•   Angelica Allansson, projektingenjör på Svevia. Fick rapporter om PFAS-rening 
med jordtvätt som finns med i 2.4.3 Schaktningsmetoder, jordbaserade tekniker. 

•   Paul Jacobsson, teknisk säljare på EuroWater. Erfarenhet av fler olika PFAS-
projekt, bland annat Landvetter flygplats. Har fått bra tips på var relevant 
information finns att hitta. Paul har varit ett bollplank då det uppkommit 
funderingar angående PFAS-frågor. Han är refererat till på flera ställen i studien.  

 
Personlig kontakt med:  

•   Sara Sjöström, handledare samt enhetschef för installation och ledningsnät på 
Östersunds kommun, teknisk förvaltning. Har varit ett bollplank genom hela 
arbetets gång och gett tips på information inom alla områden till studien.  

•   Kristina Kenning Östling, sektorchef för Avfall VA på Östersunds kommun, 
teknisk förvaltning. Har gett tips på människor som kontaktats, fått mycket bra 
information från kontakterna. 

•   Fredrik Karlstedt, VD Frösö Park Fastighets AB. Gav en nutidsbeskrivning för 
området Frösö Park med allt ifrån PFAS-situationen till Frösö Park Fastighets 
visioner om framtiden för området.  

•   Oskar Vilhelmsson, teknisk säljare på EuroWater. Erfarenhet av fler olika PFAS-
projekt, bland annat Landvetter flygplats. Har fått bra tips på var relevant 
information finns att hitta. Mötet med Oskar gav en bredare bild av PFAS-
situationen för verksamheter i fält. Att det finns tekniker som kan rena PFAS fanns 
det vetskap om innan mötet med Oskar men informationen om en 
reningsanläggnings faktiska ytor, kontakttider till inkommande vatten och 
variationen på aktivt kol var ny information som inte förekom i den granskade 
litteraturen. Oskar har använts som referens på flera ställen i studien.  
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4.  Resultat 
 
All data som redovisas i resultatet i form av figurer, tabeller, kartor och diagram är 
baserade på tidigare undersökningar, allt dataunderlag bifogas i Bilaga 2. I resultatdelen 
används uttrycket ytvatten istället för dagvatten för att efterlikna benämningen från 
tidigare rapporter kopplat till området. 
 
4.1 Nutidsbeskrivning 
 
För att ge en tydlig översikt över den aktuella föroreningssituationen på området Frösö 
Park redovisas sammanfattande data utifrån de undersökningar som gjorts i Figur 11. 
 

 
Figur 11. Sammanställning på data som finns publicerad i dagsläget med tillhörande rikt- eller 
gränsvärde. 

Figur 11 visar att området Frösö Park är kraftigt förorenat av PFAS-ämnen utifrån de 
mark-, yt- och grundvattenundersökningar som utförts. PFOS är den mest förekommande 
PFAS-substansen inom området för mark, yt- och grundvatten, se Figur 12 för en 
fördelning för PFAS11 inom området Frösö Park. 
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Figur 12. PFAS-fördelningen för mark, yt- och grundvatten för PFAS11. 

I det aktuella området består marken av högt berg och en hård lermorän som gör att PFAS-
föroreningarna följer naturens topografi med en sluttning ner mot Storsjön1014(NIRAS 
2015  2017a  2017b  2017c). 
 
Tidigare framtagen forskning och fältstudier inriktas mot PFAS i dricksvatten eller vatten 
förekommande i avloppsreningsverk. För området Frösö Park blir det lite annorlunda 
eftersom det är dagvatten som ska renas. För att undvika att PFAS-förorenat dagvatten, 
över rikt- och gränsvärden, når Storsjön måste föroreningarna renas innan det når 
Östersunds drickvattentäckt.  
 
I Sverige finns det många PFAS-förorenade platser, Linderoth et al. (2016) visar kartor 
med över 2000 platser förorenade av PFAS, i den vänstra kartan i Figur 13 går det att 
utläsa föroreningssituationen i Sverige 2016. I den högra kartan i Figur 13 går det att 
utläsa vilka platser som NIRAS arbetat med, några av dessa är Försvarsmakten ansvariga 
för. Frösö Park är ett område liggandes intill en flygplats som historiskt har utsatts för 
övningar med brandsläckningsskummedel som PFAS-utsläppskälla. Det finns flera 
områden likt Frösö Park (F4) runt om i Sverige med Tullinge (F18), Kallinge (F17), 
Arlanda, Landvetter och Sturup som de mest omtalade. Alla områden har idag rening av 
PFAS med aktivt kolfilter, vilket indikerar att tekniker för att rena PFAS på området 
Frösö Park finns1115(Gleisner et al. 2019). Enligt Weinmann (2018) finns det inte 
reningsmetoder för att rena PFAS på området Frösö Park. Weinmann (2018) skriver att 
filterlösningar med t.ex. kolfilter inte kan tillämpas för att rena PFAS-haltigt vatten i 
dagsläget, för att det ska vara möjligt krävs det att flertalet grundförutsättningar uppfylls. 
Några av dessa grundförutsättningarna är ett kontrollerat vattenflöde, att vattnet förutom 
PFAS måste vara relativt rent och att den aktuella vattenvolymen inte är för stor. För 
Försvarsmaktens del har det därför endast ansetts rimligt att installera filterlösningar på 
uppumpat grundvatten från specifika byggnader eller för dricksvattenändamål. Att rena 
exempelvis ytvatten eller uppumpat grundvatten från brandövningsplatser med komplex 
föroreningsproblematik bedömer Försvarsmakten inte som aktuellt med dagens teknik. 
Försvarsmakten följer teknikutvecklingen kontinuerligt för åtgärder riktade mot PFAS-

                                                
10 Fredrik Karlstedt, VD Frösö Park Fastighets AB. Möte den 8 april 2019.  
11 Johan Edvinsson, miljökonsult på NIRAS. Mail den 8 februari 2019. 
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föroreningar både nationellt och internationellt. I dagsläget saknas en fungerande teknik 
för sanering av större områden förorenade med PFAS både i Sverige och internationellt 
(Weinmann 2018).  
 

 
Figur 13. Sverigekartor med PFAS-förorenade platser, den vänstra kartan visar med grå prickar 
misstänkta föroreningskällor och med gröna prickar visas föroreningskällor med kända utsläpp. Den 
högra kartans röda prickar visar PFAS-förorenade platser där NIRAS utför undersökningar. bild 
från bild till vänster från Högfluorerade ämnen (PFAS) och bekämpningsmedel En sammantagen bild 
av förekomsten i miljön Redovisning av ett regeringsuppdrag av Linderoth et al. (2016), bild till höger 
har erhållits via Johan Edvinsson på NIRAS.  

NIRAS jobbar idag efter ett kontrollprogram för området Frösö Park som sträcker sig till 
år 2020. Kontrollprogrammet syftar till med totalt åtta provtagningar under 2018–2020 
samla data som vidare ska ligga till grund för utvärdering11. Det kommer ske en 
omprövning av MIFO-klassificering för Brandövningsplatserna F4 046 och F4 071 
eftersom NIRAS fick synpunkter av Länsstyrelsen i Jämtlands län att områdena borde 
klassats som riskklass 1 istället för riskklass 2, lokaliseringen av brandövningsplatserna 
kan ses i Figur 14 (Wallén Mattsson & Löfholm 2018; Weinmann 2018). NIRAS kommer 
också göra fler undersökningar inom Swedavias flygplatsområde Åre Östersund Airport. 
Under tiden då kontrollprogrammet pågår kommer NIRAS följa teknikutvecklingen för 
åtgärder riktade mot PFAS-föroreningar både nationell och internationellt11.16 

                                                
11 Johan Edvinsson, miljökonsult på NIRAS. Mail den 8 februari 2019. 
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Ytvattenprover  inland  

4.1.1 Kartor, bilder och tabeller för att visa området Frösö Parks situation i dagsläget 

 
Figur 14. Översiktbild över området Frösö Park. Översiktskartan är baserad utifrån rapporterna 
(NIRAS 2015  2017a  2017b  2017c; Olofsson et al. 2018; NIRAS 2018), intervjun med Frösö Park 
Fastighets ABs VD Fredrik Karlstedt12, platsobservationer och Östersund kommuns kartmaterial. 
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NIRAS arbetar i dagsläget med en djupare undersökning av det markliggande 
ledningssystemet för att kartlägga hur olika typer av ledningar är kopplade och vart det 
kan finnas eventuella läckage av PFAS-haltigt vatten till mark och grundvatten12.17Riktigt 
hur alla ledningar är kopplade och interna ledningar visas inte i Figur 14. Olofsson et al. 
(2018) förklarar att det befintliga ledningsnätet har ett antal korsningspunkter där 
ledningar går över och under varandra vilket gör det svårt att bedöma hur stora ytor 
respektive delsystem avvattnar. Ledningsdimensionerna bör också ses över då dagens 
dagvattennät är underdimensionerat enligt Olofsson et al. (2018) och dagens 
dagvattensystem bedöms inte kunna användas annat än i undantagsfall efter 
exploateringen av Frösö Park.    

Ytan sydväst om exploateringsområdet har Olofsson et al. (2018) föreslagit som en 
tänkbar plats för en reningsanläggning, se Figur 14. Vatten från exploateringsområdet 
som kommer renas i en eventuell reningsanläggning har naturlig avrinning i sydvästlig 
riktning, vilket skapar goda möjligheter att fånga upp dagvattnet i den planerade 
reningsanläggningen. Olofsson et al. (2018) bedömer att en nybyggnation av 
dagvattensystemet är nödvändigt. 

Platsen vid F4 071 har jag själv föreslagit utan några undersökningar eller större 
erfarenhet. Varför en reningsanläggning föreslås på platsen är på grund av de högsta 
uppmätta värdena PFAS för området samt att reningsanläggningen ligger i 
flödesriktningen för ytvattnet och en del av grundvattnets riktning från före detta 
brandövningsplatsen F4 071. Storleken på den föreslagna reningsanläggningen är en 
uppskattning och utredning av storlek och dimensionering krävs om byggnation blir 
aktuell. Utifrån PFAS-halterna som uppmätts vid F4 071 bedömer jag att det måste till 
någon form av rening vid den platsen, alternativet att pumpa PFAS-förorenat vatten ser 
Vilhelmsson13 som ett alternativ men skulle hellre vilja ha två separata 
reningsanläggningar.18I Oliaei et al. (2013) och Gleisner et al. (2019) kan det utläsas att 
pumpning av grundvatten har använts för rening av PFAS. Problematiken med att pumpa 
vatten är att det måste genomföras under en mycket lång tid, upp till hundratals år för 
brandövningsplatser. En annan nackdel med pumpning är när marken är förorenad, då 
stannar PFAS-föroreningarna bundna i marken medan PFAS i vattenfasen pumpas till 
rening. 

För att tydligare se hur förorenade de två mest undersökta brandövningsplatserna F4 046 
och F4 071 är, redovisas PFAS-halter för områdena med värden för mark, yt- och 
grundvatten. I Figur 15 och 16 kan föroreningssituationen för F4 046 utläsas med 
tillhörande fotografier i Figur 17 – 20.  

                                                
12 Fredrik Karlstedt, VD Frösö Park Fastighets AB. Möte den 8 april 2019.  
13 Oskar Vilhelmsson, teknisk säljare på EuroWater. Möte den 11 april 2019. 
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Figur 15. Föroreningssituationen för tidigare brandövningsplatsen F4 046. Inspirerad utifrån 
(NIRAS 2015  2017c  2017a). Färgen runt om symbolerna i figuren symboliserar hur värdet är 
kopplat mot rikt- och gränsvärden. Om det inte finns någon färg runt en symbol i figuren är värdet 
under rikt- eller gränsvärde. 
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Uppmätta halter av PFOS i grundvattnet varierar kraftigt i provpunkter placerade relativt 
nära varandra, se exempel i Figur 15 där en differens om 846,3 ng/l redovisas i två 
närliggande punkter med uppmätta halter om 44,7 respektive 891 ng/l. Detta beror troligt 
på markens permeabilitet som grundas i vattnets framkomlighet.  
 

 
Figur 16. Bedömd föroreningssituation avseende PFOS i mark för området F4 046. Det 
gulmarkerade området visar halter överstigande MKM-värden. Det grönmarkerade området visar 
halter överstigande KM-värden. Bild från Undersökning av föroreningssituationen avseende PFAS 
inom tidigare F4 Frösön av (NIRAS 2017a). 
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Figur 17. Översiktsbild över NBC-BANA F4 046, med vallar runt om stora delar av ytan och ett 
observationsrör inringat med rött. Fotografiet taget av Tore Johansson den 8 april 2019. 

 
Figur 18. Ytvatten som rinner längs med NBC-BANANS kant med dike som leder ytvatten runt f.d. 
brandövningsplatsen. Fotografiet taget av Tore Johansson den 8 april 2019. 
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Figur 19. Fortsättning av dike som leder bort ytvatten från området runt omkring NBC-BANAN, 
ytvattnet leds i diken från f.d. brandövningsplatsen som har utlopp i Storsjön. Fotografiet taget av 
Tore Johansson den 8 april 2019. 

 
Figur 20. Utlopp KU där stora delar av ytvattnet som kommer från området Frösö Park leds ut i 
Storsjön. Fotografiet taget av Tore Johansson den 8 april 2019.  

För området F4 071 redovisas föroreningssituationen i Figur 21 och 22 med tillhörande 
fotografier i Figur 23 – 26. 
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Figur 21. Föroreningssituationen för tidigare brandövningsplatsen F4 071. Inspirerad utifrån 
(NIRAS 2015  2017b). Färgen runt om symbolerna i figuren symboliserar hur värdet är kopplat mot 
rikt- och gränsvärden. Om det inte finns någon färg runt en symbol i figuren är värdet under rikt- 
eller gränsvärde. 
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Figur 22. Bedömd föroreningssituation avseende PFOS i mark för området F4 071. Det 
gulmarkerade området visar halter överstigande MKM-värden. Det grönmarkerade området visar 
halter överstigande KM-värden. Bild från Översiktlig avgränsning avseende PFAS kring den f.d. 
brandövningsplatsen på tidigare F4 Frösön av (NIRAS 2017b). 

 
Figur 23. Översiktsbild över F4 071, brandövningsplatsen med vallar runt om stora delar av ytan 
inringat i blått. I den gröna markeringen ligger ett tidigare övningsområde för släckning i skogsträng 
(NIRAS 2017b). Fotografiet taget av Tore Johansson den 8 april 2019. 
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Figur 24. Bilden tagen på området F4 071 där ytvattnet rinner av mot Storsjön, Kungsgårdsviken. 
Denna plats som kan ses på bilen innefattar utifrån tidigare undersökningar de högsta värden PFAS 
i mark, yt- och grundvatten. Observationsrör inringat med rött. I den gula markeringen ligger en 
tidigare damm som släckvätska leddes till genom en oljeavskiljare, flera observationsrör finns inom 
området. Inom den rosa markeringen finns tidigare övningsplats för trafikolyckor innefattande 
släckning av bilbränder och säkring mot brand med skummatta (NIRAS 2017b). Fotografiet taget 
av Tore Johansson den 8 april 2019. 

 

 
Figur 25. Föreslagen plats för rening av PFAS mellan brandövningsplatsen F4 071 och 
Kungsgårdsviken. Kungsgårdsviken går att se i mitten av fotografiet. Fotografiet taget av Tore 
Johansson den 8 april 2019. 
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Figur 26. Strandkant med utsikt över Kungsgårdsviken, en del av Östersunds dricksvattentäkt 
Storsjön. I viken har prover på fisk tagits med höga halter över gränsvärde. Fotografiet taget av Tore 
Johansson den 8 april 2019. 

Prover på fisk som fångats i Kungsgårdsviken, se Figur 14 samt 26 för att se platsen. 
PFAS-halterna för fisk redovisas i Tabell 5. 
 
Tabell 5. Föroreningssituationen för fisk i Kungsgårdsviken, underlaget till tabellen kommer från 
(NIRAS 2018). 

 
 
De blåfärgade värdena visar halva detektionsgränsen för vad labbet klarade av att avläsa. 
S PFAS11 redovisas med två olika värden, ett där S PFAS11 exkl. visar PFAS-halten 
exklusive detektionsgränsen och S PFAS11 ink. visar PFAS-halten inklusive 
detektionsgränsen för undersökningsdata. De röda värdena visar om fisken hade en 
PFOS-halt över gränsvärdet för biota inom området Kungsgårdsviken.  
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4.2 Östersund och Frösö Parks Dagvatten 
 
Eftersom undersökningar på dagvatten för området Frösö Park saknas, har data på 
dagvatten från Östersunds tätort använts i denna studie. I samråd med Sjöström14 fastslogs 
att använda dessa värden som referensvärden.19I utredningen gjord av Österlund (2013) 
framkommer det att Östersunds dagvatten överstiger halterna betydligt för zink, koppar 
och bly, halter på övriga metaller och suspenderade material överstiger också rikt- och 
gränsvärden för dagvatten. Dessa värden kan eventuellt komma att påververka valet av 
reningsteknik då det är metaller, organiska föreningar och andra föroreningar som ska 
renas tillsammans med PFAS i en framtida reningsanläggning. Olika studier visar att 
reningsgraden för PFAS-ämnen försämras när det finns höga halter av metaller, organiskt 
material och partiklar15, 16

2021(Nguyen et al. 2016). Olofsson et al. (2018) skriver att metaller 
och organiska ämnen återfinns generellt i sådana halter som kan förväntas i denna typ av 
område men redovisar ingen data för dagvattnet på området Frösö Park.  
 
Då ett stort område som Frösö Park ska exploateras kommer föroreningsbilden att 
förändras. Eftersom markanvändningen ändras till en mer urban karaktär kommer det 
medföra fler bilar, större andel hårdgjorda ytor och en högre påverkan från mänskliga 
aktiviteter. Den större andelen hårdgjorda ytor gör att mer vatten transporteras i 
dagvattensystemet och därmed riskerar totalmängderna av metaller och näringsämnen att 
öka, vilket är de vanligaste föroreningstyperna från urban exploatering (Olofsson et al. 
2018; Li et al. 2019). Detta gör att en rening av PFAS borde ske innan en urbanisering av 
området eftersom då grävskopan sätts ner i marken kommer organiskt material spridas. 
Risken för att PFAS-ämnena sprids inom och utanför det förorenade området skulle 
komplicera PFAS-situationen för området. Om halterna av PFAS sänks inom området 
innan exploateringen startar, innebär det inte att det kommer vara ett PFAS-fritt område. 
Det är därför viktigt att fortsatt rena dagvattnet från ämnen kopplade till exploateringen 
samt PFAS.  
 
4.3 Olika typer av reningsmetoder med för- och nackdelar för respektive 
metod kopplat till området som ska renas 
 
Spridningen av PFAS till ytvatten är komplex och sker via nederbörd, markavrinning och 
grundvatten till det nätverk av mindre vattendrag, diken och ledningssystem som 
avvattnar området i riktning mot Storsjön. I dialog med Sjöström17 beslöts det att denna 
studie skulle ha ett fokus på dagvattenrening istället för komplicerade in situ- eller 
instängningsmetoder. Reningsteknikerna som tas upp i avsnittet inriktas istället mot 
dagvattenrening kombinerat med någon reningsmetod riktad mot PFAS. Förslagsvis 
någon typ av sorptionsteknik, membranteknik eller kemisk redoxreaktion.22  
 
En stor fördel med området Frösö Park är att det finns stora anläggningsytor belägna 
sydväst om det planerade exploateringsområdet samt mellan den tidigare 
                                                
14 Sara Sjöström, handledare samt enhetschef för installation och ledningsnät på Östersunds kommun, 
teknisk förvaltning. Möte den 26 mars 2019. 
15 Oskar Vilhelmsson, teknisk säljare på EuroWater. Möte den 11 april 2019. 
16 Paul Jacobsson, teknisk säljare på EuroWater. Mail den 23 april 2019.  
17 Sara Sjöström, handledare samt enhetschef för installation och ledningsnät på Östersunds kommun, 
teknisk förvaltning. Möte den 28 Mars 2019. 



53 

brandövningsplatsen F4 071 och Storsjön, som möjliggör att valen av reningsmetoder, se 
områden för eventuella reningsanläggningar i Figur 14.  
 
4.3.1 Dagvattenrening 
 
För reningen av dagvattnets alla föroreningar som finns på området Frösö Park måste det 
till flera reningssteg så PFAS kan renas med en mindre konkurrens av metaller, organiskt 
material och partiklar. Någon typ av förbehandling kommer att krävas för att rena bort 
konkurrerande ämnen så reningssteget som skall rena PFAS-föroreningar kan rena PFAS-
föroreningar och inte metaller, organiskt material eller övriga partiklar. Det gäller att hitta 
en kombination mellan olika reningsmetoder så att PFAS-föroreningarna kan renas bort 
till önskvärt resultat.  
 
I separata dialoger med Vilhelmsson1823och Jacobsson19 föreslås i första hand någon typ 
av sedimentering på en sedimenteringsyta, förslagsvis en damm, lamellsedimentering 
eller våtmark följt av sandfilter, detta grundar båda från tidigare erfarenheter. Får 
sedimenteringen tillräckligt med utrymme och tid så kommer stora delar av organiskt 
material, metaller och partiklar renas. Möjligheten att lagra och kontrollera vattenflödet 
ges också om det finns en sedimenteringsyta. Då vattnet fått sedimentera tillräckligt länge 
kan vattnet ledas igenom ett sandfilter för att rena bort de sista partiklarna och andra 
ämnen som kan komma att påverka reningssteget riktat mot PFAS-föroreningarna (Li et 
al. 2019). Genom att tillsätta pH-justerare i vattnet kan lösta föroreningsämnen övergå i 
partikelfas och sedimentera (Naturvårdsverket 2017; Viklander et al. 2019). Förutom pH-
justerande kan även fällningskemikalier tillsättas. Det gör att små partiklar som i vanliga 
fall tar mycket lång tid att sedimentera slås samman till större partiklar, för att lättare 
kunna separeras från vattnet med sedimentering i en lugn vattenmiljö. Detta ser 
Jacobsson19 som ett alternativ för att lyckas sedimentera en större andel av vattnet.24 
Nyström et al. (2019) redovisas forskningsresultat som visar att kemisk fällning riktar sig 
bra mot det dagvattnet som finns inom området med höga halter zink, koppar och bly. 
Med en reningsgrad över 90 % på tester jämfört 40 % med sedimentering och 40 % 
avskiljning för löst koppar, krom och bly jämfört mot sedimenteringens 0 %. Utan 
sedimenteringsyta blir dimensioneringen svårare och det måste dimensioneras mot ett 
större flöde som anläggningen ska klara av att rena för att kunna tillgodose reningskravet 
för t.ex. snösmältning och kraftiga regn19. 
 
4.3.1.1 Sammanfattning av dagvattenrening 
 
Reningssteget för förbehandlingen fokuserat mot att rena dagvattnet från partiklar, 
organiskt material, metaller etc. som kan sänka reningsgraden av PFAS i ett senare skede 
i en reningsanläggning skulle kunna se ut enligt:  
 

•   Att kunna använda sig av en större yta i form av en damm, våtmark eller 
lamellsedimentering ger en klar fördel mot om det inte går att anlägga någon 
liknande sedimenteringsyta. Detta på grund av att det fås en sedimentation på 
föroreningar som klarar av att sedimentera själva eller om det tillsätts en pH-

                                                
18 Oskar Vilhelmsson, teknisk säljare på EuroWater. Möte den 11 april 2019 
19 Paul Jacobsson, teknisk säljare på EuroWater. Mail den 23 april 2019. 
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justering eller kemisk fällning till sedimentationsytan för att underlätta 
sedimentationen och minskar föroreningar för nästkommande reningssteg i 
reningsanläggningen. En annan fördel med en sedimentationsyta är att det går att 
styra flödet för nästkommande reningssteg i anläggningen vilket gör det lättare att 
kontrollera och dimensionera anläggningens nästkommande reningssteg19 
(Blecken 2016).  
 

•   Efterföljande reningssteg efter sedimentation föreslås ett sandfilter med en riktad 
kornstorlek som kan rena partiklar, metaller och en del organiskt material som 
inte kunnat sedimentera. Sandfilter är bra för att kunna inrikta sig mot specifika 
partikelstorlekar som ska renas, det är också en reningsmetod som är ganska stabil 
mot förändringar. En nackdel med sandfilter är att ett sandfilter med för små korn 
sätts igen snabbt, därför dimensioneras dessa lite grövre vilket får sandfiltret svårt 
att fånga upp det minsta organiska materialet samt PFAS-föreningarna. De 
föroreningar som inte kunnat sedimentera eller fångats av en sedimentering 
kommer renas i ett efterföljande reningssteg riktat främst mot PFAS-föroreningar.  

 
För olika reningstekniker är det svårt att uppskatta hur stor reduceringen av 
partikelkoncentrationen blir utan att veta dagvattnets förutsättningar och kvalitet i 
kombination med reningsanläggningens utformning19, 20

2526(Blecken 2016).  
 
4.3.2 Förslag på reningstekniker inriktade mot PFAS  
 
I det här avsnittet redovisas olika reningsalternativ med reningstekniker inriktade mot 
PFAS, teknikerna redovisas utifrån förutsättningarna som finns på området Frösö Park. I 
teoridelen kan det utläsas att samtliga reningstekniker påverkas av andra ämnen än PFAS, 
därför blir det viktigt i valet av reningsmetod inriktad mot PFAS att analysera och 
behandla vattnet i förbehandlingssteget så förutsättningarna för att reningen blir så 
effektiv som möjligt till reningstekniken inriktad mot PFAS.  
 
4.3.2.1 Aktivt kol 
 
Metoden är ett väldigt attraktivt alternativ för området, dels för att det är den mest 
beprövade metoden men också att metoden har använts på områden med liknande 
förutsättningar som Frösö Park med en god reningsgrad upp mot 99 % (Gleisner et al. 
2019).  
 
Anläggningsytan för en kolfilteranläggning är större än för t.ex. en membrananläggning 
men utifrån de föreslagna reningsanläggningarna finns det gått om plats för att anlägga 
den typen av anläggning som önskas20. 

Utifrån teorin renar aktivt kol med en högre reningsgrad mot längre kol-fluorkedjor, i 
Figur 12 kan det utläsas att PFOS är den mest förekommande PFAS-substansen, även 
substanserna PFHxS, PFHxA och PFOA är vanligt förekommande av PFAS11. McCleaf 
(2015) visar att rening med aktivt kol har visat god rening också efter 15 000 

                                                
19 Paul Jacobsson, teknisk säljare på EuroWater. Mail den 23 april 2019. 
20 Oskar Vilhelmsson, teknisk säljare på EuroWater. Möte den 11 april 2019. 
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bäddvolymer för PFOS men för PFHxA sjönk reningsgraden mer, något som kan 
begränsa valet av aktivt kol då det finns höga halter av PFHxA i mark, yt- och 
grundvatten. 

Valet av vilket aktivt kol som ska användas blir avgörande för reningsgraden, det finns 
många olika varianter av porositet och fabrikat som kan göra valet svårt. 

4.3.2.2 Alternativa sorptionstekniker 
 
Det forskas på att hitta alternativ till aktivt kol för att framställa material med en bättre 
adsorption. Av alla alternativa sorptionstekniker som finns är CNT med elektromembran 
och biochar teknikerna som visat bäst potential. CNT har visat sig erhålla en snabbare 
rening än aktivt kol, något som kan vara fördelaktigt om det finns en begränsad 
uppsamlingsyta som reglerar inkommande flöde till reningsanläggningen. Materialets 
specifika yta och dess porositet är bidragande till en snabbare rening som samtidigt 
erhåller en hög reningsgrad. Biochar har fördelen med att det kan utvinnas från biologiskt 
restavfall men med nackdelen att biochar går inte att regenerera och reningen är 
långsammare än för t.ex. aktivt kol. 
 
De alternativa soprtionsteknikerna renar bättre mot längre kol-fluorkedjor likt aktivt kol, 
utifrån substansfördelningen finns förutsättningarna för att alternativa sorptionstekniker 
skulle kunna fungera och flera forskare ser potentialen i alternativa sorptionstekniker. Det 
finns idag väldigt få fältbaserade försök och teknikerna måste testas ytterligare och 
eventuellt vidareutvecklas innan teknikerna kan börja användas i större fältstudier (Yang 
et al. 2016; Oyetade et al. 2018; Dalahmeh et al. 2019; Zhang et al. 2019). 
 
4.3.2.3 Jonbytestekniker 
 
Samma vattenkvalitetsparametrar som påverkar aktivt kol påverkar även liknande för 
anjonbytarfilter.  
 
Förutsättningarna som finns på Frösö Park visar på ett PFAS-rikt vatten med relativt få 
substanser av PFAS. Det blir svårt att förutsäga vilken laddning jonbytarna ska innefatta 
som ska fånga upp PFAS-föroreningarna men med bara ett fåtal olika substanser blir det 
lättare.  
 
4.3.2.4 Membrantekniker 
 
Omvänd osmos varit en reningsmetod som fungerat i många olika sammanhang mot olika 
typer av rening. Metoden fungerar även mot PFAS men en hög reningsgrad för både lång- 
och kortkedjiga kol-fluorkedjor. Omvänd osmos är en reningsteknik som är kostsam i 
inköp, underhåll och drift men ger en rening mot det som tekniken utsätts för. En nackdel 
omvänd osmos är att PFAS-koncentrationen efter rening ligger 10 – 20 gånger högre än 
inkommande vatten som kräver ytterligare rening.  
 
Nanofilter ser forskare som den reningstekniken som mest lämpad för rening av PFAS, 
med en god reningsgrad mot längre kol-fluorkedjor. Tekniken har inte visat lika hög 
reningsgrad för korta kol-fluorkedjor som omvänd osmos men visat tillräckligt god rening 
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till en lägre kostnad jämfört med omvänd osmos för att forskare tror på tekniken gällande 
rening mot PFAS. Samma nackdel som finns för omvänd osmos finns även för 
nanofiltrering, att PFAS-koncentrationen efter rening ligger 7 – 10 gånger högre än 
inkommande vatten som kräver ytterligare rening. Tekniken skulle kunna tillämpas för 
området Frösö Park då förutsättningarna med merparten av PFAS-substanserna är längre 
kol-fluorkedjor. 
  
4.3.2.5 Kemisk redoxreaktion 
 
Rening med redoxreaktion finns mest i forskningsstadiet med en spännande utveckling. 
För att rena brandövningsplatserna F4 046 och F4 071 skulle in situ kemisk oxidation 
kunna appliceras. Det finns ett flertal in situ metoder i forskningsstadiet som kan komma 
att bli framtida alternativ till sorptionsteknikerna som används idag. Tankegången om 
elektrokemisk oxidation följer samma tankesätt som för in situ kemisk oxidation, 
tekniken ser spännande ut men behöver utvecklas och beprövas på fältnivå för att kunna 
etablera sig som ett alternativ för området Frösö Park. Den mest spännande 
redoxreaktionen i dagsläget är sonokemisk förstörelse, en metod som under några år har 
setts som en spännande framtida reningsteknik. I dagsläget finns det anläggningar i 
fullskala, Gole et al. (2018) visar en hög reningsgrad för PFSA, vilket också är de mest 
framträdande PFAS-substanserna inom Frösö Park. Tekniken har fördelen att PFAS-
föroreningarna förstörs på plats och tekniken har en relativt låg energiförbrukning jämfört 
dagens reningstekniker. Nackdelen med att sonokemisk förstörning bara kan appliceras 
mot nedbrytning av PFSA i vätskefas blir inte något problem för Frösö Park då det är 
dagvattnet som ska behandlas. Nackdelen blir istället att det är en teknik som inte har 
testats fullskaligt under någon längre period och i dagsläget är det svårt att säga hur 
tekniken skulle lämpa sig för området Frösö Park.  
 
4.3.2.6 Schaktningsmetoder 
 
Utifrån markförutsättningarna som finns på området lämpar sig inte jordtvättstekniken 
som testades i Kalmar, detta på grund av den hårda marken som finns på området. Den 
hårda marken gör också att gräva ur och köra på deponi blir ett alternativ som utesluts. 
Omfattande markarbeten utan inneslutning kan medföra en ökad spridning av PFAS-
föroreningen, vilket skulle göra föroreningssituationen mer komplex än vad den är i 
dagsläget (Allansson & Eriksson 2017; Cirkulation 2017; Weinmann 2017). 
 
4.3.2.7 Sammanfattning för de olika reningsalternativen av PFAS 
 
Reningssteget för rening fokuserat mot PFAS skulle kunna se ut enligt:  
 

•   Att använda sig av aktivt kol, kunskapen är god gällande reningstekniken och det 
finns många fullskaliga fältobjekt att jämföra mot. Hur vattnets förutsättningar är 
till ett kolfilter kommer bero på hur förbehandlingssteget utformas, men med en 
förbehandling som förhindrar att ämnen sätter igen ett kolfilter skulle 
reningstekniken kunna tillämpas på området. 
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•   Nanofiltrering med ett en kompletterande rening för att rena retentat, exempelvis 
aktivt kol. Kunskapen om reningstekniken kopplat mot PFAS växer och flera 
fullskaliga anläggningar har testats. Hur vida forskare har kommit fram till hur 
membranmaterialen skulle kunna modifieras är dock oklart, men potentialen finns 
i tekniken för att användas som reningsteknik för dagvattenhantering på området 
Frösö Park.  
 

•   Jonbytestekniken, tekniken är väl beprövad och utifrån de förutsättningar som 
finns på området Frösö Park med en relativt liten spridning av PFAS-substanser. 
De flesta av längre karaktär för kol-fluorkedjorna skulle jonbytestekniken vara en 
alternativ rening riktat mot PFAS och de allra minsta ämnen som tagit sig igenom 
de tidigare reningsstegen i en framtida anläggning. 
 

•   Någon typ av redoxreaktion, förslagsvis sonokemisk förstöring. Reningstekniken 
lämpar sig bra utifrån de förutsättningarna som finns inom området om det går att 
lita på forskningen gjord på pilotanläggningar samt ett fåtal större anläggningar.  

 
Likt förbehandlingssteget mot dagvatten är det svårt att säga vilken av alla 
reningstekniker inriktade mot PFAS som finns i dagsläget som är den perfekta tekniken 
utifrån de förutsättningar som finns på området Försö Park. Då en framtida 
reningsanläggning ska utformas får det övervägas vilka reningstekniker som ska 
användas i vilken ordning samt vilken variant av respektive teknik för att uppnå optimal 
rening. Förslagsvis med de dyrare tekniker med mer avancerad rening placerad i senare 
sked för att låta enklare mindre kostsamma och känsliga reningstekniker placeras i 
tidigare skeden i anläggningen.  
 
4.4 Utspädningseffekter av PFAS i Storsjön 
 
Det går att se en trend på prover vid utlopp KU att PFAS-koncentrationen har sjunkit med 
tiden. Trenden utläses i Figur 27, för att se utloppets geografiska placering som är den 
huvudsakliga utsläppskällan till Storsjön från det planerade exploateringsområdet går det 
att se i Figur 14.  
 

 
Figur 27. Utsläppstrend av PFAS vid utlopp KU till Kungsgårdsviken. 

Trenden för utspädning i Storsjön följer inte samma mönster som utsläppen vid utloppet 
KU. Utifrån provtagningsresultat går det att se att utspädningseffekten är väldigt stark då 
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PFAS-föroreningarna kommer ut i Östersunds dricksvattentäkt, se Tabell 6. För att se 
vart ytvattenproverna inland är tagna går det att se dessa i Figur 14.  
 
Tabell 6. Ytvattenprover inland tagna i Kungsgårdsviken. 

 
 
Det går att se utifrån den data som visas i Tabell 6 att värdena i Kungsgårdsviken ligger 
över gränsvärdena, Östersunds dricksvattentäkt var med i Livsmedelverkets rapport om 
PFAS i dricksvatten från 2014 och utpekades som en av kommunala 
dricksvattenanläggningarna som är, eller har bedömts kunna vara påverkade av PFAS 
(Livsmedelsverket 2014).  
 
Storsjön som försörjer Östersunds kommun med dricksvatten omsätter sitt vatten en gång 
per år vilket gör att utspädningen av PFAS-föroreningar inte anrikas på samma sätt i 
Storsjön som de gjort historiskt runt om brandövningsplatserna på området Frösö Park21, 

22.2728   

                                                
21 Sara Sjöström, handledare samt enhetschef för installation och ledningsnät på Östersunds kommun, 
teknisk förvaltning. Möte den 28 Mars 2019. 
22 Fredrik Karlstedt, VD Frösö Park Fastighets AB. Möte den 8 april 2019. 
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5.  Diskussion  
 
5.1 Nutidsbeskrivning  
 
I Sverige finns ett saneringsanslag (anslag 1:4 UO20) som får användas för att sanera 
förorenade områden, även om det inte finns någon ansvarig. Den del av anslaget som 
består av statligt bidrag för efterbehandling av förorenade områden och som disponeras 
av Naturvårdsverket uppgår till 533 miljoner kronor år 2019. Naturvårdsverket prioriterar 
och fördelar det statliga bidraget till de mest förorenade områdena 
(Riksdagsförvaltningen 2019). Frösö Park skulle kunna vara ett prioriterat område som 
Försvarsmakten ska rena. Det skulle kunna vara en anledning till att Försvarsmakten inte 
skyndar på sitt arbete på Frösö Park, utan inväntar besked från regeringshåll. 
 
5.1.1 PFAS-situationen idag 
 
NIRAS fortsätter med deras kontrollprogram och förväntas släppa deras första ett-
årsrapport i mitten av 2019, hur och vad som kommer publiceras är i nuläget okänt 
eftersom Försvarsmakten som anlitat NIRAS är väldigt sparsamma med vilken 
information som ges till allmänheten, något jag fått erfara under arbetets gång. 
Förhoppningsvis redovisas uppföljande värden för brandövningsplatserna F4 046 och 
F4 071 för att se hur PFAS-föroreningarna varierar över tid. Det blir också spännande att 
se NIRAS rapport om den interna utredningen för ledningsnätet som finns på området. 
Det kanske kommer några förslag om hur ledningen av PFAS-förorenat dagvatten kan 
komma att bli, så spillvattnet från området Frösö Park inte kommer att påverka Gövikens 
avloppsreningsverk i samma utsträckning i framtiden. Den framtida rapporten från 
NIRAS skulle kunna påpeka att en frånkoppling av dagvattnet blir väldigt svår och kan 
orsaka andra problem som gör att t.ex. någon annans sorts rening kan vara ett bättre 
alternativ, det är bara spekulationer och är svårt att veta i dagsläget. 
 
PFAS-situationen i Sverige är omfattande, utsläppen har orsakats av alla möjliga olika 
utsläppskällor varav en är brandsläckningsskum, en del utfärdat av Försvarsmakten som 
idag tar sitt ansvar och renar de platser som förorenats av PFAS. Försvarsmakten anger 
att områdena som dem har förorenat innefattar en komplex rening eftersom det är mark, 
yt- och grundvatten som är förorenat. Spridningen av PFAS för området Frösö Park är 
stor med föroreningar över rikt- och gränsvärden på alla ställen där mätningar gjorts. Det 
gör situationen svår att hantera då det önskas att helst alla PFAS-värden hamnar under 
rikt- och gränsvärden för mark, yt- och grundvatten.  
 
Hur väl reningsteknikerna är testade på forskningsnivå indikerar under vilka 
förutsättningar som reningstekniken klarar av att rena vattnet från PFAS, vilket ger god 
grundkunskap om tekniken. Ytterligare kunskap kan erhållas utifrån resultat av fältstudier 
där teknikerna tillämpats.  Förutsättningar vid en fältstudie kan ge en ytterligare och mer 
verklighetsförankrad bild av hur reningsteknikerna faktiskt fungerar, jämfört med de 
tillrättalagda förutsättningarna som framställs i ett laboratorium. Detta är något som 
Svevia fick erfara i Kalmar med deras jordtvättsteknik. 
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5.1.2 Staplar mot riktvärden och substansfördelningen 
 
I sammanställningen av all mätdata som finns tillgänglig i dagsläget kan det utläsas att 
för samtliga staplarna överstiger merparten av data dagens rikt- och gränsvärden. Något 
som speglar hur förorenat området faktiskt är, det kommer bli spännande att se data som 
kommer publiceras från mätningarna i kontrollprogrammet jämfört den data som finns 
publicerad i dagsläget. Förhoppningsvis kan föroreningssituationen som redovisas i Figur 
16 och 22 fastställas eftersom att NIRAS skriver att det är en bedömd spridning av PFOS 
i ytlig mark, vilket kan ge en tvekan i bildernas tilltro. Fler spridningsbilder med platser 
på området skulle underlätta för att se den faktiska föroreningssituationen av PFAS på 
området Frösö Park, något som kan påverka valet av placering för en framtida 
reningsanläggning.  
  
För staplarna med substansfördelningen har ett medelvärde räknats ut för alla prover som 
finns tagna för mark, yt- och grundvatten. Den exakta fördelningen är svårt att redovisa 
eftersom halva detektionsgränsen har tagits med i beräkningen för att få fram medelvärdet 
men värdena är relativt små jämfört de större detekterade värdena som ger utslag i 
staplarna. Hur substansfördelningen för olika PFAS kommer skilja sig då framtida 
rapporter från NIRAS släpps blir spännande att se, utifrån teorin i litteraturen påverkas 
reningsgraden från olika reningstekniker mycket beroende på hur fördelningen av 
innehållande ämnen. Ofta med en klart bättre reningsgrad mot längre kol-fluorkedjor, om 
framtidens rapporter visar en större andel av kortare kol-fluorkedjor är det viktigt att ha 
det i åtanke i valet av reningsteknik, eftersom många av reningsteknikerna visat en sämre 
reningsgrad för kortare kol-fluorkedjor jämfört längre kol-fluorkedjor.  
 
5.1.3 Nutidsbeskrivningen mot de tekniker som finns applicerade på andra 
platser i Sverige 
 
Informationen som framkommer i Gleisner et al. (2019) vägleder i första hand 
tillståndsmyndigheter som arbetar med PFAS, rapporten redovisar bland annat 
provtagningsstrategier och analysmetoder. Utifrån dagens reningstekniker är det bara ett 
fåtal som anses vara lämpade för att rena förorenad mark, yt- och grundvatten. De 
etablerade reningsteknikerna tillsammans med reningstekniker på forskningsstadiet 
jämförs och förklaras bra i rapporten. Det går att utläsa hur fälttestade reningsteknikerna 
fungerar på olika områden i Sverige och världen. Vid val av reningsteknik för en 
reningsanläggning är fältundersökningar att beakta med fördel då undersökningar av 
tekniken i fält inte bara visar en hypotetisk och forskningsbaserad reningsgrad i siffror 
utan även ger vetskap om drift och underhåll. Något som har visat sig vara det som spelar 
stor roll i vilken rening som anläggningen har över en längre tid samt att det är drift- och 
underhållskostnader som i stor del står för hur den totala kostnaden för 
reningsanläggningen förväntas bli.  
 
För Försvarsmakten, NIRAS, Östersunds kommun, Swedavia och Frösö Park Fastighets 
AB gäller det att vara uppdaterad gällande PFAS-situationen för att se hur problematiken 
med PFAS tas om hand. Det rekommenderas att kolla på vad Uppsala vatten testar och 
får för resultat på reningsteknikerna utifrån olika förutsättningar, Uppsala kommun 
kommer under 2019 – 2020 utreda och anlägga för en reningsanläggning riktad mot PFAS 
i dagvatten. Några av artiklarna som används i den här studien är publicerad av Uppsala 
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vatten, i samarbete med Uppsala vatten eller skriven av människor som jobbar på Uppsala 
vatten. Dessa artiklarna refereras det till bland annan forskning runt om i världen. Vilket 
visar på hur långt framme Sverige som land är forsknings- och erfarenhetsmässigt 
gällande PFAS, något som också Karlstedt2229nämner i intervjun angående området Frösö 
Park.  
 
5.1.4 Markförutsättningar 
 
Om det skulle bli en reningsanläggning för området Frösö Park kvarstår problematiken 
för PFAS-föroreningarna bundna i mark. Att försöka kontrollerat pumpa ner vatten i 
marken där det finns PFAS bundet i mark för att kunna föra med sig PFAS-föroreningar 
både från grundvattnet och PFAS-föroreningar bundna i marken. Skulle detta vara en väg 
att gå för att skynda på reningsprocessen genom att leda det nedpumpade vattnet till en 
framtida reningsanläggning. Den frågan ställdes till Vilhelmsson23

30, svaret var tveksamt 
till den hanteringen av problemet med en förorenad mark och påskyndad rening av ett 
PFAS-förorenat område. Vilhelmsson23 tyckte istället att en anläggning gå över lång tid 
för att inte eventuellt sprida PFAS mer än vad det är idag.  
 
5.2 Kartor och bilder  
 
Som nämnt i resultatet undersöks det interna ledningsnätet när denna studie gjordes för 
att kartlägga hur ledningar är dragna och vart dag- och spillvatten ligger i samma 
ledningsnät som ska ledas om i framtiden för att inte leda PFAS-föroreningar till 
avloppsreningsverket. Då NIRAS har publicerat rapporten gällande interna ledningar kan 
PFAS-situationen komma att förändras och en framtida reningsanläggning kan komma 
att påverkas av vad och vart man väljer att släppa ut dagvattnet med höga halter PFAS. I 
dagsläget finns det vetskap om höga halter av PFAS i spillvattnet men 
substansfördelningen av PFAS okänd vilket kan komma att påverka framtidens 
inkommande vatten till en reningsanläggning. 
 
Vid platsobservationen togs ett antal fotografier av området som finns med i studien, 
fotografierna i studien ger en bättre översikt på platserna med ett foto på ett område 
istället för bara ett område på en karta. Utifrån Figur 18 och 19 kan det tydligt ses att 
befintliga diken måste förbättras för att styra vattenflödet mer kontrollerat i framtiden, 
något som måste förbättras inom stora delar av området innan en reningsanläggning 
byggs. 
 
5.3 Hur värdena som finns tagna kommer påverka beslutet då det kommer 
nya rikt- och gränsvärden 
 
5.3.1 Tolkning av rikt- och gränsvärden 
 
Ett riktvärde ger bara en vägledning om vad som får släppas ut, samma gäller tolkning av 
vilka värden som ska ingå i olika riktvärden. När det står inlandsytvatten och andra 
inlandsytvatten, ingår dagvatten i dessa riktvärdena och vilken del tillhör dagvatten i så 
                                                
22 Fredrik Karlstedt, VD Frösö Park Fastighets AB. Möte den 8 april 2019. 
23 Oskar Vilhelmsson, teknisk säljare på EuroWater. Möte den 11 april 2019. 
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fall. Det borde finnas tydligare direktiv om vad som gäller för PFAS. Benämningar på 
vad som innefattar vad borde ändras i riktvärdena. Att ytvatten har två benämningar 
(inland och hav) samtidigt som i denna studie tillsammans med ett flertal andra rapporter 
gällande PFAS har en tredje innebörd på ytvatten (diken, vattendrag, dagvattensystem) 
gör det svårt att hålla isär olika benämningar med samma namn men med olika betydelse.  
 
5.3.2 Framtidens rikt- och gränsvärden 
 
Utifrån litteraturen som granskats kan det konstateras att det har varit några få 
myndigheter (Kemikalieinspektionen, SGU, Havs- och vattenmyndigheten, 
Naturvårdsverket, Livsmedelverket och Svenskt Vatten Utveckling) som publicerat 
rapporter med rikt- och gränsvärden som PFAS-ärenden runt om i Sverige har refererat 
mot. När dessa myndigheter har fått nya förutsättningar i form av nya föreslagna rikt- och 
gränsvärden från EFSA blir det spännande att se hur mycket Sveriges rikt- och 
gränsvärden kommer att förändras. Sveriges myndigheter som kommer släppa de nya 
rikt- och gränsvärdena har möjligheten att visa resten av världen att Sverige tar initiativet 
till att sätta nya riktvärden och jobba mot dem istället för att vänta och se hur andra länder 
gör.  
 
I (Riksdagsförvaltningen 2017) förför Miljöpartiet ett förslag till riksdagsbeslut som 
innefattar att Sverige behöver mer utarbetade riktvärden för mark och grundvatten, samt 
gränsvärden och åtgärdsgräns för PFAS baserade på både analyser av enskilda substanser 
och den totala belastningen av PFAS genom analyser av totalt organiskt fluor, TOF. Det 
finns idag riktvärden enbart för PFOS i mark och grundvatten samt ett gränsvärde för 
PFAS11 för grundvatten samt ytvatten (inland och hav). Alla andra PFAS-substanser 
utelämnas vilket gör att det finns en osäkerhet kring de övriga drygt 4700 PFAS-
substanser som det finns vetskap om i dagsläget. Det borde vara möjligt i ett samarbete 
mellan SGU, Naturvårdsverket, Livsmedelsverket samt Kemikalieinspektionen att arbeta 
fram ett riktvärde för TOF istället för rikt- och gränsvärden för specifika PFAS-ämnen.  
 
I (Riksdagsförvaltningen 2019) frågar Moderaternas Åsa Coenraads Miljöpartiets 
klimatminister Isabella Lövin om den svenska regeringen i närtid ska ta fram nya 
lagförslag rörande användning eller sanering av områden som förorenats av PFAS. Lövin 
svarade, ”regeringskansliet bereder för närvarande ett förslag från Kemikalieinspektionen 
om nya regler för hantering av brandsläckningsskum som innehåller PFAS vid övning. 
När det gäller sanering av områden som förorenats av PFAS pågår inget arbete med 
författningsändringar”. I dagsläget har det inte trätt i kraft några nya riktvärden varken 
för PFAS11 eller för TOF, rapporten Vägledning om att riskbedöma och åtgärda PFAS-
föroreningar inom förorenade områden av Gleisner et al. (2019) har släppts med syftet 
att vägleda kommuner och privatpersoner och ge tillsynsmyndigheterna förutsättningar 
att bedriva en effektiv och enhetlig tillsyn av områden som förorenats av PFAS. Förslaget 
om att införa ett riktvärde för TOF skulle göra att det blir svårare att ersätta en befintlig 
PFAS med en ny, för att undkomma ett rikt- eller gränsvärde. Förslaget med TOF kan 
vara ett stort steg för att motverka användningen av PFAS men för att det ska få någon 
genomslagskraft måste det tas upp i EU-parlamentet eller att Sverige tar tag i det.  
 
I förslaget till riksdagen finns det inte några förslag om rikt- och gränsvärden riktade mot 
ytvatten. PFAS är en förorening som orsakats av mänskliga utsläpp ovan mark som med 
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tiden har infiltrerat ner i mark och förorenat på mark och grundvatten. Att det inte finns 
några förslag till ytvatten är tänkvärt eftersom det i många fall kan vara ett ytvatten som 
förorenat dricksvatten eller spridit PFAS-föroreningen över stora områden genom diken, 
vattendrag eller dagvattensystem.  
 
Hur eventuella ändringar av reningskrav kommer att påverka Frösö Park är i dagsläget 
oklart. Om nya MKM- och KM-värden kommer ändra förutsättningarna för rening till 
lägre koncentrationer än i dagsläget kanske Försvarsmakten tillsammans med markägarna 
får tänka till och kolla på alternativ som kan rena ännu bättre för att komma under 
framtida rikt- och gränsvärden. 
  
Skärpta rikt- och gränsvärden för att få ner halterna av PFAS kan vara en bra lösning men 
det finns en risk att det blir konsekvenser på grund av sänkningen. Konsekvenserna kan 
leda till nya ofta dyrare alternativ kanske med sämre egenskaper som måste ersätta det 
som PFAS en gång använts till. Detta gör att förbjuda eller sänka rikt- och gränsvärden 
så pass lågt så det inte går att använda sig av tidigare PFAS-substanser kan bli kostsamt. 
Visst att det blir kostsamt men det kanske är det som krävs för att få bort PFAS från 
dagens samhälle. Om, eller när det blir skärpta regler för vad som tillåts blir det viktigt 
att se till att minimera risken för alla PFAS-alternativ. Speciellt för PFAS-substanser som 
inte är lika utforskade som det inte riktigt finns kunskap om hur PFAS-substanserna 
kommer påverka människor och naturen. För att minimera risken skulle ett TOF-värde 
kunna vara en lösning. 
 
I Pettersson et al. (2015) diskuteras det om riktvärden som amerikanska naturvårdsverket 
har tagit fram på 30 ng/kg, dag. En sänkning av det dagliga intaget för PFOS/PFOA från 
150 till 30 ng/kg, dag. Pettersson et al. (2015) diskuterar om det kan bli samma sänkning 
för riktvärdena KM och MKM med en faktor fem för framtiden, riktvärdet för 
dricksvattenintag följde samma resonemang. Nu när EFSA har kommit med förslaget att 
sänka riktvärden med en faktor 75 för PFOS och 1500 för PFOA blir det spännande att 
se om riktvärdena för mark och vatten sänks med samma faktor, med ett liknande tänk 
som Pettersson et al. (2015) skriver. 
 
5.4 Östersund och Frösö Parks dagvatten 
 
Att dagvattnet på Frösö Park har antagits att innefatta samma innehåll som Östersunds 
dagvatten är ett antagande som skulle kunna stämma bra överens med verkligheten eller 
så stämmer det inte alls. Därför måste prover på ytvattnet tas inom området Frösö Park 
innan valet av reningsmetoder kan väljas. Trots att kännedomen om dagvattnets betydelse 
för ytvattenkvalitet finns ännu inga nationella riktlinjer för hur dagvattenföroreningar ska 
hanteras. Variationen på dagvattenutredningar hanteras olika i olika kommuner och 
miljömyndigheten ställer krav vid byggande av nya anläggningar men de som är byggda 
gammalt tillbaka är svårare att hantera. Därför blir det viktigt för området Frösö Park att 
undersöka vilka riktvärden som kommer finnas beroende på om det blir en utbyggnad av 
det befintliga systemet eller ett helt nytt system.    
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5.5 Reningsanläggningars förutsättningar för valet av reningsmetoder  
 
Vilhelmsson2331tyckte att två separata reningsanläggningar var bättre istället för att välja 
scenariot att pumpa yt- och grundvatten från den tidigare brandövningsplatsen F4 071 
under lång tid för att få den platsen ren från PFAS. Fördelen med att ha två separata är att 
reningen kan anpassas mot vattnets förutsättningar från de förorenade områdena. 
Nackdelen med att ha två anläggningar är att det blir mycket mer som ska byggas, hållas 
i drift med underhåll och kontroller. Alternativet att pumpa föroreningar från en förorenad 
plats till en reningsanläggning skriver Oliaei et al. (2013) och Gleisner et al. (2019) är 
vanligt förekommande men hur man ska tänka för området Frösö Park vet jag inte riktigt, 
det finns både för- och nackdelar med att ha två reningsanläggningar jämfört med en. Om 
det beslutas för en reningsanläggning kommer det som Weinmann (2018) skriver 
angående problematiken med PFAS bundet i mark kvarstår. Besluten som ska tas för 
området Frösö Park är väldigt komplexa vilket gör att varje beslut måste analyseras 
utifrån vilka konsekvenser besluten kan leda till.  
 
Utifrån granskningen av litteraturen och kontakten som erhållits med branschrelaterade 
aktörer har det framkommit att det finns tekniker som skulle kunna appliceras på området 
Frösö Park i dagsläget. I Weinmann (2018) kan det utläsas att det inte finns någon 
reningsteknik kan appliceras på området Frösö Park i dagsläget. Utifrån områdets 
förutsättningar och med det underlaget som Försvarsmakten besitter i dagsläget är det en 
väldigt komplex fråga som måste noggrant utredas innan några beslut kan tas. Att det inte 
ska finnas någon teknik i dagsläget som kan rena området tror jag inte på. Med dagens 
reningstekniker går det att på sikt sänka halterna av PFAS så att området kan börja att 
exploateras, men att det blir en ekonomisk fråga vilket säkerligen påverkar valen av 
reningstekniker som ska rena området från PFAS.  
 
Det du som läsare ska komma ihåg är att förslagen till en framtida reningsanläggning som 
ges i denna studien har tagits fram efter granskning av litteratur och konversationer med 
branschfolk av en student. För att erhålla mer information gällande reningsanläggningar 
och vilka förutsättningar som kan påverka, rekommenderas det att ta kontakt med 
människor som jobbar professionellt med hantering av PFAS. Vi i Sverige ligger väldigt 
långt framme med hög kompetensnivå både bland forskning och fältbaserad rening för 
PFAS.  
 
5.5.1 Hur antaganden kan påverka valen av reningsmetoder 
 
Till studien finns det några antaganden som har tagits för att avgränsa omfattningen för 
studien, hur dessa antagandena kan komma att påverka resultatet är oklart. Om kostnaden 
skulle beaktas i rekommendationerna kanske inte de reningsteknikerna som nu finns 
rekommenderade hade stått med i resultatet men oavsett om kostnader har beaktats eller 
inte påverkar detta antagandet inte hur bra reningsteknikerna renar ett dagvatten förorenat 
med PFAS. Hur ett PFAS-förorenat vatten från området som Swedavia har sin 
verksamhet på påverkar resultatet är svårt att bedöma, visst att fler värden hade kunnat 
publicerats på kartorna som finns med men det hade inte ändrat PFAS-föroreningen för 
platserna som det har fokuserats på i denna studie.  

                                                
23 Oskar Vilhelmsson, teknisk säljare på EuroWater. Möte den 11 april 2019.  
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5.5.2 Hur kombinationen av flera PFAS-föroreningar påverkar 
reningsmetoderna på dagvattnet som ska renas 
 
Utifrån PFAS-substansers kemiska sammansättning sprids dem olika lätt utifrån de 
förutsättningar som finns. Wang et al. (2011) skriver att PFOS inte sprider sig lika lätt 
som t.ex. PFOA på grund av sulfonsyror med en SO3- funktionell grupp inte sprider sig 
lika lätt som för karboxylsyror med en CO2- funktionell grupp. Utifrån granskningen av 
data som finns för Frösö Park kan inte samma slutsats dras. Det exakta innehållet i 
brandsläckningsskummet som har använts historiskt men att karboxylsyror har spridit sig 
i större utsträckning än sulfonsyror är inte något kan konstateras utifrån den data som 
finns att tillgå med föroreningar av olika PFAS-substanser inom området Frösö Park. 
 
För en framtida reningsanläggning som ska rena dagvatten förorenat med PFAS kommer 
beslutet av vilka reningstekniker, i vilken ordning med olika dimensioner bli ett komplext 
problem. Ofta har leverantörer bra koll på hur olika reningstekniker fungerar mot 
varandra om de får reda på vattnets förutsättningar, vilket kan underlätta för 
dimensionering, ordningsföljd och valet av reningstekniker. 
 
Utifrån den granskade litteraturen, mailkontakt och möten har uppfattningen fåtts att 
provtagningar och undersöka området noggrant är steg ett för att lösa 
föroreningsproblemet, steg två blir att analysera proverna och stämma av vilka 
reningstekniker som skulle kunna tillämpas utifrån provtagningarna och andra 
förutsättningar som finns för området. I vissa fall kan dessa två stegen räcka för att ta ett 
beslut för anläggning, ett flertal rapporter och branschfolk tycker att utifrån det som 
åstadkommits från steg ett och två överväga beslutet om att köra en pilotanläggning. En 
pilotanläggning kan bevisa om teknikerna verkligen fungerar på det som önskas renas till 
ett önskvärt resultat. Dimensioneringen och driftinställningar kan beräknas lättare om det 
finns provresultat både från provtagningar men också från en pilotanläggning. 
 
För att köra en pilotanläggning inriktad mot dagvattenrening är det fördelaktigt med lite 
högre flöden så testerna från pilottesterna kan vara så lik som möjligt den framtida 
anläggningen som ska byggas. I den granskade litteraturen och kontakten med 
branschfolk har informationen erhållits om att det i många fall är ekonomiskt lönsamt att 
köra en pilotanläggning då informationen utifrån testerna kan komma att bli avgörande i 
valet av den storskaliga anläggningen. För mindre anläggningar dimensionerade för ett 
lägre flöde är det svårare att veta om en pilotanläggning betalar tillbaka sig.  
 
Vilka förutsättningar som finns och hur dessa förutsättningar påverkar valet av placering, 
reningsteknik, dimensionering etc. gör rening av ett PFAS-förorenat dagvatten till en 
väldigt komplex fråga.  
 
5.6 Dagvattenrening 
 
För att veta hur dagvattnet ska renas rekommenderas mer prover på dagvattnet för att se 
varifrån andra föroreningar eller höga halter av naturligt förkommande ämnen kommer 
ifrån. Det skulle underlätta för att undvika oönskade ämnen till en framtida 
reningsanläggning. Att ta fler prover på dagvattnet är en förutsättning för att komma ett 
steg närmare en reningsanläggning för området Frösö Park. Utifrån analyser av prover 
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fundera om ett pilotprojekt skulle vara värd att investera i för olika reningstekniker. En 
pilotanläggning skulle uppvisa resultat för vilka reningstekniker som skulle kunna 
fungera på området. Det går också gå att se vilka reningstekniker som kan uppnå en 
önskvärd reningsgrad på det vattnet som skall renas i en framtida reningsanläggning.  
 
Då området ska exploateras och övergå till en mer urban miljö kommer föroreningsgraden 
öka inom området, därför måste det finnas system som kan ta hand om föroreningarna. 
Forskning har visat att partikelbelastningen i dagvatten är som störst under den tid som 
ett område håller på att urbaniseras, det vill säga under konstruktionstiden 
(Naturvårdsverket 2017). Därför måste reningsanläggning startas upp innan området 
börjar exploateras för att se att reningen mot PFAS fungerar. Det blir viktigt att 
kontrollera att reningen levererar också när områdets exploatering påbörjas. 
 
5.6.1 Förbehandlingsmetoder 
 
Hur PFAS ska hanteras i förbehandlingssteget inriktat mot dagvatten anser 
Vilhelmsson2332att det förmodligen inte kommer fastna PFAS-ämnen i 
förbehandlingssteget, alla fall inte i sandfilter. Oklart om kemisk fällning används men 
troligtvis kommer PFAS-ämnen inte påverkas av en kemisk fällning inriktad mot ett 
dagvatten. Troligtvis kommer den mesta PFAS-ämnen smita igenom förbehandlingen 
som är inriktad mot dagvattenhantering. Det som skulle göra att PFAS fastnar i en 
förbehandling är om det finns mycket organiskt material som PFAS kan fastna på.  
 
Eftersom att sandfilter inte lämpar sig särskilt bra då det finns en blandning av höga halter 
organiskt material, större partiklar, metaller och ämnen som kan sätta igen ett sandfilter 
det är därför viktigt att reducera en del av dessa material i ett tidigare reningssteg med 
t.ex. en damm, våtmark, lamellsedimentering eller liknande. Samma problematik finns 
för membranteknikerna gällande dagvattenrening, där membranen har en tendens att sätta 
igen. Generellt sätt reduceras partiklar, metaller och ämnen som är lite större med 
sedimentering och sandfilter medan mindre organiskt material och PFAS reduceras i 
reningssteget som inriktar sig mot PFAS. Detta gör det svårt att undvika organiskt 
material i t.ex. sandfilter och membran som riskerar att sätta igen om filtreringen är 
inställd på att rena de minsta ämnena samtidigt som det finns en blandning av både större 
ämnen som inte lyckats att renats i ett tidigare reningssteg, PFAS och mindre organiskt 
material.   
 
Utifrån den data som finns idag måste det till nya mer omfattande mätningar inte bara på 
PFAS utan på dagvattnet som rinner inom området Frösö Park för att redogöra hur en 
vattenanalys kan se ut över tid. Det måste till mer vetskap om vad som finns mer än PFAS 
i vattnet för att bygga en anläggning som renar det som kommer till anläggningen med 
ett önskvärt resultat.  
 
5.7 De olika reningsteknikerna kopplade mot PFAS 
 
Eftersom aktivt kol är den mest använda reningstekniken jämförs många reningstekniker 
mot den, med för- och nackdelar som kan göra att en annan reningsteknik än aktivt kol 
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kan vara ett bättre alternativ. Möjligheten finns att använda PFAS-inriktade 
reningstekniker som förbehandlingssteg för att rena om det finns t.ex. höga halter med 
organiskt material. En annan reningsteknik t.ex. jonbytestekniken skulle kunna riktas mot 
att rena organiskt material för att låta någon annan reningsteknik inrikta rening mot PFAS. 
Det skulle också fungera att bara använda en reningsteknik och underhålla den frekvent, 
en väldigt oekonomisk lösning om det blir höga underhållskostnader.  
 
Eftersom rening mot PFAS är relativt nytt behövs det forskning för alternativa 
reningsmetoder som i framtiden kan fungera kanske bättre än dagens kommersiella 
reningsalternativ. Det är bra att det forskas brett på rening riktat mot PFAS. Det är 
komplexa ämnen att rena och om någon av alla metoder som det forskas på fungerar 
bättre än de vanligare metoderna kommer det finnas många förorenade områden som 
metoden kan användas på. Den som lyckas att ta patent på en sådan reningsmetod 
kommer kunna tjäna mycket på den, vilket jag tror att forskare ser som en drivkraft för 
att hitta alternativa reningsmetoder.  
 
5.7.1 Aktivt kol 
 
Eftersom forskningen visat sämre rening mot PFAS med kortare kol-fluorkedjor ställdes 
frågan hur reningen med aktivt kol funkar mot de kortare kol-fluorkedjorna till 
Vilhelmsson23

33. För de allra kortaste kol-fluorkedjorna visste inte Vilhelmsson23 riktigt 
hur det är med kontakttiden. Men finns vetskapen om att det finns väldigt mycket av korta 
kol-fluorkedjor så kan det testas att öka kontakttiden för att se hur bra det de korta kol-
fluorkedjorna renas. 
 
Det går inte att säga att rening med aktivt kol kommer fungera klockrent eller inte fungera 
alls på området. Eftersom att inkommande vatten är i dagsläget relativt okänt och det 
finns inget beslut om förbehandling som kommer att påverka ett aktivt kol. Med rätt 
förutsättningar på inkommande vatten skulle aktivt kol kunna appliceras på Frösö Park, 
trotts att Försvarsmakten är skeptisk till metoden. Driftintervallet mellan regenereringar 
blir betydande för hur länge kolet kan hålla en hög reningsgrad. Porositeten på kolet 
kommer också spela roll på reningsgraden av PFAS, valen av olika aktiva kol är många 
och det rekommenderas därför att testa olika kol för att se vilka som fungerar bäst för 
optimal rening (McCleaf 2015). Ett annat alternativ är att följa Vilhelmssons23 
rekommendation att använda ett dyrare alternativ men som tidigare fungerat väldigt bra. 
Välja kol själva utifrån egen erfarenhet och kunskap. Eller alternativet att skicka 
provanalyser till de som säljer aktivt kol för att tillsammans med dem bestämma vilket 
kol som skulle lämpa sig bäst utifrån inkommande vatten till reningssteget. 
 
Kolfilter renar det som det utsätts för, det är därför ett så renat vatten som möjligt 
eftertraktas för att undvika en rening av föroreningar som kan orsaka igensättning av 
kolfiltret. Det blir en balansgång i hur villig beställaren är att investera i en förbehandling 
som kan motverka igensättningar genom att rena bort ämnen som lätt kan sätta igen ett 
kolfilter. Om det blir en pilotanläggning med kolfiltrering bör det utredas vilket kol som 
lämpar sig bäst och det kan vara bra att experimentera med kontakttiden för att se ungefär 
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vilken kontakttid som krävs för att uppnå önskvärd reningsgrad på utgående vatten till 
recipient, både för lång- och kortkedjiga PFAS.  
 
Mötet med Vilhelmsson23 gav mycket relevant information för examensarbetet och 
kanske har gjort att potentialen i aktivt kol gavs mer uppmärksamhet än om det endast 
hade granskats vetenskaplig litteratur. Oavsett om uppfattningen att aktivt kol är bäst 
lämpad eller inte tycker Vilhelmsson2334att en rening mot ett förbehandlat dagvatten 
lämpar sig bäst med aktivt kol, detta grundar Vilhelmsson23 på att tekniken är enklare i 
drift och underhåll jämfört nanofiltrering som Vilhelmsson23 ser som det näst mest 
attraktiva alternativet. Nanofiltrering är en mer komplicerad teknik där det finns fler saker 
som kan gå fel, teknikern är också generellt dyrare i drift och underhåll.  
 
5.7.2 Alternativa sorptionstekniker 
 
De alternativa sorptionsteknikerna har under de senaste åren forskats på för att utreda om 
alternativa sorbenter kan ersätta dagens aktiva kol. Utifrån den vetenskapliga litteraturen 
och kontakten med branschfolk har uppfattningen inte fåtts att dessa tekniker har etablerat 
sig för att användas på området Frösö Park i dagsläget.  
 
5.7.3 Jonbytestekniker 
 
En sänkande reningsgraden under drifttiden är något som påverkar valet av reningsmetod, 
fördelen med jonbytestekniken är att tekniken påverkas mindre än för aktivt kol som 
sänker sin reningsgrad från 99 % till 70 % för PFOS medans för jonbytestekniken var den 
samma med 99 % reningsgrad för PFOS. Annat var det för PFHxA där Aktivt kol sänkte 
reningsgraden från 99 % till 40 % och jonbytestekniken sänkte reningsgraden från 99 % 
till 50 % efter 15 000 bäddvolymer (McCleaf 2015). Av den anledningen är 
jonbytestekniken en teknik som ger en stabilare rening över tid med mindre 
regenereringar. När reningstekniken har använts under en längre tid att jonbytarna ska 
regenereras kan det göras på plats vilket är smidigare både för driften och underhåll 
jämfört med aktivt kol och membranteknikerna. Det som blir viktigt för jonbytestekniken 
är att testa ut den dimensionerande kontakttiden, driftintervallet mellan regenereringar 
samt vilken typ av anjonmassa som fungerar bäst för optimal rening (McCleaf 2015).    
  
5.7.4 Membrantekniker 
 
Membranbaserade processer förbrukar mer energi än adsorption med aktivt kol, en sak 
som kan vara bra att tänka på om det blir ett val mellan reningsteknikerna (Franke et al. 
2017).  
 
5.7.4.1 Omvänd osmos 
 
För området Frösö Park krävs förmodligen inte den extrema insatsen genom att installera 
en anläggning med omvänd osmos på grund av PFAS-fördelningen och att det är ett 
dagvatten som ska renas och inte ett dricksvatten som kräver en striktare reningsgrad. 
 
                                                
23 Oskar Vilhelmsson, teknisk säljare på EuroWater. Möte den 11 april 2019. 



69 

5.7.4.2 Nanofiltrering 
 
Vilhelmsson2335ser potentialen i nanofiltrering med glesare membran. Uppsala Vatten kör 
försök i dagsläget och har sett bra avskiljningar av PFAS. Om Uppsala vatten släpper 
någon rapport blir det spännande att granska hur bra nanofiltrering fungerar under en 
längre drifttid, kombinationen av flera PFAS-substanser, hur bra ett nanofilter kan rena 
korta kol-fluorkedjor och bedöma om reningstekniken skulle kunna vara ett attraktivt val 
utifrån området Frösö Parks förutsättningar. 
 
5.7.5 Kemisk redoxreaktion 
 
Kemisk redoxreaktion har likt alternativa sorptionstekniker under de senaste åren forskats 
på för att bedöma om redoxreaktioner kan ersätta dagens kommersiellt använda 
reningstekniker. Utifrån den vetenskapliga litteraturen och branschfolk har uppfattningen 
inte erhållits att dessa tekniker har etablerat sig för att användas på området Frösö Park i 
dagsläget. Alternativet sonokemisk förstörelse bedöms som den metod med mest 
potential, att använda sonokemisk förstörelse är ett förslag som grundar sig i att det är en 
spännande reningsteknik som är applicerbar på vattenlösligt PFAS med en bra 
reningsgrad. Liknande förutsättningar som finns på området Frösö Park. 
 
5.8 Utspädningseffekten i Storsjön 
 
Om värdena på utsläppen till Storsjön vid utloppet KU är en trend eller om det är slump 
är oklart men utsläppen är fortfarande långt över gränsvärdet och indikerar att det skulle 
vara bra om utsläppsvattnet renas innan utsläpp till Storsjön. 
 
För ytvattenproverna inland tagna i Kungsgårdsviken kan det utläsas att halterna för 
PFOS har spätts ut kraftigt men ligger fortfarande över gränsvärdet för ytvatten inland. 
Visst är det bra att halterna av PFAS späds ut i Storsjön eftersom att dricksvattnet till 
Östersund hämtas vid Minnesgärdet cirka en mil från utsläppsplatserna vid Frösö Park 
men det är fortfarande samma koncentration PFAS-förorening spridd i naturen.  
 
Ytvattenprover vid Kungsgårdsviken visar att PFAS-koncentrationerna varierar över tid 
samt att det sker en kraftig utspädning. Fortsatt provtagning rekommenderas för att förstå 
årsvariationer och kunna bedöma en total belastning av PFAS till Kungsgårdsviken.  
 
5.9 Detektionsgränser 
 
Att detektionsgränsen har valts att tagits med i beräkningar och figurer är på grund av att 
det inte riktigt går att veta hur låga värden som funnits vid tidigare undersökningar. Bara 
att det finns ett värden som kan vara mellan noll och gränsen som labbets instrument 
lyckats avläsa. Att redovisa data som halva detektionsgränsen känns bättre än att anta att 
det inte finns något värde. Därför skiljer sig värdena i denna studie mot data som kan 
avläsas i andra rapporter för samma område som har satt värdet noll då labbresultaten har 
visat att värdet ligger under detektionsgränsen. I denna studie visas ett värden som ligger 
under detektionsgränsen som halva detektionsgränsens värde. Skillnaden på när 
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detektionsgränsen har tagits med i beräkningen jämfört utan detektionsgränsen visas för 
S PFAS11 i Bilaga 2.  
 
5.10 Arbetsgången och vad som format studien till stor del  
 
Den personliga kontakten med branschfolk har gett väldigt mycket information eftersom 
diskussioner har uppstått och konversationer har lett till att lösningar på olika problem 
har setts från olika synsätt. Bredden på information och diskussioner om olika lösningar 
på olika problem saknas till viss del i litteraturen. Även mailkontakt med branschfolk har 
varit en information som bidragit med mycket. Detta har gjort att studien har till viss del 
formats utifrån information som erhållits genom möten och mail som i sin tur har 
kompletterats med fakta, både med- och motbevis från litteraturen. Uppfattningen är att 
branschfolk har en syn på hur saker fungerar på fält och forskare har en fokuserad syn på 
vad som fungerar i laboratorier. Det som en gång fungerat på laboratorienivå ligger till 
grund för det som fungerar på fältnivå i dagsläget. Det gör det hela än mer spännande 
eftersom det idag forskas mycket på olika reningstekniker fokuserat mot PFAS men också 
dagvattenrening. Det forskas utifrån olika synsätt på PFAS med reningstekniker som ska 
fungera mot ett specifikt förorenat vatten eller ett blandat vatten av många olika 
föroreningar. Vem vet, kanske är det dagens forskning som ligger till grund för framtidens 
reningstekniker mot PFAS med sonokemisk förstörelse som den mest kommersiella 
reningstekniken.   
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6.  Slutsats 
 
För området Frösö Park föreslås en reningsanläggning med reningsmetoder inriktade mot 
dagvattens partiklar, organiskt material, metaller och PFAS. En fördämning, förslagsvis 
en damm, våtmark eller lamellsedimentering, följt av sandfiltrering är reningsmetoder 
som lämpas bra utifrån det aktuella områdets förutsättningar. En stor fördel med en 
fördämning är att möjligheten ges att styra vattenflödet till nästkommande reningssteg i 
anläggningen. I reningssteget med rening riktad mot PFAS föreslås rening med aktivt kol, 
nanofiltrering, jonbytesteknik eller sonokemisk oxidation. För översikt av reningssteg se 
Figur 28. Reningsteknikerna föreslås på grund av kunskapen som finns för teknikerna 
samt föroreningssituationen för området Frösö Park.  
 

 
Figur 28. Rekommenderade reningssteg i föreslagen reningsanläggning.   

Innan något beslut om PFAS-rening tas bör undersökningen av det förorenade området 
slutföras. Provresultaten måste analyseras tillsammans och vägas samman med hur yttre 
faktorer kan påverka en framtida reningsanläggning. För vidare beslut angående området 
Frösö Park bör rapporterna som NIRAS kommer publicera samt EFSA:s och Sveriges 
nya riktlinjer för PFAS inväntas. I väntan på ny information rekommenderas 
provtagningar av dagvattnet som finns på området utföras, för att få en tydligare bild över 
vilka halter av metaller, organiskt material, suspenderade ämnen, PFAS och andra ämnen 
som kan påverka en framtida reningsanläggning. Det bör undersökas och fastslås vilka 
faktorer som kommer påverka reningsgraden för olika typer av reningsmetoder, både 
avseende dagvatten och PFAS-ämnen. 
 
6.1 Måluppfyllelse och resultatens användbarhet  
 
Med denna studie kan flera aktörer arbetandes med PFAS-frågor hitta en blandad 
information med ett nyhetsvärde samlad i en och samma studie.  
 
Reningsteknikerna som redovisas i studien har främst använts kommersiellt med aktivt 
kol som den mest etablerade reningstekniken. Vid valet av reningsteknik i en framtida 
reningsanläggning blir det viktigt med följande arbetsgång:  
 

1.   Utföra noggrann undersökning av området genom provtagningar, fältmätningar 
och beräkningar av exempelvis flöden, halter och volymer.  
 

2.   Analysera proverna och granska vilka reningstekniker som skulle kunna tillämpas 
utifrån analysresultaten och andra förutsättningar som finns för området.  

 
3.   Etablera en pilotanläggning för att se att teknikerna verkligen fungerar till ett 

önskvärt resultat. 
 
Med dessa tre steg kan en bedömning utföras om det krävs en eller flera 
reningsanläggningar samt vilka reningstekniker som skulle kunna fungera utifrån 
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förutsättningarna på ett PFAS-förorenat område. Frösö Park ligger i dagsläget i steg ett 
och två, beslutet om steg tre kan tas efter kontrollprogrammet är genomfört av NIRAS. 
Först då finns förhoppningsvis en bredare kunskapsbild över Frösö Parks 
föroreningssituation och ett underlag för hur PFAS-frågan ska behandlas.  
 
6.2 Förslag till framtida studier 
 
Det finns en del frågeställningar som inte har fått plats inom ramen för denna studie som 
kan påverka valet av framtida reningsanläggningar. Frågeställningarna som avgränsats 
och borde undersökas vidare redovisas i en punktlista nedan: 
 

•   Undersöka dagvattnet på plats, eftersom litteraturen, mail och möten med 
branschfolk har påvisat hur viktigt det är att veta vattnets förutsättningar som ska 
renas.  

 
•   Undersöka rening av PFAS för mark och grundvatten, en rening som i många fall 

kan innefatta en mer komplex rening av PFAS.  
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Bilaga 2 
 
I tabellerna nedan kan det utläsas vilka rikt- och gränsvärden samt dataunderlag som 
använts för figurer, tabeller, kartor etc. En färgsättning har gjorts för de olika nivåerna av 
föroreningsgrad. Ljusblå färg indikerar halva detektionsvärdet, där S PFAS11 ink. är totala 
värdet av PFAS11 medtaget de blå värdena och S PFAS11 exkl. är totala värdet av PFAS11 
utan de blå värdena. 
 
Underlag från Östersunds kommun som använts till figurer i avsnittet 1.1 bakgrund 
till examensarbetet/problemställning 
 

 
* Det misslyckade försöket var i samband med försök till provtagning i Frösöparks förbindelsepunkt istället för pumpstation 
 
Från rapporten (NIRAS 2015) 
 

 
Data på grundvatten och ytvatten för områdena F4 046 och F4 071. 
 

 
Data på mark för områdena F4 046 och F4 071.  
 
 
 
 



 

Från rapporten (NIRAS 2017a)  
 

 
Data för grundvatten spritt över Frösö Park. 
 

 
Data för ytvatten vid NBC-banan F4 046. 
 

 
Data för mark spritt över Frösö Park. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Från rapporten (NIRAS 2017b)  
 

 
Data för grundvatten vid F4 071. 
 

 
Data för ytvatten vid NBC-banan F4 071. 
 



 

 
Data för mark vid F4 071. 
 
Från rapporten (NIRAS 2017c)  
 

 
Data för grundvatten vid F4 046 
 

 
Data för ytvatten spritt över Frösö Park. 

 
Data för mark spritt över Frösö Park. 
 
 
 
 



 

Från rapporten (NIRAS 2017d)  
 

 
Data för ytvatten vid Kungsgårdsviken 

 
Data för sediment vid Kungsgårdsviken 
 
Från rapporten (NIRAS 2018) 
 

 
Data för ytvatten vid Kungsgårdsviken 
 



 

 
Data för Biota för fisk fiskad i Kungsgårdsviken 
 

 
Data för sediment taget från Kungsgårdsvikens botten 
 
Provtagningar av Östersunds kommun 
 

  


