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ABSTRACT 

Per- and polyfluorinated alkyl substances (PFAS) are a group of environmentally harmful chemicals. 

The group consists of more than 4730 different substances including two of the most famous ones; 

PFOA and PFOS. PFAS consist of carbon backbones connected to fluorine. They are in general 

thermally stable and persistent to degradation due to their C-F bonds, which is one of the strongest 

bonds in chemistry. The use of PFAS is widespread and therefore they can be found in a variety of 

consumer products, which eventually end up as waste. Household waste and other waste streams 

are incinerated at waste incineration facilities at (at least) 850° C for two seconds. The aim of this 

study was to investigate if that temperature is high enough to, at least partly, break down PFAS and 

to study where in the outflows PFAS ends up. Three different facilities (B2, P4 and P6) for waste 

incineration where examined, including incoming fuels; household waste, industrial waste, return 

fuel and sewage sludge. The three facilities included in the study had two types of boilers (grated and 

circulating fluidized bed) with three different treatment facilities for the flue gas and condensate. 

Bottom ash, fly ash, end product and condensate were analysed after incineration. A mass balance 

based on the limited amount of data indicates that at least 86-98 % of the 11 examined PFAS 

substances are eliminated. The difference between the three facilities are probably due to a 

difference in temperature and a few problems during the sample week. Another reason might be the 

variations in PFAS concentrations in incoming fuels. The facility with the lowest elimination 

percentage also had the lowest PFAS-concentrations in incoming fuels, and some problems during 

the sample period. The facility with the highest elimination percentage had a more even and higher 

temperature.  

 

 

SAMMANFATTNING 

Per- och polyfluorerade alkylsubstanser (PFAS) är en variationsrik grupp miljöfarliga ämnen. De blev 

kända för allmänheten då det uppmärksammades att det läckt ut miljöfarliga ämnen på flera 

brandövningsplatser, ämnen som sedan spred sig till vattnet. Det finns över 4730 olika ämnen i 

gruppen. Ämnena återfinns i diverse produkter, då de har egenskaper som är optimala för många 

ändamål. De är fett-, smuts- och vattenavvisande. Två välkända varumärken som innehåller ämnena 

är Teflon och Gore-Tex. Då ämnena är vanligt förkommande är det svårt att veta vilka produkter som 

innehåller dem, och vilket av ämnena produkterna innehåller. Variationen i gruppen är stor, men 

endast de två vanligaste ämnena, PFOS och PFOA, är belagda respektive snart belagda med 

regleringar. 

Det som gör PFAS så långlivade och tåliga är bindningen C-F, som är en av de svåraste bindningarna 

att bryta. Detta leder till att PFAS generellt är svårnedbrytbara även om det varierar inom gruppen. 

När PFAS väl förorenat miljön är det svårt att bli av med problemet. En möjlig metod att destruera 

PFAS är termisk behandling via förbränning. Då PFAS återfinns i flertalet produkter är 

avfallsförbränning av intresse. Slutdestinationen för många varor är just som avfall.  Även 

vattenreningsverk har visat sig vara en källa för PFAS, då det är svårt att avskilja ämnena från vattnet. 

PFAS hamnar till viss del i det rötade avvattnade slammet. Vid Stockholm Exergis två kraftvärmeverk 

förbränns olika typer av avfall för att bidra till energiåtervinning. Hushållsavfall, industriavfall, 
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returbränsle samt i viss mån slam, förbränns för att producera el och fjärrvärme. Studier indikerar att 

PFAS kan destrueras vid temperaturer över 600°C, och vid dessa anläggningar förbränns avfall vid 

minst 850°C i två sekunder.  

Tre anläggningar (B2, P4 och P6) med två olika typer av förbränningsteknik (roster och CFB) och tre 

delvis olika reningssystem och olika avfall undersöktes. Inkommande bränsle, de olika avfallen, 

analyserades med avseende på PFAS. En grupp av 11st PFAS valdes ut, samma 11 som 

livsmedelsverkets åtgärdsgränser för dricksvatten relaterar till. Hushållsavfall, industriavfall 

(returbränsle och grovkross) samt slam analyserades. Utgående flöden i form av bottenaska, 

flygaska, slutprodukt och kondensat analyserades. Gällande ingående flöden hade industriavfall i 

regel högre koncentration än hushållsavfall. För utgående flöden var majoriteten av 

koncentrationerna mindre än kvantifieringsgränsen, vilket bidrar till svårigheter att utföra 

beräkningar. Massbalanser för samtliga anläggningar beräknades baserat på analysresultat som ofta 

var under detektionsgränsen. P6 (CFB) visade sig eliminera 98 - 100 % av ƩPFAS 11, jämfört med B2 

som eliminerade 86 - 100 %. P4 låg på 95 - 100 %. Temperaturen i P6 var högre än i B2 under tiden 

för provtagningarna. B2 hade dock lägre ingående PFAS-koncentrationer än de övriga två 

anläggningarna, samt att det under perioden var lite problem med bränsletillförseln och 

förbränningen. Gemensamt för de tre anläggningarna är att PFAS-koncentrationen i renat kondensat 

var låg. Baserat på begränsade data har koncentrationen av samtliga utav de analyserade ämnena 

minskat efter förbränning vilket indikerar att PFAS elimineras vid förbränning i vanliga 

avfallsförbränningsanläggningar. Dock kan inte någon fördelning av ämnena bestämmas på grund av 

för höga detektionsgränser. Då avfallsförbränning inte är exakt blir resultaten ungefärliga, men kan 

ändå bidra med en inblick och ett första försök till massbalans för PFAS gällande avfallsförbränning. 

Framtida studier med flera analyser, på samtliga flöden, samt med lägre detektionsgränser är av 

intresse. 
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1 INLEDNING 

Per- och polyfluorerade alkylsubstanser (PFAS) är en grupp miljöfarliga ämnen med stor variation 

inom gruppen. Perfluoroktansulfonat (PFOS), ett av de vanligast använda PFAS-ämnena, fick stor 

uppmärksamhet då det visade sig att ämnet kontaminerade grundvattnet på flera olika platser. Bland 

annat drabbades Kallinge, Tullinge och Uppsala (Livsmedelsverket 2014, 2017). Det visade sig att 

brandskum (klass-B skum) från brandövningsplatser var orsaken till kontamineringen 

(Livsmedelsverket 2014). PFAS finns även i många andra produkter, bland annat i diverse 

hemelektronik och textilier (KemI 2015, Avfall Sverige 2018a). Ämnena kan avges under 

produkternas hela livscykel, från produktion och användning till avfall (Naturvårdsverket 2017). Innan 

produkten räknas som avfall finns ofta information om det kemiska innehållet, men kunskapen är 

generellt sett låg hos importföretag för vissa produkttyper, till exempel kläder, skor och kemikalier 

(Avfall Sverige 2018a, KemI 2009). Den information som finns förs dock inte vidare till produkternas 

sista hanterare, de inom avfallsindustrin.  

Inom Sverige arbetar man enligt EU:s avfallshierarki (Avfall Sverige, IVL 2016a, Naturvårdsverket 

2018, SFS 1998:808). Arbetet syftar framförallt till att förebygga att avfall överhuvudtaget produceras 

genom att minimera inköp och produktion. Därefter strävar man mot återanvändning av 

produkterna, sedan återvinning av avfallet, och till sist deponering av avfall som inte kan hanteras på 

något annat sätt. Inom återvinning ingår dels energiåtervinning gällande själva materialet eller 

energin, men även att näringsämnena tas tillvara via kretslopp. Metoder som används inom 

energiåtervinning är biologiska behandlingsmetoder, såsom kompostering och rötning när det gäller 

matavfall, materialåtervinning för vissa avfall och energiåtervinning genom förbränning.  

2017 genererade varje person 473 kg hushållsavfall i Sverige, varav ungefär hälften gick till 

energiåtervinning, det vill säga förbränning (Avfall Sverige 2018a, Avfall Sverige 2019b). Enligt 
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förordningen om förbränning av avfall (SFS 2013:253) gäller att avfall måste förbrännas vid minst 

850°C med en uppehållstid på två sekunder. PFAS är generellt svårnedbrytbara och bryts inte ner 

naturligt, men förmodas kunna brytas ned och destrueras helt via termisk behandling. Tidigare 

studier har visat att PFAS bryts ner vid olika temperaturer (Yamada & Taylor 2003, Wang et al. 2011, 

2013, Watanabe et al. 2016). Dock återfinns ingen studie gällande termisk destruktion av PFAS på 

avfallsanläggningar i nuläget (Lundin och Jansson 2017). 

Stockholm Exergi som är samägt av Stockholm Stad och Fortum AB driver flera kraftvärmeverk i 

Stockholmsområdet. Stockholm Exergis två verk, Bristaverket och Högdalenverket är aktuella för 

denna rapport då de via förbränning av olika typer av avfall bidrar till främst energiåtervinning 

(Stockholm Exergi: Fakta om Stockholm Exergi). 

1.1 MÅL 
Syftet med denna studie var att undersöka om PFAS kan destrueras via vanlig avfallsförbränning 

(minst 850°C i två sekunder). Om möjligt även utveckla en modell som beskriver hur PFAS-ämnen i 

bränslen påverkas av förbränningsprocessen, samt hur de fördelar sig i olika materialflöden efter 

förbränningen. 

1.2 AVGRÄNSNING 
Av den stora gruppen PFAS-ämnen valdes ett antal ut. Ett färdigt analyspaket på det laboratorium 

Stockholm Exergi har avtal med användes för analys. Avfallseldade pannor valdes ut till denna studie 

då PFAS återfinns i många produkter som slutligen hamnar i avfallsströmmarna. Rökgaserna 

analyserades inte i denna studie då det inte var praktiskt möjligt under tiden för provtagningarna. 

Samtliga inflöden kunde heller inte analyseras under tiden för denna studie. Ett begränsat antal prov 

skickades därav till analys. 

 

2 BAKGRUND PFAS 

2.1 VAD ÄR PFAS 
PFAS, även kända som högfluorerade ämnen är samlingsnamnet på en stor grupp organiska 

miljöfarliga ämnen. De två mest väl kända och välstuderade ämnena i gruppen är PFOS och 

perfluoroktansyra (PFOA) (Land et al. 2015). Det finns över 3000 olika PFAS ute på marknaden (KemI 

2015). Enligt OECD (2018) finns 4730 olika PFAS-liknande ämnen registrerade enligt listade CAS-nr, 

som fungerar som en form av registreringsnummer för kemikalier. Dessa ämnen blev kända för 

allmänheten för några år sedan då det blev känt att PFOS återfanns i miljön och kopplades till olika 

områden där brandskum använts (Petterson et al. 2015). 

 

Figur 1. Strukturformel av PFOS (www.chemspider.com).                    Figur 2. Strukturformel av PFOA (www.chemspider.com). 
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PFAS återfinns bland annat i hushållsprodukter, konsumentprodukter, byggmaterial och 

industrikemikalier. Textilier, elektronik, kosmetika, rengöringsmedel, non-stick produkter, 

pappersförpackningar, skidvalla och färger är några exempel på olika produkter som innehåller PFAS 

(KemI 2015, Avfall Sverige 2018a). Vad gäller textilier, räknas både kläder, hemtextil samt textilier i 

bilar. Dessa är ofta smuts- och vattenavstötande, samt har en så kallad ”andas-funktion” som gör att 

materialet står emot väta men släpper ut fukt. Dessa egenskaper är typiska för PFAS ämnen. Material 

som har dessa egenskaper går ofta under beteckningen Gore-Tex eller Teflon. (KemI 2009). 

 

Det är på grund av ämnenas fett- och vattenavstötande egenskaper som PFAS är väldigt välanvända 

och populära. PFAS bildas inte naturligt utan är syntetiserade av människan. De är extremt 

svårnedbrytbara, både kemiskt och biologiskt, vilket är en fördel inom industrin (KemI 2009). 

Däremot är det till en stor nackdel ur ett miljöperspektiv eftersom dessa ämnen stannar kvar i miljön 

på ett eller annat sätt. Vissa ämnen i gruppen omvandlas dock till andra varianter av PFAS. PFAS är 

persistenta och en del av dessa ämnen är bioackumulerande och även toxiska. Några PFAS är så 

kallade PBT-ämnen vilket innebär att de räknas som persistenta, bioackumulerande och toxiska 

(KemI 2016).  

 

Det som gör PFAS speciella är deras bindningar mellan kol och fluor, vilka är väldigt svåra bindningar 

att bryta (Kissa 2001). PFAS består av kolkedjor i olika längder, där väteatomerna är utbytta mot 

fluoratomer. I polyfluorerade alkylsubstanser är minst ett kol (men inte alla kol) bundet till en 

fluoratom medan i perfluorerade alkylsubstanser är alla kol bundna till fluoratomer, förutom det 

sista som binder till en funktionell grupp (Buck et al. 2011). Polyfluorerade substanser kan, under rätt 

förutsättningar omvandlas till perfluorerade substanser (Buck et al. 2011). 

PFAS har tillverkats sedan mitten på 1900-talet (EPA 2018, Land et al. 2015) och används i väldigt 

många olika produkter. Två välkända producenter inom området är företagen 3M och DuPont (EPA 

2018). De två vanligaste produktionsmetoderna är direktfluorering (eng. electrochemical 

fluorination, ECF) och telomerisering (Buck et al. 2011, KemI 2015). PFOA producerades vanligen via 

ECF, där en blandning av linjära och förgrenade isomerer ingick i den slutliga produkten. PFOA 

användes oftast som ett emulgeringsmedel vid tillverkningen av polytetrafluoretylen (PTFE). Efter att 

3M slutat producera PFOA 2002 fortsatte andra företag med produktionen, men via telomerisering 

vilket endast ger linjära isomerer (Land et al. 2015). 

Buck et al (2011) föreslog för några år sedan att man skulle använda en gemensam terminologi och 

klassifikation för PFAS. Tidigare användes bland annat förkortningen PFC från engelskans perfluoro 

alkyl compunds (perfluorerade ämnen), men detta blandas ibland ihop med engelskans 

perfluorocarbons (perfluorkolväten) som även det förkortades PFC. Därför föreslogs att PFAS skulle 

användas som förkortning (Buck et al. 2011). 

 

2.2 INDELNING  
PFAS kan delas in i olika grupper, dels baserat på längden av kolkedjan men även baserat på dess 

substituenter eller funktionella grupper. De kan även delas in i linjära, förgrenade och cirkulära. PFAS 

delas även in i subgrupper baserat på om de är polymerer eller ej (Figur 3) (Buck et al.2011, KemI 

2015).  
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2.2.1 Polymerer och icke-polymerer 

Polymererna delas in i följande subgrupper: fluorpolymerer, perfluorpolyeter och sido-kedje 

fluorerade polymerer. Både fluorpolymerer och perfluorpolyetrar är uppbyggda av en grundstruktur 

av polymerer. Grundstrukturen för fluorpolymerer består endast av kol medan perfluorpolyetrars 

består av kol och syre. I båda fallen är fluor bundet direkt till kol. Sido-kedje fluorerade polymerer 

kan bestå av olika polymera grundstrukturer, där endast sido-kedjorna är bundna till fluor. Icke-

polymerer delas in enligt följande: Perfluorerade alkylsubstanser (PFAA) och polyfluorerade 

alkylsubstanser. Därefter delas grupperna in ytterligare. Perfluorerade alkylsubstanser delas bland 

annat in i perfluoralkyl-sulfonsyror (PFSA) och perfluoralkyl-karboxylsyror (PFCA). Polyfluorerade 

alkylsubstanser innefattar bland annat fluortelomerer (Buck et al. 2011, KemI 2015). 

 

Figur 3. Schematisk beskrivning av PFAS indelning enligt polymerer och icke-polymerer. (Baserad på Buck et al. 2011, KemI 
2015). 

 

2.2.2  Kort- och långkedjade  

PFAS med fler eller lika med 6-7 kol räknas som långkedjade beroende på vilket PFAS-ämne det 

handlar om. PFSA anses ha större tendens att bioackumulera än PFCA med samma antal kol i kedjan 

och därför räknas PFSA som långkedjade med 6 kol medan PFCA definieras som långkedjade med 7 

kol (Buck et al. 2011). Långkedjade PFAS är av stort intresse då dessa verkar bioackumuleras till en 

högre grad än de kortkedjade PFAS (Buck et al. 2011). Studier antyder även att toxiciteten minskar 

med kortare perfluorerade kolkedjor (Ahrens & Bundschuh 2014, KemI 2009). Både PFOS och PFOA 

hör till de långkedjade PFAS-ämnena.  

2.2.3 Grupper 

Polymerer: 

Polymerer med fluorerade sido-kedjor 

Polymerer innehållandes fluorerade sidokedjor, som är polyfluorerade. Dock kan sidokedjorna 

eventuellt även vara perfluorerade. Dessa kan brytas ner till PFCA (KemI 2015). 

 

 

PFAS

Icke-polymerer
Perfluorerade 
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Fluorpolymerer 

Polymerer med ett fluorerat skelett. Det vill säga, fluoratomerna binder endast till kolatomer. Ett 

känt exempel är polytetrafluoretylen (PTFE) som används i teflon.  

Vid tillverkning av fluorpolymerer används olika varianter av PFCA (Buck et al. 2011, KemI 2015). 

 
Icke-polymerer: 
Är den grupp som innehåller de mest stabila av alla PFAS. Gruppen PFAA delas in i undergrupper: 
PFCA, PFSA, perfluoralkansulfinsyra (PFSIA), perfluoralkylfosfonsyra (PFPA) och 
perfluoralkylhypofosfinsyra (PFPIA) (Figur 4). Dessa grupper delas vidare in i subgrupper. Den 
kemiska strukturen för PFAA är CnF2n+1R, där R är olika funktionella grupper (grupper som påverkar 
molekylens egenskaper) (Avfall Sverige 2018a, KemI 2015, Buck et al. 2011). 

Perfluoralkylsulfonsyror (PFSA) och dess anjoner. 

Är en undergrupp till PFAA. Gruppen innehåller olika funktionella grupper (R), till expempel - SO3H 

(Buck et al. 2011). Kolkedjor med 6 kol eller fler anses som långa kedjor. Korta kedjor är därmed PFSA 

med maximalt 5 kol. PFOS och perfluorhexansulfonsyra (PFHxS) är exempel på långkedjade PFSA och 

perfluorbutansulfonsyra (PFBS) är exempel på en kortkedjad (Buck et al. 2011, KemI 2015). 

Perfluorkarboxylsyror (PFCA) och dess anjoner. 
Ännu en undergrupp till PFAA. Funktionella grupper (R) inom gruppen är till exempel -COOH. 
Kolkedjor med minst 7 kol anses som långa kedjor. Korta kolkedjor har maximalt 6 kol. PFOA är ett 
exempel på en långkedjad PFCA (Buck et al. 2011, KemI 2015). 

Fluortelomerer 

Består av en inte fullständigt fluorerad kolkedja, samt en funktionell grupp. Fluortelomerer kan i 

naturen brytas ner till PFCA och PFSA och räknas därmed som prekursorer till dessa. Exempel på 

fluortelomerer är 6:2 FTOH och 8:2 FTS. Siffrorna i namnet anger hur många kol som är fluorerade. 

Till exempel 6:2 FTOH, 6 kol är perfluorerade och 2 kol är icke-fluorerade. (Avfall Sverige 2018a, Buck 

et al. 2011, KemI 2015, Prevedouros et al. 2006). 

Förgrenade och/eller cykliska perfluorerade kolkedjor.  

Består av en ryggrad av kol som är antingen grenad eller cyklisk (Buck et al. 2011). 

Perfluoreter 

Är ämnen som har en eller flera syrebryggor. Har de många syrebryggor räknas de däremot till 

gruppen polymerer (KemI 2015). 
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Figur 4. Indelning av perfluorerade alkylsubstanser samt PFAA. De perfluorerade alkylsubstanserna delas in PFAA, 
perfluoralkansulfonylfluorider (PASF), perfluoralkansunfonamider (FASA), perfluoralkanoylfluorider (PAF), 
perfluoralkyljodider (PFAI) och perfluoralkylaldehyder (PFAL). PFAA delas vidare in i PFCA, PFSA, PFSIA, PFPA och PFPIA 
(Baserad på Buck et al. 2011, KemI 2015). 
 

2.3 EGENSKAPER 
PFAS är en variationsrik och komplex grupp. Kolkedjans längd, vilken typ av fluorering den har och 

om den har en funktionell grupp samt vilken typ av funktionell grupp, är alla bidragande egenskaper 

till den stora variationen inom PFAS. Den starka bindningen mellan C och F är en av de svåraste 

bindningarna att bryta. Bindningsenergin i en enkel C-F bindning är 467 kJ mol-1 (Book of data). Då 

fluor är ett av de mest elektronegativa ämnena bildas en dipol. Detta bidrar till att PFAS är väldigt 

stabila, både termiskt och kemiskt (Ding & Peijnenburg 2013, KemI 2015, Kissa 2001, 

Naturvårdsverket 2019, Smart & Dixon 1992). 

PFAS är uppbyggt av två delar, samt i vissa fall en länk mellan dessa delar. Ena delen, den fluorerade 

kolkedjan är vattenavstötande (hydrofob) medan den andra delen, den funktionella gruppen är 

vattenlöslig (hydrofil). Den funktionella gruppen kan vara anjon, katjon, icke-jon eller amfolyt (kan 

vara syra/bas/positivt/negativt laddad) (KemI 2015). 

Vissa PFAS kan fungera som prekursorer och brytas ned i miljön till PFAA, vilka innehåller de mest 

svårnedbrytbara varianterna av PFAS (Buck et al. 2011, Ellis et al. 2004). 

Perfluorerade 
alkylsubstanser

PFAA

PFCA

PFSA

PFSIA

PFPA

PFPIA

PASF

FASA
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2.4 TOXIKOLOGI 

2.4.1 Spridning i miljön 

PFAS sprids under hela sin livscykel, det vill säga via produktion, användning och efter användning, 

som avfall och vid deponier (Naturvårdsverket 2017).  

PFAS sprids till miljön både direkt och indirekt. Med direkt spridning räknas bland annat utsläpp från 

fabriker. Så kallade punktkällor är en typ av direkt spridning. Till dessa hör bland annat flygplatser 

och brandövningsplatser. Vid dessa platser har man sett en hög halt PFAS-ämnen, och framförallt 

PFOS som användes i just brandskum.  Av PFCA är PFOA vanligast förekommande i miljön (Land et al. 

2015). Indirekt spridning innebär till exempel spridning till miljön från konsumentprodukter.  

Enligt Naturvårdsverket (2017) är det en skillnad i hur de olika högfluorerade ämnena tenderar att 

spridas i miljön. De perfluorerade ämnena sprids ofta via vatten medan de polyfluorerade sprids via 

luft då de är flyktigare. Fluortelomerer är mer flyktiga och sprids via atmosfäriskt nedfall (deposition) 

jämfört med de mindre flyktiga PFSA och PFCA som huvudsakligen sprids via vatten och genom 

bindning till partiklar (Ahrens & Bundschuh 2014). 

En annan skillnad som observerats är att kortkedjade PFCA och PFSA verkar återfinnas i vatten till 

större grad än de långkedjade. De långkedjade är vanligare förekommande i jord och sediment då de 

tenderar att lättare binda till partiklar. Detta beror bland annat på att de kortkedjade är mer 

hydrofila och således mer rörliga i vatten än de långkedjade som är mer hydrofoba (Ahrens & 

Bundschuh 2014). Man har även observerat att PFSA binder starkare till partiklar än PFCA (Higgins & 

Luthy 2006). 

Studier på förorenad mark och grundvatten vid Arlanda flygplats indikerar att kortare PFAS återfinns 

till större utsträckning längre bort från spridningskällan jämfört med längre PFAS som till största del 

återfinns nära källan. Det vill säga, att koncentrationen kortkedjade PFAS relativt koncentrationen 

långkedjade PFAS ökar med ökat avstånd från källan (IVL 2017). 

Det är skillnad mellan olika PFAS vad gäller deras förmåga att ansamlas i organismer (bioackumulera). 

PFSA har större benägenhet att bioackumulera än PFCA med samma antal kol i kedjan. Toxiciteten 

har visat sig variera beroende på kolkedjans längd. Kortkedjade PFAS är generellt mindre toxiska än 

de längre varianterna (Ahrens & Bundschuh 2014).  

 

2.4.2 Exponering för människan 

Den vanligaste vägen för människans exponering är via vatten men mat är också en känd 

exponeringsväg. PFAS kan även spridas via damm (Naturvårdsverket 2017). Till skillnad mot en del 

andra miljöfarliga ämnen som lagras i fettvävnader lagras PFAS i lever och blod då de binder till 

proteiner (KemI 2009). De kan även lagras i lungor och njurar (Naturvårdsverket 2017). 

Benägenheten att bioackumulera varierar inom gruppen av PFAS-ämnen. För de bioackumulerande 

PFAS-ämnena innebär det att ju högre upp i näringskedjan man kommer, desto högre är 

koncentrationerna.  

Vad gäller mat förekommer PFAS både i maten och i själva förpackningarna. Detta leder till både en 

direkt och en indirekt spridningsväg, där den indirekta består av matförpackningen (Naturvårdsverket 

2017). Take-away pappersförpackningar är till exempel en vanlig källa då dessa ofta är fettavvisande. 

PFOS har enligt studier visat sig vara bioackumulerande och reproduktionsstörande. PFOS har 

analyserats i blodprover från människor i Sverige och stora delar av världen (KemI 2009). 

Halveringstiden för PFOA hos människor är 2-4 år och för PFOS är den 5 år (EFSA 2018).  
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2.4.3 Effekter på människan 

Gällande effekter på människan återfinns främst studier på PFOS och PFOA, men då man antar att 

många PFAS beter sig likartat antas att deras effekter är liknande. Det finns flera studier som visar på 

flera olika effekter, bland annat påverkas puberteten, metabolismen, sköldkörtelfunktionen och 

utvecklingen av nervsystemet. Man har även indikationer på att exponering kan leda till diabetes, 

övervikt samt endometrios för att nämna några effekter. Dock anses inte dessa studier ha tillräckligt 

starka bevis för att bindas till just PFAS-exponering (EFSA 2018). Man skiljer ibland på 

bakgrundsexponering och hög exponering. Bakgrundsexponering är det allmänheten utsätts för och 

hög exponering utsätts människor för som till exempel arbetar med PFAS. Enligt EFSA (2018), finns 

det ingen ökad risk för cancer vid bakgrundsexponering. Däremot är det svårare att avgöra för hög 

exponering då tillgängliga data är varierande. Eventuellt finns en ökad risk för vissa cancerformer vid 

hög exponering av PFOA. Det gäller cancer i njurarna, testiklarna, urinblåsa samt prostata. EFSA har 

valt ut 4 kritiska effekter, där ena är ökad risk för framtida hjärt- och kärlsjukdomar på grund av ökad 

serumkolesterol. Den andra är att alanintransferas (ALT) påverkas, främst av PFOA. ALT är ett enzym 

som används som markör för effekter på levern. Den tredje kritiska effekten är ett minskat 

antikroppssvar vid vaccination. Detta gäller framförallt barn, vilket man tror kan ha en koppling till att 

immunsystemet hos barn fortfarande är under utveckling. Hos vuxna har olika studier gett olika 

resultat. Man såg även i en studie att en kombination av tre PFAS (PFOA, PFOS och PFHxS) hade en 

större effekt än ämnena var för sig. Desto mer av ämnena i serum, desto lägre koncentration av 

antikroppar. Den sista effekten man valt ut är minskad födelsevikt. Vid minskad födelsevikt 

exponeras fostret innan födsel via modern. Där anses PFOA vara mer kopplad till minskad födelsevikt 

än PFOS, dock har båda en effekt. En förklaring till att födelsevikten minskar är att den glomerulära 

filtreringshastigheten, njurens arbetshastighet, påverkas. Av de fyra ovan nämnda effekterna anser 

EFSA (2018) att serumkolesterol och minskad födelsevikt är de två med starkast koppling till PFOS 

och PFOA. 

 

2.5 BEHANDLINGSTEKNIKER 
Beroende på vad som krävs och vilken matris man vill behandla finns olika typer av tekniker. Vissa 

tekniker är mer lämpade för vissa matriser, vilket betyder att en metod som visat positiva resultat för 

vatten kanske inte alls är lämpad för förorenad mark. Avskiljnings-, immobiliserings- och 

destrueringstekniker är några exempel på olika varianter av behandlingar. Oftast är de metoder som 

finns tillgängliga ursprungligen utformande för andra ämnen, men har testats och anpassats efter 

PFAS med skiftande resultat (Ross et al. 2018). Kucharzyk et al. (2017) anser att flera reningstekniker 

tillsammans, i serie, troligen har större effekt än en enstaka teknik på grund av variationerna inom 

PFAS gruppen. 

2.5.1 Avskiljning 

Två vanliga tekniker för avskiljning, det vill säga rening av vatten är nanofiltrering och användning av 

(granulärt) aktivt kol. Dessa två tekniker är vanliga på grund av sin effektivitet men anses kostsamma. 

De är dock olika effektiva för olika PFAS (Avfall Sverige 2018a, Naturvårdsverket 2019). En nackdel är 

att kolet efter en tid blir mättat och då inte fungerar lika effektivt. Studier visar att långa kolkedjor 

fastnar lättare medan de kortare åker igenom, framförallt när kolet är mättat. Kolet behöver därmed 

bytas ut, alternativt regenereras för att effektiviteten skall upprätthållas (Avfall Sverige 2018a).  

 

Andra tillgängliga tekniker för olika matriser är elektrokemisk oxidation, behandling i 

planetkulkvarnar eller ångenergi-generator (ånga 1100°C) och sonolytisk nedbrytning som ibland 
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jämförs med pyrolys (Ross et al. 2018). Man har även testat att odla på förorenad mark, för att se om 

växter kan rena marken och grundvattnet genom så kallad fytosanering. Man studerar via projektet 

Phytorem hur växterna tar upp föroreningarna genom sitt rotsystem och således renar marken och 

vattnet från PFAS (SLU 2019). Detta har bland annat testats på Arlandas område (SLU 2019). 

2.5.2 Destruering 

Destruktionstekniker har som mål att helt förstöra ämnena, till skillnad från reningstekniker som 

egentligen syftar till att samla ihop, avskilja ämnena och få bort dem från den aktuella matrisen. 

Förbränning och användning av så kallade thermopiles är två olika destruktionsmetoder (Ross et al. 

2018). Förbränning kan även vara ett slutmål för delar av den tekniken som används vid avskiljning, 

till exempel olika filter eller växter. Thermopiles är en potentiell metod som redan används för 

förorenad jord. Jorden hålls upphettad i 500 - 600°C, i vakuum, under flera veckor för att fånga upp 

ämnena i ångan. Därefter renas ångan från ämnena. Om metoden är effektiv eller möjlig för PFAS är 

inte klart (Ross et al. 2018). 

2.5.2.1 Förbränning 

Ett begränsat antal studier gällande förbränning som destruktionsmetod av PFOS indikerar att 

temperaturer från 600°C och uppåt krävs för att ämnena ska brytas ned (Yamada & Taylor 2003, 

Wang et al. 2011, 2013, 2015, Watanabe et al. 2016). Dock innebär inte nedbrytning att ämnet 

fullständigt destrueras, utan det varierar mellan PFAS-ämnena. Watanabe et al (2016) visar i sin 

studie att PFAS (PFOS, PFOA och PFHxA) adsorberat till granulärt aktivt kol bryts ned vid 700 °C, men 

organiskt fluor finns kvar vid den temperaturen. Vid 1000 °C uppmättes inget organiskt fluor. Därav 

föreslås att regenerering av granulärt aktivt kol bör ske vid 700 °C men med en efterbehandling av 

gas på 1000°C. Detta för att förhindra utsläpp av organiskt fluor, vilket sker vid temperaturer under 

900°C. Studien indikerar att nedbrytning vid förbränning av PFAS sker stegvis, då vissa temperaturer 

visar på utsläpp av organiskt fluor. Yamada et al (2005) undersökte om förbränning av 

fluortelomerbaserad akryl polymer var en källa till PFOA i miljön. Vid 725°C var 99,9 % av polyester-

cellulosa materialet som behandlats med ämnet borta. Vid 1000°C var 99,9 % av själva ämnet borta. 

Vid fullständig förbränning av PFOS bildas olika restprodukter, bland annat CO2, H2O, HF, CF4, C2F6, 

CF3H, CaF2 och Ca2(PO4)3F (Yamada & Taylor 2003, Wang et al. 2011, 2013, 2015). Enligt Wang et al 

(2011, 2013) kan vissa av dessa minskas genom tillsats av bränd kalk (CaOH)2 vid förbränning av slam 

innehållande PFOS. Tidigare studier är småskaliga och hittills verkar ingen studie ha utförts på 

avfallsförbränningsanläggningar (Lundin och Jansson 2017).   

2.6 REGLERINGAR 

2.6.1 Livsmedel och vatten 

I nuläget finns inga gränsvärden för olika PFAS gällande livsmedel och dricksvatten (Livsmedelsverket 

2018) då man inte har tillräckligt med data för att besluta om sådana. Däremot finns det så kallade 

åtgärdsgränser för PFAS i dricksvatten (Livsmedelsverket 2017).  

Åtgärdsgräns för PFAS i dricksvattnet är 90 ng/l. Om åtgärdsgränsen på 90 ng/l överskrids bör 

åtgärder vidtas för att minska PFAS i dricksvattnet. Överstiger halten 900 ng/l bör vattnet varken 

drickas eller användas för tillagning av mat. Kvantifieringsgränsen (LOQ) för enskilda PFAS bör vara 1-

10 ng/l. (Livsmedelsverket 2017). 
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Europeiska livsmedelsverket (EFSA) har beräknat gränsvärden för tolerabelt dagligt intag (TDI) av 

PFOS och PFOA. TDI för PFOS och PFOA är beräknade till 150 ng/kg kroppsvikt per dag respektive 

1500 ng/kg kroppsvikt per dag (EFSA 2012). Då ny information tillkommit sedan EFSAs TDI från 2008 

beräknades, arbetar de för att redovisa en ny bedömning under 2019. I december 2018 

offentliggjordes första halvan av rapporten, en preliminär bedömning gällande PFOS och PFOA. I 

denna rapport använder EFSA sig av gränsvärden för tolerabelt veckointag (TVI) istället för TDI. TVI 

användes för att ta i beaktande PFOS och PFOAs långa halveringstider. De beräknade TVI-gränserna 

för PFOS och PFOA är 13 ng/kg kroppsvikt respektive 6 ng/kg kroppsvikt, vilket är en tydlig minskning 

jämfört med tidigare gränser. En slutgiltig bedömning även gällande andra PFAS beräknas vara klar 

under 2019 (EFSA 2018). 

2.6.2 Mark och vattendrag 

Statens geotekniska institut (SGI) har tagit fram preliminära riktvärden för PFOS i mark och 

grundvatten. För mark har två riktvärden tagits fram, ett för känslig markanvändning (mark för bland 

annat skolor och bostäder) och ett för mindre känslig markanvändning (bland annat mark för kontor, 

industri och handel). För känslig markanvändning är riktvärdet 0,003 mg PFOS/kg torrsubstans (TS) 

och för mindre känslig markanvändning är riktvärdet 0,020 mg PFOS/kg TS. Riktvärdet för 

grundvatten är 0,045 µg PFOS/l. 

2.6.3 Övrigt 

PFOS är förbjudet i EU sedan 27 juni 2008, med vissa undantag (EU-direktiv 2006/122/EG). 

Innevarande lager av bland annat brandskum fick användas fram till 27 juni 2011, men därefter var 

även sådan användning förbjuden. Undantagen för PFOS gäller bland annat hydraulolja inom 

flygindustrin. 

PFOS är sedan 2009 även reglerat via Annex B i Stockholmskonventionen för persistenta organiska 

föroreningar (POPs). För POPs i Annex B måste restriktioner gällande tillverkning och användning 

följas. POPs-förordningen implementerar Stockholmskonventionen (Stockholmskonventionen, EG 

850/2004). 

Ett antal PFAS-ämnen är upptagna på EU:s kemikaliemyndighets (ECHA) kandidatlista över särskilt 

farliga ämnen (SVHC). Kandidatförteckningen är en del av REACH, som är EU:s kemikalielagstiftning. 

För att ett ämne ska räknas som ett SVHC-ämne måste det uppfylla ett eller flera krav i REACH 

(artikel 57). När ämnen tagits upp i listan ställs vissa krav gällande ämnenas produktion, import och 

användning. PFOA, APFO, PFHxS och dess salter samt PFDA, PFNA och dess ammonium-och 

natriumsalter finns numera med på kandidatförteckningen (ED/69/2013, ED/79/2015, ED/01/2017, 

ED/30/2017, ECHA Kandidatlista). Ovan nämnda PFAS, förutom PFHxS uppfyller REACH (artikel 57) 

kriterier vad gäller PBT och reproduktionstoxiska ämnen. PFHxS räknas som vPvB, vilket innebär att 

det är mycket långlivat och mycket bioackumulerbart.  

Arbetsordningen för att få ämnen reglerade inom REACH förordningen startar med att få ett ämne på 

kandidatlistan. Därefter förs det vidare till bilaga XVIII i REACH, och ett arbete angående 

tillståndsprövning startar. Om ämnet beslutas kräva tillstånd hamnar det i bilaga XVI, den så kallade 

tillståndslistan. När ett ämne inkluderas i bilaga XVI i REACH anges ett slutdatum för fri användning 

av ämnet (Naturskyddsföreningen 2015). 

Kemikalieinspektionen beslutade 2018 om att införa krav på företag att rapportera PFAS till 

produktregistret. Beslutet trädde i kraft 1 januari 2019 och börjar gälla i februari 2020 (KIFS 2018:4). 

Det har beslutats att PFOA och dess salter, samt ämnen som kan brytas ner till PFOA, med vissa 

undantag, kommer förbjudas från 4 juli 2020 (EU 2017/1000). 
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Inom avfallsbranschen regleras PFOS via POPs-förordningen (EG 850/2004) genom ett gränsvärde, 50 

mg/kg. Överstigs gränsvärdet måste avfallet destrueras eller omvandlas irreversibelt. Deponering, via 

underjordslagring kan ske under vissa förutsättningar.  

2006 bjöd amerikanska naturvårdsverket (EPA) in ett antal företag till att gå med i ”PFOA 

Stewardship Program” vilket är ett frivilligt program för att fasa ut PFOA. De har även infört ett 

komplement till programmet ovan, för signifikanta nya användningsregler (SNURs). SNURs påverkar 

PFCA och PFSA (EPA 2018). 

 

3 KRAFTVÄRMEVERK 

I kraftvärmeverk produceras el och fjärrvärme via förbränning av olika bränslen (inflöden). Vid 

förbränningen bildas en del restprodukter, så kallade utflöden (askor och slagg). 

3.1 FÖRBRÄNNINGSTEKNIKER 
De två vanligaste förbränningsteknikerna i Sverige är rosterteknik samt cirkulerande fluidiserad 

bäddteknik (CFB). Rostertekniken är mer tålig än CFB som kräver att bränslet förbehandlas, vanligtvis 

genom att krossas innan förbränning. Bränslet matas in via en tratt och rör sig nedåt via roster, likt 

ett galler. Under förbränningens gång tillförs luft och bränslet blandas allt eftersom. Detta bidrar till 

att det är lite olika temperatur under förbränningens gång beroende på var i pannan bränslet är. 

Först torkar bränslet, för att sedan förbrännas, vilket gör att rostertekniken är särskilt lämpad för 

fuktigt bränsle. Vid CFB däremot sker förbränningen mer jämnt. Bränslet förs in i en sandbädd som 

cirkulerar med hjälp av att luft förs in underifrån. Genom att sanden och avfallet cirkulerar blir 

förbränningen jämn. Rökgaserna avskiljs via en cyklon från sand och andra partiklar, varefter sanden 

förs tillbaka in och rökgaserna går vidare till slangfilter, skrubber och rökgaskondensering (Avfall 

Sverige 2018a, Högdalenverket Miljörapport 2017). 

Via förbränningen produceras ånga, som driver en ångturbin vilken i sin tur driver en elgenerator 

(Avfall Sverige 2018a).  

3.2 RÖKGASKONDENSERING 
Rökgaskondensering är ett viktigt steg vid förbränning, dels för att rena rökgaserna från oönskade 

ämnen men även för att ta tillvara på ytterligare energi. Via rökgaskondenseringen tar man vara på 

”spillvärme” som bidrar till en höjning på ca 25% av pannans verkningsgrad. Kortfattat kan man säga 

att den totala effekten ökar, samtidigt som man renar rökgaserna. En annan intressant aspekt är 

bränslemängden. En panna utan rökgaskondensering hade behövt mer bränsle för att uppnå samma 

effekt som rökgaskondenseringen bidrar med, samt att mer bränsle bidrar till mer rökgaser. Innan 

rökgaskondenseringen passerar rökgaserna genom ett filter för att få bort stoft, vid ca 140°C. När 

rökgaserna kyls ned omvandlas ångan till kondensat, och tar med sig en del ämnen som annars skulle 

följt med rökgaserna ut i skorstenen. Stoft och olika föroreningar i rökgaserna minskar, och 

vattenlösliga föroreningar följer med kondensatet som senare renas. Bland annat renas rökgaserna 

från tungmetaller och dioxiner. Dioxiner kondenserar till exempel vid 200 - 300°C. Vid för låga 

temperaturer börjar ämnen fälla ut och fästa på partiklar. Rökgaserna övervakas gällande bland 

annat utsläpp av stoft, svavel, kväveoxider, ammoniak, saltsyra, koldioxid och kolmonoxid (Avfall 

Sverige 2018c, Avfall Sverige 2019a, Bristaverket Miljörapport 2017, Statens Energiverk 1990, 

muntligen Eva-Katrin Lindman.) 
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3.3 BRISTAVERKET 
I Märsta norr om Stockholm ligger Bristaverket som varit i drift sedan 1997. Verket har sedan 2013 

två pannor, Brista 1 (B1) och Brista 2 (B2).  B1, bestående av CFB-panna, turbin, direktkondensor och 

rökgaskondensering, förbränner biobränsle. Dock används eldningsolja som startbränsle. 

 

3.3.1 B2 

Består av rosterpanna, turbin, direktkondensor, slangfilter och rökgaskondensering. Installerade 

effekten är 60 MW värme, 20 MW el samt 12 MW värme från rökgaskondenseringen. Bränslet i B2 är 

huvudsakligen avfall, men likt B1 används eldningsolja som startbränsle. B2 har en 

förbränningskapacitet på 30 (36) ton/ timme och den årliga avfallsförbrukningen vid normal drift är 

240 000 ton. En så kallade selektiv icke-katalytisk reduktion (SNCR) används för att minska halten av 

kväveoxider (NOx). I SNCR tillsätts ammoniak som reagerar med kväveoxider och bildar kvävgas och 

vattenånga. 

Kalk och aktivt kol tillsätts till rökgaserna för att rena rökgaserna från kemiska ämnen, bland annat 

dioxiner och kvicksilver som avskiljs i slangfiltret. Därefter tvättas rökgaserna i en skrubber innan 

själva kondenseringen. 

I B2 förbränns hushållsavfall, industriavfall samt vid en provförbränning, avvattnat rötslam (slam). 

Hushålls-och industriavfallet kommer både från Sverige och från andra länder. En blandning på ca 

40% hushållsavfall och 60% industriavfall är grunden. Vid provförbränningen tillsattes slam med 

ungefär 5% inblandning. Då industriavfallet är relativt torrt bidrar hushållsavfallet och slammet med 

mer fukt (Bristaverket Miljörapport 2017, Högdalen Miljörapport 2017, Stockholm Exergi 

Bristaverket, muntligen Eva-Katrin Lindman och Hugo Eriksson). 

3.4 HÖGDALENVERKET 
Kraftvärmeverket i Högdalen söder om Stockholm har ett flertal pannor och har varit i drift sedan 

1970. Från 1979 har verket varit aktivt som kraftvärmeverk. Fem pannor används för 

avfallsförbränning, varav fyra är rosterpannor och en CFB. Rosterpannorna, bestående av panna 1,2,3 

och 4 (P1, P2, P3 och P4) har olika effekt. De olika anläggningarna har även viss skillnad i 

reningsstegen. Rökgaserna släpps ut via en gemensam skorsten men via separata rör (Högdalen 

Miljörapport 2017, Stockholm Exergi Högdalenverket, muntligen Eva-Katrin Lindman).  

3.4.1 P4  

Togs i drift 2004 och består av rosterpanna, turbin, kondensor och rökgaskondensering. Installerade 

effekten är 83 MW samt 16 MW från rökgaskondenseringen. Pannans förbränningskapacitet är ca 34 

ton/h. Rökgasreningen sker via SNCR, för att minska NOx, samt olika filter. Först ett elfilter, därefter 

två stycken skrubbrar och slutligen ett vått elfilter. 

P4 förbränner en blandning bestående av ca 70 % hushållsavfall och ca 30 % grovkross 

(Högdalenverket Miljörapport 2017, Stockholm Exergi Högdalenverket, muntligen Eva-Katrin 

Lindman).  

3.4.2 P6  

Består av en CFB, turbin, kondensor samt rökgaskondensering och togs i drift 1999. Den installerade 

effekten är 90 MW och rökgaskondenseringen bidrar med ytterligare 10 MW. 

Förbränningskapaciteten är ca 30 ton/h. P6 har både torr och våt rening. Utöver SNCR för att minska 

NOx, används aktivt kol samt en kalkreaktor med bränd kalk för att rena från kemiska ämnen. 

Därefter går rökgasen genom ett slangfilter där fasta och gasformiga föroreningar avskiljs. Slutligen 
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går rökgasen in i scrubbern innan rökgaskondensering sker. P6 förbränner endast returbränsle, RB2 

(Högdalenverket Miljörapport 2017, Stockholm Exergi Högdalenverket, muntligen Eva-Katrin 

Lindman). 

3.5 TILLFÖRT BRÄNSLE 
Samtliga pannor drivs av bränslen, så kallade inflöden. Olika anläggningar drivs av olika typer av 

bränslen. De avfallseldade pannorna P4, P6 och B2 drivs av antingen enskilda eller olika 

kombinationer av bränslen. P6 drivs av endast RB2, en variant av industriavfall. Medan P4 och B2 

drivs av olika kombinationer av industriavfall och hushållsavfall, samt för B2 även avvattnat rötslam. 

3.5.1 Hushållsavfall 

Som hushållsavfall räknas avfall som antingen kommer direkt från hushåll eller avfall som liknar det, 

men från annan källa (15 kap. 3 § Miljöbalken, SFS 1998:808). Den här typen av avfall består bland 

annat av mat, diverse förpackningar, papper och städrester. Till hushållsavfall räknas allt avfall som 

hushållen genererar, även trädgårdsavfall (Avfall Sverige 2019b, Återvinningscentralen 2007). 

Ungefär 40% av hushållsavfallet består av matrester, vilket bidrar till att avfallet är relativt fuktigt 

(Muntligen Eva-Katrin Lindman). 

3.5.2 Grovkross, industriavfall 

Grovkross, som är en typ av avfall från industri (byggavfall) och samhälle, har ett högre energiinnehåll 

än hushållsavfall vilket delvis beror på att det är torrare. 

3.5.3 Returbränsle, RB2 

Krossat bränsle bestående av en utsorterad del av industriavfall som till största del består av papper, 

trä och plast (Muntligen Eva-Katrin Lindman). 

3.5.4 Avvattnat rötslam 

Slam bildas som biprodukt vid vattenreningsverkens rening. Det slam som används som bränsle här 

kommer från Stockholm Vatten och Avfalls (SVoA) avloppsreningsverk i Henriksdal, Sickla och är 

Revaq-certifierat (SVoA 2017). 

3.6 UTFLÖDEN 
Vid förbränning bildas så kallade restprodukter, olika utflöden. Olika pannor har olika utflöden men 

generellt räknar man in aska, kondensat och rökgaser. Askorna delas in i bottenaska/bäddaska/slagg 

och flygaska beroende på var i systemet de bildas. Vid reningen av rökgaserna bildas restprodukter i 

form av flygaska, slutprodukt/filterkaka och slam. Hur mycket som bildas av de olika utflödena 

varierar dels på typ av panna men även på bränsle.  

3.6.1 Slagg och bottenaska  

Bottenaska, slagg och bäddaska är olika namn på det inerta material som blir kvar vid förbränningen. 

Det som blir kvar efter behandling och utsortering av metaller deponeras, och/eller används som 

slaggrus vid deponier. (Avfall Sverige 2019a, Miljöbarometern 2018) 

3.6.2 Slutprodukt 

Slutprodukt eller filterkaka består av resterna från reningen av rökgaserna via slangfilter, så kallat 

recirkulerat stoft. Består till stor del av en stoft- och kalkblandning (Muntligen Hugo Eriksson). 

Slutprodukten deponeras (Avfall Sverige 2019a). 
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3.6.3 Flygaska 

Flygaska är även det en restprodukt från rökgasreningen. Den består av rester som följer med 

rökgaserna och samlas upp av de olika reningsstegen, bland annat elfilter. Består till största del av 

kisel, grus och kalk. Kallas även för filteraska och elfilteraska. Flygaskan deponeras (Avfall Sverige 

2019a, Högdalenverket Miljörapport 2017, Miljöbarometern 2018). 

3.6.4 Slam  

Bildas som restprodukt vid reningen av kondensatet från rökgaskondenseringen. Vanligen deponeras 

slam (Avfall Sverige 2019a). I Brista behandlas slammet internt. Det samlas upp för att slutligen 

pumpas in i scrubbern och därefter in i pannan (Muntligen Hugo Eriksson.) 

3.6.5 Kondensat 

Det vatten som bildas vid nedkylningen av ångan i rökgaserna, rökgaskondenseringen, benämns 

kondensat. Kondensatet delas upp i två delar, rå- och renkondensat. Råkondensatet bildas vid 

nerkylning av rökgaserna och renas via olika steg beroende på panna och anläggning. Det som blir 

kvar efter reningen är renkondensat, vilket även är det som räknas som själva utflödet. Pannorna i 

denna studie använder sig av indirekt rökgaskondensering, vilket innebär att rökgaserna och vattnet 

som kyler ner dem aldrig blandas utan är separerade från varandra.  

3.6.6 Rökgaser 

Rökgaserna består efter rening till största del av kväve, koldioxid, syre och vattenånga. 99,9 % 

procent beräknas bestå av ovanstående ämnen, resten består bland annat av svaveloxid, väteklorid, 

kväveoxid och spårämnen. Rökgaserna släpps ut från skorstenen (Avfall Sverige 2019a). 

 

4 VAL AV PFAS OCH BRÄNSLEN 

4.1 VAL AV PFAS OCH BRÄNSLEN 
Valet av PFAS (Tabell 1) för analys baserades dels på vilka som var vanligt förekommande men även 

på de färdiga analyspaket Eurofins erbjöd. PFOS och PFOA som är de två vanligaste och mest 

studerade var av intresse, likaså 6:2 FTS som är en vanlig ersättningskemikalie för just PFOS. 

Tabell 1. Utvalda PFAS för analys. CAS-nr, grupp, antal perfluorerade kol och användningsområde. (Buck et al. 2011, Clark et 
al. 2018, ChemIDplus Lite, Danska naturvårdsverket 2015, Sigma-aldrich, Wellington Laboratories). 1: surfaktant. 2: 
ersättning för bland annat PFOS. 

Förkortning Namn CAS-nr Grupp Antal C Användningsområde 
PFBA Perfluorbutansyra 375-22-4 PFCAs 3  
PFBS Perfluorbutansulfonsyra 45187-15-3 PFSAs 4 1, 2 
PFDA Perfluordekansyra 335-76-2 PFCAs 9  
PFHpA Perfluorheptansyra 375-85-9 PFCAs 6  
PFHxA Perfluorhexansyra 92612-52-7 PFCAs 5  
PFHxS Perfluorhexansulfonsyra 355-46-4 PFSAs 6  
PFNA Perfluornonansyra 375-95-1 PFCAs 8  
PFOA Perfluoroktansyra 335-67-1 PFCAs 7 1 
PFOS Perfluoroktansulfonsyra 1763-23-1 PFSAs 8 1 
PFPeA Perfluorpentansyra 1763-23-1 PFCAs 4  
6:2 FTS Fluortelomersulfonat 27619-94-9 Fluortelomer 6 1, 2 
ƩPFAS 11 Summa av 11 PFAS     
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Bränslevalen baserades på vilka inflöden Brista (B2) och Högdalen (P4 och P6) använde. Bränslena 

består av olika typer av avfall. Slam var också av intresse då det är känt att slam innehåller 

miljöfarliga ämnen, däribland PFAS (Alder och Van der Voet 2015, Boström 2015, Filipovic och Berger 

2015, SVoA 2017). Eftersom Stockholm Exergi provförbränner slam i B2, för att utvärdera 

möjligheterna att använda det som bränsle, var det intressant att inkludera slam. Slammängden 

ligger vanligtvis kring 5% men under en begränsad period planerades en ökning av mängden till nära 

10%. Under denna period ökades även mängden av aktivt kol i reningsstegen. 

 

 

5 TIDIGARE STUDIER 

5.1 AVFALLSANLÄGGNINGAR OCH KRAFTVÄRMEVERK 
Då man vet att PFAS återfinns i många produkter är det av intresse att studera hur dessa påverkar 

miljön i anslutning till avfallsanläggningar. I sammanställningen (Boström 2015) av insamlade data 

som utfördes 2015 återfanns inte särskilt många analyser från avfallsanläggningar gällande 

högfluorerade ämnen mellan år 2000 - 2015. Analyser av endast 18 prover sammanställdes i 

rapporten. Deponier och andra anläggningar som hanterar avfall räknades in i sammanställningen. 

Lakvatten analyserades vanligen på dessa typer av anläggningar. Sammanställningen visar att 

6:2FTSA förkommer i högst koncentration av PFAS-ämnena i lakvatten. PFOS, PFHxS, PFHxA och 

PFOA hade även de höga koncentrationer. Vanligen brukar PFOS vara det ämne som återfinns i högst 

koncentrationer i olika vatten. 

En kanadensisk studie (Ahrens et al. 2011) konstaterade att PFAS-ämnen återfanns till högre 

utsträckning i luften nära avfallsanläggningar (deponier och avloppsreningsverk) jämfört med en bit 

från anläggningarna mot vindens riktning. Deponierna i studien bestod till största del av 

hushållsavfall. Anläggningens storlek hade även betydelse för koncentrationen i luft, där den större 

anläggningen hade en högre koncentration. 8:2 FTOH följt av 6:2 FTOH var vanligast vid deponierna. 

PFOS visade väldigt låga koncentrationer i luft, vilket bland annat antas bero på att ämnet binder till 

fasta ämnen samt fastnar i lakvatten och deponigas. Deponigasen vid dessa anläggningar samlades 

även in för att förhindra vidare spridning till luft. Vid avloppsreningsverken var däremot PFOS 

vanligast i luften. Det antas delvis bero på bindning till partiklar i luften (så kallade aerosoler), ämnets 

benägenhet att förflyktigas, men även på grund av att ämnet var vanligt förekommande i 

avloppsvattnet. 

Lundin och Jansson (2017) menar i sin litteraturstudie att trots det lilla dataunderlag som finns, tyder 

data på att PFOS destrueras under vanliga förhållanden (minst 850°C i två sekunder) i 

avfallsförbränningsanläggningar. De förmodar även att eventuella PFOS som inte destrueras fångas 

upp av rökgasreningen. 

5.2 VATTENRENINGSVERK 
Reningsverken är inte byggda för att klara av att rena avloppsvatten från alla ämnen (Revaq 2017). 

PFAS sprids generellt via den akvatiska miljön, och eftersom det inte finns tillräckligt effektiva 

reningsmetoder i bruk recirkulerar ämnena i vattnet. Från att de en gång släpps ut i miljön till att de 

hamnar i kranvatten och vidare till reningsverk i form av avloppsvatten. Trots att avloppsvatten späds 

ut antar man att det har en betydande roll då höga koncentrationer vid vissa punktkällor kan skada 

djur- och växtliv (Alder & Van der Voet 2015).  
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Kranvatten antas vara en viktig bidragande källa till just PFAA i avloppsvatten. Framförallt har ämnen 

i subgrupperna PFSA och PFCA studerats. Kranvatten som tas från recipienter nära punktkällor för 

utsläpp av diverse PFAA antas spela signifikant roll för införandet av ämnena till 

avloppsreningsverken (Filipovic & Berger 2015) och därmed spridningen av ämnena i miljön (flera ref. 

i Alder & Van der Voet 2015). Även om PFAA-innehållet i slam är begränsat, ger det en indikation på 

förekomsten av ämnena över en längre tid (Alder & Van der Voet 2015). 

Vad gäller dricksvatten spelar Mälaren i Stockholm en stor roll då sjön står för en stor del av 

vattenförsörjningen (Filipovic et al. 2018). I en studie utförd av Filipovic och Berger (2015) 

undersöktes vatten och slam från tre olika avloppsreningsverk i Sverige. Kranvatten, inkommande- 

och utgåendevatten samt slam analyserades 2013 på de tre verken i Bromma, Umeå och Bollebygd. 

Kranvattnets innehåll antogs bestå av historiska utsläpp och nu recirkulerande PFAA då utsläppen 

från industrin enligt överenskommelse bör ha minskat. Därmed antogs att inga nya, större utsläpp 

har förekommit. Vad gäller kranvatten hade Bromma högre koncentrationer av PFAA än de övriga två 

orterna. Vanligast förekommande var PFOS. För inkommande- och utgåendevatten hade Bromma 

högst koncentrationer av PFSA följt av Umeå och slutligen Bollebygd. PFHxA, PFOA och PFOS var de 

vanligast förekommande PFAS-ämnena. Inkommande vatten i Bromma hade högst halt av PFOS, 

vilket delvis antas bero på de redan höga halterna uppmätta i kranvatten. Vad gäller PFCA uppmättes 

ingen större skillnad. För utgående vatten var även där PFHxA, PFOA och PFOS vanligast. Vad gäller 

slam var PFOS dominerande men PFHxA, PFOA samt PFDA var även vanliga. Brommas högre 

koncentrationer antas bero på att kranvattnet tas från Mälaren som påverkas av dess läge vid en 

storstad samt historiska punktkällor på grund av brandövningsplatser. 

En svensk studie (Filipovic et al. 2018) utförd hösten 2016 undersökte förekomsten av PFAS, med 

fokus på PFOS i Mälaren. Både ytvatten och vattenpelare undersöktes i olika delar av Mälaren inom 

Stockholm stad. 27 prover från Mälaren och ytterligare 3 prover från Saltsjön inkluderades i 

projektet. Inga skillnader i ytvatten och vattenkolonner uppmättes, vilket antas bero på att vattnet 

vid provtagningen var omrört. Däremot visade studien att miljökonsekvensnormerna för PFOS 

överstegs i samtliga prov. I studien användes en relativt ny metod, TOP-behandling (eng. Total 

oxidisable precursor array) av prekursorer till PFAS, för att uppskatta den totala mängden PFAS som 

finns i provet. Metoden går ut på att stimulera nedbrytning av prekursorer. Dessa prekursorer 

omvandlas i normalt fall till PFAS på biologisk väg över tid. Med hjälp av TOP-behandlingen kan man 

mäta (en indikation) hur dessa prekursorer kan bidra till koncentrationen av PFAS. 

Slam från avloppsreningsverk, så kallat rötat avvattnat slam är en biprodukt av reningen av 

avloppsvatten. Slammet har olika användningsområden bland annat gruvdeponitäckning, 

jordtillverkning och som gödning på åkermark (SVoA 2017). 

I en studie av Alder och Van der Voet (2015) utförd i Schweiz under 2011 undersöktes avloppsslam i 

syfte att studera förekomst och halter av PFAA-utsläpp från specifika punktkällor. Avloppsslam från 

45 olika avloppsreningsverk undersöktes. Punktkällor som valdes ut bestod bland annat av textil- och 

pappersindustrier, flygplatser, brandövningsplatser och elektronikindustrier. Studien visar att PFOS 

var vanligast förekommande, och framförallt i anslutning till brandövningsplatser, flygplatser och 

deponier. Studien indikerar även att PFAA-innehållet i slam varierar beroende på närliggande 

verksamheter. 

Boström (2015) sammanställde data insamlad i Sverige 2000 – 2015. Databaser från 

Naturvårdsverket och SGU samt data från myndigheter, verksamhetsutövare och olika artiklar 

användes för sammanställningen. I sammanställningen anges att i slam från 41 prover från 

reningsverk återfanns PFAS i samtliga prover varav PFOS var det vanligast förekommande PFAS-
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ämnet. Därefter var andra långkedjade PFAS vanligt förekommande, till exempel: 

perfluorododekansyra (PFDoDA), 8:2 fluortelomersulfonat (8:2 FTSA) och PFDA.  

5.2.1 Revaq 

För att användas för gödning på åkermark i Sverige måste slammet uppfylla vissa lagkrav. Svenskt 

Vattens certifieringssystem Revaq innebär hårdare regler som löper parallellt med svensk/EU-

lagstiftning. Revaq startade som ett utvecklingsprojekt 2002 men är sedan 2008 ett 

certifieringssystem som ägs av Svenskt Vatten och LRF. Livsmedelsföretagen och VA SYD deltar i 

styrgruppen som samverkar med Naturvårdsverket (Revaq 2017, Revaq 2018). Revaq certifieringen 

innebär att slammet, förutom att uppfylla svensk lagstiftning uppfyller vissa krav gällande rening, 

bland annat gällande koncentrationer på metaller. Hygieniska krav ställs för att undvika 

kontamination och smittspridning, och salmonellaprov samt prov för att analysera spårelement och 

näringsämnen utförs. Tydliga regler finns för produktion, transport, lagring och fördelning på 

åkermark. 60 spårelement samt fosfor analyseras genom årssamlingsprov (Revaq 2019). Då 

reningsverken inte klarar av att rena från alla ämnen är det viktigt att minska utsläppen av dessa 

ämnen. När för höga halter av dessa ämnen återfinns i vattnet påverkas den biologiska reningen 

vilket innebär att reningen i sig inte är lika effektiv (Revaq 2017). Syftet med Revaq är att genom 

uppströmsarbete minska spridningen av oönskade miljöfarliga ämnen till reningsverk samt återföra 

näring i slammet till åkermark. Arbetet ska vara transparent och hela tiden sträva mot förbättring av 

slamkvaliteten. 2017 användes 45%, motsvarande 42200 ton Ts, av Revaq-slammet som 

anläggningsjord eller vid sluttäckning av avfallsdeponier. Femtiofem procent, 51800 ton Ts, användes 

på åkermark vilket återförde 1500 ton fosfor till jordbruket.  

Dock har regeringen utfärdat ett kommittédirektiv där spridningen av avloppsslam på åkermark ska 

utredas med målet att det ska förbjudas. Samtidigt ska fosforn i slammet återvinnas. Tyskland har 

börjat fasa ut användningen av avloppsslam på åkermark och det arbetet planerar utredningen att 

följa. Resultatet från utredningen ska redovisas senast 15 september 2019 (Dir. 2018:67). 

Stockholm Vatten och Avfalls två anläggningar, Henriksdals och Brommas avloppsreningsverk är 

Revaq certifierade (SVoA 2017). Under 2017 producerade Henriksdals och Brommas reningsverk 

66800 respektive 17700 ton rötat och avvattnat slam. Totalt 19300 ton slam, producerat under 2015-

2017, från Brommas reningsverk användes för spridning på åkermark under samma år.   

Sammantaget under 2017 återfördes bland annat 180 ton fosfor till jordbruket genom slamgödning 

(SVoA 2017). 

 

Vid dessa reningsverk analyseras metaller regelbundet i slam (samt i ingående och utgående vatten). 

Veckovis tas prover på ett antal metaller, och ytterligare metaller analyseras antingen månadsvis 

eller kvartalsvis. Utöver detta analyseras ett större antal metaller via årsprov. Generellt sett har man 

uppmätt en minskning av metallförekomst under åren. Andra miljöfarliga ämnen övervakas även de 

men inte i lika stor utsträckning. PFOS har analyserats sedan 2007 och visar på en sjunkande nivå de 

senaste åren. Vissa organiska ämnen analyseras i slam i 12 månaders samlingsprover per år. 

Polyklorerade bifenyler (PCB) och di(2-etylhexyl)ftalat (DEHP) analyseras i 4 månaders 

samlingsprover per år. Därutöver analyseras ett större antal ämnen två gånger per år, däribland: 

bromerade flamskyddsmedel, tennorganiska föreningar samt högfluorerade ämnen. Under två 

veckor 2017 analyserades även veckoprover med avseende på miljöstörande organiska ämnen i 

rötat, avvattnat slam. Bisfenol A (BPA), tributyltenn (TBT), hexabromcyklododekan (HBCD) och PFOS 

analyserades bland annat. Analysen utfördes på 22 olika PFAS men endast PFOS låg över 

detektionsnivån. PFOS-innehållet i slam redovisas i tabell 2 (SVoA 2017). 
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Tabell 2. Analys av PFOS i rötat, avvattnat slam vid Stockholm Vatten och Avlopps två reningsverk. Analyserna är utförda på 

två veckoprover tagna under 2017 (SVoA 2017). 

Reningsverk PFOS v.20 PFOS v.48 

Henriksdals  0,0059 mg/kg Ts 0,0057 mg/kg Ts 

Bromma  0,0075 mg/kg Ts 0,0070 mg/kg Ts 

 

I en analys av slam från Henriksdals avloppsreningsverk utförd i augusti 2018 analyserades PFOS, 

PFOA samt summan av de båda (Tabell 3) (Skriftlig information från SVoA). Summa PFAS och PFOS 

koncentrationerna är relativt nära vandra, medan PFOA koncentrationen är betydligt lägre. 

Tabell 3. Analys av slam från Henriksdals reningsverk augusti 2018. PFOS, PFOA samt summan av de båda redovisas nedan. 

Ämne Augusti (2018) 

Summa PFAS 0,0078 mg/kg Ts 

PFOS 0,0072 mg/kg Ts 

PFOA 0,00057 mg/kg Ts 

 

2017 var hälften av allt slam producerat på Revaq-certifierade reningsverk. En liten del av slammet 

uppfyllde inte kraven för användning på åkermark (Revaq 2017). 

 

6 ANALYSER UTFÖRDA INNAN 2018 

Analyser utförda innan 2018 från Stockholm Vatten och Avfall, Uppsala Vatten och Stockholm Exergi 

indikerar att PFAS-koncentrationerna i slam är något högre i Uppsala än i Stockholm. 

6.1 STOCKHOLM VATTEN OCH AVFALL 
Stockholm Vatten och Avfall analyserade ett flertal PFAS-ämnen i slam fram till 2018 då man övergick 

till att endast analysera PFOS och PFOA. Resultat från utvalda PFAS samt en beräkning av ƩPFAS11 

redovisas nedan (Tabell 4). Analyserna är utförda v21 2016 och v20 2017 vid Henriksdals reningsverk. 

Tabell 4. Analysresultat PFAS i slam från v 20 2016 och v 21 2017 från Henriksdals reningsverk (SVoA). Värden markerade 
med * är beräknade utifrån data i tabellen. 

Ämne v21 2016 v 20 2017 

 µg/kg Ts µg/kg Ts 

PFBA   <2,28    <2,37 

PFBS   <3,42    <3,56 

PFDA   <2,28    <2,37 

PFHpA   <2,28    <2,37 

PFHxA   <2,28    <2,37 

PFHxS   <3,42    <3,56 

PFNA   <2,28    <2,37 

PFOA   <2,28    <2,37 

PFOS     9,5      5,89 

PFPeA     3,02    <2,37 

6:2 FTS   <3,42    <3,56 

ƩPFAS 11   <18,2*                <16,6* 
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6.2 UPPSALA VATTEN 
I analyser från Uppsala Vatten gällande slam från oktober 2017 analyserades fler PFAS-ämnen utöver 

de som redovisas nedan (Uppsala Vatten). Resultaten för 11 PFAS finns sammanställda nedan, samt 

en beräkning av ƩPFAS11 (Tabell 5). Jämfört med analysresultaten från Stockholm har Uppsala en 

betydligt högre koncentration PFAS. 

Tabell 5. Sammanställning av utvalda PFAS från Uppsala Vatten, Kungsängenverket Oktober 2017. (Uppsala Vatten). Värden 
markerade med * är beräknade utifrån data i tabellen. 

Ämne Slam 

 µg/kg Ts 

PFBA  1,99 

PFBS  0,673 

PFDA  3,55 

PFHpA <0,500 

PFHxA  0,661 

PFHxS  1,39 

PFNA  0,622 

PFOA  0,512 

PFOS  65 

PFPeA  <0,500 

6:2 FTS  <0,500 

ƩPFAS 11 <75,2* 

 

6.3 STOCKHOLM EXERGI 
Analysresultat av aska för PFAS11 utförda 2017 (6) vid inblandning av 12,5% avvattnat rötslam från 

Henriksdals reningsverk. Summan av grenade och linjära PFOS och PFHxS rapporteras. Vid 

provtagningen analyserades fler PFAS än nedan nämnda. 

Tabell 6. Resultat av askanalys gällande PFAS 2017. Värden markerade med * är beräknade utifrån data i tabellen. 

Ämne Slutprodukt Bottenaska 

 mg/kg Ts mg/kg Ts 

PFBA <0,0030 <0,0030 

PFBS <0,0030 <0,0030 

PFDA <0,0030 <0,0030 

PFHpA <0,0030 <0,0030 

PFHxA <0,0030 <0,0030 

PFHxS <0,0030 <0,0030 

PFNA <0,0030 <0,0030 

PFOA <0,0030 <0,0030 

PFOS <0,0030 <0,0030 

PFPeA <0,0030 <0,0030 

6:2 FTS <0,0030 <0,0030 

ƩPFAS 11     <0,017*    <0,017* 
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7 Provtagning 

7.1 BRISTA 
I Brista analyserades samtliga inflöden. Hushållsavfallet samt grovkross samlades in via månadsprov.  
Bränslegruppen samlar vanligtvis in samlingsprov per månad på inkommande bränsle, vilket gjorde 
det möjligt att lägga till PFAS-analyserna. En liten del av bränslet plockades varje dag undan och vid 
månadens slut skickades en blandning av det insamlade materialet för analys. På grund av praktiska 
begränsningar med månadsproven skickades endast ett månadsprov för analys under 
försöksperioden med inblandning av rötat avloppsslam. Slammet analyserades med hjälp av SVoA.  

Prov på utflöden samlades in vid två tillfällen, 7e och 11e februari 2019. Bottenaska, slutprodukt, 
flygaska samt rå- och renkondensat (efter reningen) samlades in för analys (Figur 5). Dock samlades 
flygaska in endast en gång på grund av att det inte var praktiskt möjligt vid båda tillfällena. 
Förbränningstemperaturen när proverna togs varierade lite. Vid första provtillfället var temperaturen 
ca 1000°C i botten och ca 850°C som beräknat medelvärde. Vid andra provtagningstillfället var 
temperaturen ca 900°C i botten och ca 800°C som beräknat medelvärde. 

Askorna samlades in i 3 L plasthinkar, ca 1.5 L per insamlingsdag. Därefter skickades de till analys som 
ett prov. Vattenprovtagningen, rå- och renkondensat, utfördes av kemister på Brista vid ett tillfälle, 
11 januari 2019. 

 

 

Figur 5. Schematisk bild över B2 med markering för provtagning. 
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7.2 HÖGDALEN 
Inflödena provtogs genom att två månadsprover samlades in enligt samma tillvägagångssätt som för 
Brista. Hushållsavfall och RB2 skickades för analys. 

Prover på råkondensat för P4 och P6 samlades in, samt det gemensamma renkondensatet 
(rökgaskondensat, gemensamt för panna 1,2,3,4 och 6). 

Prover på utflödena samlades in 29 januari 2019. Från P4 togs prover på slagg och elfilteraska 
(flygaska) (Figur 6). För P6 togs prover på bäddaska och filteraska (flygaska) (Figur 7). Temperaturen 
vid P4 var ca 800°C vid rostern och i rökgaserna ca 950°C. För P6 var temperaturen i bädden ca 880°C 
och i pannans övriga mätningar var temperaturen ca 920 - 940°C. 

 

 

Figur 6. Schematisk bild över P4 med markeringar för provtagning. 

 

 

Figur 7. Schematisk bild över P6 med markeringar för provtagning. 
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7.3 STOCKHOLM VATTEN OCH AVFALL 
SVoA levererar slam till Brista och skötte därav provtagningen samt skickade iväg proven för analys 

till Eurofins efter överenskommelse. Två provtagningar, under de två veckor slaminblandningen 

ökades, utfördes 2019-02-11 och 2019-02-18. 

 

8 ANALYSER 

Samtliga prov skickades för analys till Eurofins. PFAS 11 analyspaket (PFAS 11 st enligt SLV) användes. 

Utöver de elva PFAS-ämnena som analyserades separat, beräknades även summa PFAS 11.  

Analyserna utfördes med hjälp av vätskekromatografi med tandem masspektrometri (LC-MS/MS).  

 

Slam (Jord matris, paket PLW6N): analysen utfördes via LC-MS/MS med en mätosäkerhet på ± 27%. 

Rapporteringsgränsen är vanligen enligt tabell 7, men det kan variera beroende på matrisen. 

 

Aska: analysen utfördes via LC-MS/MS med en mätosäkerhet på ± 25 % för samtliga ämnen. 

Vatten (kondensat): analysen utfördes via LC-MS/MS med en mätosäkerhet på ± 25 %. 

Rapporteringsgränsen varierar från 0,2 ng/l till 0,6 ng/l för de olika ämnena (tabell 7). 

(Eurofins) 

Tabell 7. Rapporteringsgränser för olika flöden. Hushållsavfall, returbränsle, slam och aska analyseras i samma enhet, µg/kg 
Ts medan kondensat analyseras i ng/l (Eurofins). 

Ämne Hushållsavfall Returbränsle  Slam  Aska  Kondensat  

  [µg/kg Ts] [µg/kg Ts] [µg/kg Ts] [µg/kg Ts] [ng/l] 

PFBA 0,2 0,2 0,2  0,6 

PFBS 0,2 0,2 0,2  0,3 

PFDA 0,2 0,2 0,2  0,3 

PFHpA 0,2 0,2 0,2  0,3 

PFHxA 0,2 0,2 0,2  0,3 

PFHxS 0,2 0,2 0,2  0,2 

PFNA 0,2 0,2 0,2  0,3 

PFOA 0,1 0,1 0,1  0,3 

PFOS 0,1 0,1 0,1  0,2 

PFPeA 0,2 0,2 0,2  0,3 

6:2 FTS 0,2 0,2 0,2  0,3 

ƩPFAS 11 1 1 1  0,3 
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9 BERÄKNINGAR 

Samtliga beräkningar utfördes med hjälpt av Microsoft Office Excel. Då avfallsinnehållet inte är exakt 

lika hela tiden blir beräkningarna baserade på genomsnittsvärden och i vissa fall uppskattningar. 

Vad gäller analysresultatet är många av de analyserade värdena mindre än 

kvantifieringsgränsen/LOQ. Där analysresultatet är ett så kallat ”mindre än” värde, användes halva 

värdet för vidare analys i enlighet med hur det utvalda laboratoriet utförde beräkningarna. ”Mindre 

än” värdet ersätts med halva ”mindre än” värdet. Summa PFAS11 användes för beräkningarna av 

massbalans. Värdena från analysresultaten användes utan korrigering i de fall de fanns att tillgå. Där 

värden för summa PFAS11 saknades beräknades de enligt laboratoriets rutin. Dock har laboratoriets 

rutin för vattenprover förändrats sedan dessa resultat kom. Numera redovisas inte summan för 

vattenprover om alla ämnen är ”mindre än” värden (Skriftlig information från Eurofins). Värden för 

beräkning av respektive anläggnings förbränningskapacitet samt flöden presenteras i bilaga 14.3.  

 

10 RESULTAT 

Resultatet indikerar att PFAS halten minskar vid förbränning för samtliga anläggningar. De olika 

bränslena innehåller även olika halter av PFAS.  

10.1 PFAS - KONCENTRATIONER 
Gällande ingående flöden innehåller industriavfall, både RB2 och importerad grovkross högre halter 

PFAS än hushållsavfall. Dock är halterna i importerad grovkross lägre än i RB2. Koncentrationen i slam 

är högre än i hushållsavfall. Samtliga utgående flöden innehåller lägre halter PFAS än ingående 

flöden. Se bilaga för samtliga analysresultat. 

10.2 MASSBALANS 
Massbalansen för de tre olika pannorna indikerar att mer än 86 % av PFAS11 destrueras via 

förbränning. Resultatet för B2 är mer än 86 %, för P4 och P6 var resultaten mer än 95 % respektive 

mer än 98 % (Tabell 8). Noggrannare gick inte att fastställa på grund av att detektionsnivån var för 

hög. Gällande bränslet till B2 står industriavfallet för 55 % av ƩPFAS 11 halterna. Slam och 

hushållsavfall står för 27 % respektive 18 %. För P4 återfinns 68 % av ƩPFAS 11 i industriavfallet och 

resterande 32 % återfinns i hushållsavfall. P6 förbränner endast RB2 vilket innebär att det är enda 

källan till ƩPFAS 11. Gemensamt för alla 3 anläggningar är den minimala halten som återfinns i 

renkondensat. 

 

 

 

 

 

 



29 
 

Tabell 8. Beräkningar för respektive panna baserat på bilaga 15.3.1, 15.3.2 samt 15.3.3 samt analysresultat. Mer än 86 % 
destrueras i samtliga pannor. B2 destruerar mer än 86 %, P4 och P6 mer än 95 % respektive mer än 98 %. 

 

 

11 DISKUSSION 

11.1 RESULTAT 
Inga direkta slutsatser gällande skillnad för de olika förbränningsteknikerna kan dras. Generellt har 

rosterpannorna högre temperatur medan CFB har en jämnare temperatur. Vi provtagningstillfällena 

var fallet det omvända. CFB P6 hade högre temperatur än rosterpanna B2s beräknade 

medeltemperatur. Dock har de tre pannorna i studien, två rosterpannor och en CFB, olika reningssteg 

efter förbränningen vilket gör att en direkt jämförelse försvåras. Vid provtagningen av utflöden för 

B2 var temperaturen lite lägre än normalt på grund av problem med pannan. Bränsletillförseln var 

ojämn under tiden för ena provtagningen vilket även det påverkar förbränningen. Tilläggas bör att 

inget avfall förbrändes under tiden temperaturen understeg den lagstadgade temperaturen. B2 

visade ett något lägre resultat än Högdalens ena panna, P6. Detta antas bero på temperaturen.  P6 

(CFB) är den panna med högsta destruktionsgraden, ca 98 %, jämfört med de två rosterpannorna P4 

B2 ƩPFAS 11 ƩPFAS 11 / flöde ƩPFAS 11 Totalt Massbalans

Inflöden Analysresultat

totalt 27,99 ton/h fuktigt (33%fukt)

18,75 ton/h torrt 18754098,09 g/h

Inflöde:

Hushåll 5,07 ton/h torrt 5072983,53 g/h 1,4 µg/kg Ts 7,10 mg/h 33,91 mg/h 29,13 mg/h "försvinner"

Industri 12,57 ton/h torrt 12574622,77 g/h 1,8 µg/kg Ts 22,63 mg/h

Slam 0,41 ton/h torrt 412870,00 g/h 10,1 µg/kg Ts 4,17 mg/h 85,92 %

Utflöden Utflöde:

Bottenaska 3,72 ton/h torrt 3717230,19 g/h 1 µg/kg Ts 3,72 mg/h 4,78 mg/h

Flygaska 0,50 ton/h 503841,44 g/h 1 µg/kg Ts 0,50 mg/h

Slutprodukt 0,50 ton/h 503841,44 g/h 1,1 µg/kg Ts 0,55 mg/h

Kondensat 15,9 m3/h 15900 l/h 1,7 ng/l 2,70E-05 mg/h

P4 ƩPFAS 11 ƩPFAS 11 / flöde ƩPFAS 11 Totalt Massbalans

Inflöden Analysresultat

totalt 28,03 ton/h fuktigt (30%fukt)

19,62 ton/h torrt 19621749 g/h

Inflöde:

Hushåll 13,74 ton/h torrt 13735224,30 g/h 2,1 µg/kg Ts 28,84 mg/h 91,24113285 mg/h 86,67 mg/h "försvinner"

Industri 5,89 ton/h torrt 5886524,70 g/h 10,6 µg/kg Ts 62,40 mg/h

Slam 0 ton/h torrt 0 g/h 0 µg/kg Ts 0 mg/h 94,99 %

Utflöden Utflöde:

Slagg 3,81 ton/h torrt 3812225,52 g/h 1 µg/kg Ts 3,81 mg/h 4,56994441 mg/h

Elfilteraska 0,76 ton/h 756838,89 g/h 1 µg/kg Ts 0,76 mg/h

Kondensat 16 m3/h 16000 l/h 0,055 µg/l 8,80E-04 mg/h

P6 ƩPFAS 11 ƩPFAS 11 / flöde ƩPFAS 11 Totalt Massbalans

Inflöden Analysresultat

totalt 30,08 ton/h fuktigt (25%fukt)

22,56 ton/h torrt 22560157,50 g/h

Inflöde:

Hushåll 0 ton/h torrt 0 g/h 0 µg/kg Ts 0 mg/h 239,14 mg/h 233,72 mg/h "försvinner"

Industri 22,56 ton/h torrt 22560157,50 g/h 10,6 µg/kg Ts 239,14 mg/h

Slam 0 ton/h torrt 0 g/h 0 µg/kg Ts 0 mg/h 97,74 %

Utflöden Utflöde:

Bäddaska 2,71 ton/h 2707218,90 g/h 1 µg/kg Ts 2,71 mg/h 5,42 mg/h

Filteraska 2,71 ton/h 2707218,90 g/h 1 µg/kg Ts 2,71 mg/h

Kondensat 13 m3/h 13000 l/h 0,055 µg/l 7,15E-04 mg/h
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och B2, som hade ca 95 % respektive ca 86 % destruktionsgrad. P6 höll en jämnare temperatur, ca 

920 - 940°C. Det lagstadgade kravet för avfallsförbränning på 850°C i två sekunder uppfylls därmed.  

Gällande rökgaserna, antas att de eventuella PFAS som förs vidare med rökgaserna fastnar i 

reningsstegen och släpps således inte ut med rökgaserna. Dels antas detta då vissa PFAS binder till 

organiskt material som bland annat finns i reningssteget med aktivt kol men även att vissa PFAS via 

rökgaskondenseringen följer med vattnet. 

Det vi däremot kan säga, som även stämmer överens med litteraturen, är att industriavfall, jämfört 

med hushållsavfall, har visat sig innehålla högre koncentrationer av PFAS ämnena. 

11.2 BERÄKNINGAR 
Beräkningarna baserades på analysresultaten då resultat fanns att tillgå. I det fall vi inte hade 

analysresultat att tillgå gjordes en uppskattning utifrån de övriga resultaten.  

Vad gäller inflöden fanns resultat från hushållsavfall, RB2, importerad grovkross samt slam. På 

hushållsavfall togs prov vid båda anläggningarna. För industriavfall/GK uppskattades i beräkningarna 

att det var likt RB2. Denna uppskattning gjordes för P4, där resultatet för RB2 användes då GK inte 

analyserats.  

Det går inte att veta exakt hur mycket PFAS som finns i avfallet då man omöjligt kan avgöra exakt vad 

avfallet innehåller samt vad som går in i pannan vid en specifik tidpunkt. Detta leder till att det inte 

går att beräkna en exakt massbalans. 

Pannorna fungerar optimalt inom ett visst intervall vad gäller bränsletillförsel, vilket beskrivs i 

respektive pannas kapacitetsdiagram. Detta göra att det inte är en exakt lika mängd bränsle som 

förbränns hela tiden, utan den varierar lite inom det specifika intervallet. 

Vad gäller analysresultaten från Eurofins ställer kvantifieringsgränserna till det då många värden var 

under gränsen. Det gäller framförallt för utflödena men även för ena inflödet, hushållsavfall. Vanligen 

använder man hälften av värdet för att utföra beräkningar på så kallade “mindre än” värden. Då 

summa PFAS saknades beräknades den enligt ovannämnda princip. Summan av PFAS 11 som 

baserats på ”mindre än” värden noterades även den som ”mindre än”.  Dock vore det optimala att få 

analysresultat med lägre detektionsgränser. Ser man till resultaten från Stockholm Vatten och Avfall, 

där samma prov skickats till både ett kommersiellt lab samt till SLU, visar de att det är möjligt att 

analysera med lägre detektionsgränser. 

I B2s prov på renkondensat var de enskilda koncentrationerna under 1 ng/l men för P4 och P6 var 

resultaten givna i µg/l. Dock var resultaten under 1 µg/l.  

11.3 FÖRSLAG PÅ FRAMTIDA STUDIER 
Detta är ett första försök, som får ligga som någon form av grund för att planera och gå vidare med 

ytterligare undersökningar. Mer studier inom området rekommenderas. Dels behövs fler analyser, 

replikat, för att få ett större underlag till modellen för massbalans men även analyser på samtliga 

flöden. Analyser på inflöden och utflöden bör, om möjligt, ske med lägre detektionsnivåer/ LOQ. 

Högupplöst vätskekromatografi med tandem masspektrometri (HPLC-MS/MS) kan användas för att 

analysera med lägre detektionsgränser jämfört med LC-MS/MS. Nu analyserades 11st PFAS, men då 

gruppen är stor är det av intresse att analysera fler ämnen. Det är även av intresse att mäta totalt 

organiskt fluor (TOF), vilket kan ge indikationer på hur stor mängd PFAS som finns i provet även om 

enskilda PFAS inte går att analysera. 
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Rökgaserna är av intresse att mäta, dels för att säkerställa att inga PFAS sprids via rökgaserna samt 
för att få en komplett massbalans. Miljömätarna i Linköping har möjlighet att samla in prov, men 
analyserna måste utföras av ett annat företag/lab. Rökgaser har analyserats på en testanläggning i 
Tyskland där man använde två olika metoder för att samla in gaserna (Aleksandrow et al. 2019). Ena 
metoden användes för att samla in fluorkarboner och andra för att samla in flygaska och 
vätefluorider. Syftet med studien var att studera om förbränning av PTFE var en källa till vissa PFAS, 
vilket det inte anses vara enligt studien. 

Förbränning av slam är intressant ur flera aspekter. Dels som bränsle då det ständigt pågår en jakt på 
nya bränslen, men även för att kunna bidra till samhällsnyttan. Om förbränning visar sig vara en 
effektiv destruktionsmetod av PFAS kan slam användas dels som bränsle men även för att se till att 
ämnena inte sprids på åkermark. Samtidigt vill man ta tillvara på fosforn vilket kan göras. Då 
användningen av slam på åkrar är under utredning för att troligen fasas ut, måste slammet tas 
omhand på annat vis. Om det samtidigt kan bidra till energiåtervinning och renas från miljöfarliga 
ämnen är det positivt för alla.  

 

12 SLUTSATS 

Baserat på det begränsade dataunderlaget den här undersökningen bidragit med, samt tidigare 

litteratur inom området, dras slutsatsen att PFAS halten minskar vid vanlig avfallsförbränning (minst 

850°C med en uppehållstid på två sekunder). Resultaten indikerar att samtliga 11 analyserade ämnen 

har destruerats i hög grad.  

PFAS är ständigt aktuellt och även om det i nuläget endast finns krav gällande PFOS i 

avfallsförbränningen, är det av intresse att fortsätta studera området bland annat inför framtida 

regleringar. 
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15 BILAGOR 

15.1 ANALYSRESULTAT BRISTA 
Ingående samt utgående flöden för B2, analyserat av Eurofins.  

15.1.1 Ingående bränslen. 

Avvattnat rötslam, hushållsavfall samt importerad grovkross. Gällande slam: Rapporteringsgränsen är 
förhöjd på grund av hög vattenhalt i provet. 

B2 Slam 11 Feb Slam 18 Feb Medelvärde slam HH Feb 2018 GK Feb 2018 

 µg/kg Ts µg/kg Ts µg/kg Ts µg/kg Ts µg/kg Ts 

PFBA <0,24 <0,23 0,235 <0,20 <0,20 

PFBS <0,24 <0,23 0,235 <0,20 <0,20 

PFDA 1,2 1 1,1 <0,20 <0,20 

PFHpA <0,24 <0,23 0,235 <0,20 <0,20 

PFHxA 0,46 0,38 0,42 <0,20 <0,20 

PFHxS <0,24 <0,23 0,235 <0,20 <0,20 

PFNA 0,31 0,31 0,31 <0,20 <0,20 

PFOA 0,5 0,57 0,535 0,38 0,37 

PFOS 8,1 6,1 7,1 0,16 0,5 

PFPeA <0,24 <0,23 0,235 <0,20 <0,20 

6:2 FTS 0,27 0,27 0,27 <0,20 <0,20 

ƩPFAS 11 11 9,2 10,1 1,4 1,8 

15.1.2 Utgående flöden. 

Slagg, slutprodukt, flygaska, råkondensat och renkondensat. * Beräknat då labbet ej utfört denna 
summering. 

B2 Slagg Slutprodukt Flygaska Råkondensat Renkondensat 

 µg/kg Ts µg/kg Ts µg/kg Ts ng/l ng/l 

PFBA <0,20 <0,20 <0,20 <0,60 <0,60 

PFBS <0,20 <0,20 <0,20 <0,30 <0,30 

PFDA <0,20 <0,20 <0,20 5,7 <0,30 

PFHpA <0,20 <0,20 <0,20 7,9 <0,30 

PFHxA <0,20 <0,20 <0,20 7,6 <0,30 

PFHxS <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 

PFNA <0,20 <0,20 <0,20 4,6 <0,30 

PFOA <0,10 0,11 <0,10 12 <0,30 

PFOS <0,10 <0,10  <0,10 <0,20 <0,20 

PFPeA <0,20 <0,20 <0,20 1,5 <0,30 

6:2 FTS <0,20 <0,20 <0,20 <0,30 <0,30 

ƩPFAS 11 <1,0 1,1 <1,0 39 <1,7* 
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15.2 ANALYSRESULTAT HÖGDALEN 

15.2.1 Ingående bränslen. 

 P4 och P6, returbränsle i november och december, samt beräknat medelvärde. 

RB2  Nov Dec Medelvärde 

 µg/kg Ts µg/kg Ts µg/kg Ts 

PFBA 2 0,83 1,415 

PFBS 1,1 0,73 0,915 

PFDA <0,6 0,34 0,47 

PFHpA <0,6 0,21 0,405 

PFHxA 2,2 1,2 1,7 

PFHxS <0,6 <0,2 0,4 

PFNA 0,6 <0,2 0,4 

PFOA 2,4 1,5 1,95 

PFOS 1,7 1,5 1,6 

PFPeA 0,62 1 0,81 

6:2 FTS 1,8 0,65 1,225 

ƩPFAS 11 13 8,2 10,6 

15.2.2 Ingående bränslen 

 P4 och P6, hushållsavfall i november och december, samt beräknat medelvärde. 

HH Nov Dec Medelvärde 

 µg/kg Ts µg/kg Ts µg/kg Ts 

PFBA <0,2 <0,21 0,205 

PFBS <0,2 0,26 0,23 

PFDA <0,2 <0,2 0,2 

PFHpA <0,2 <0,2 0,2 

PFHxA <0,2 <0,2 0,2 

PFHxS <0,2 <0,2 0,2 

PFNA <0,2 <0,2 0,2 

PFOA <0,1 0,5 0,3 

PFOS 0,17 0,74 0,455 

PFPeA <0,2 <0,2 0,2 

6:2 FTS 0,26 0,57 0,415 

ƩPFAS 11 1,3 2,9 2,1 
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15.2.3 Utgående flöden P4. 

 Slagg, elfilteraska, råkondensat och renkondensat. Renkondensat, gemensamt för P4 och P6 (med 
flera). * Beräknat då labbet ej utfört denna summering. 

P4 Slagg Elfilteraska Råkondensat Renkondensat* 

 µg/kg Ts µg/kg Ts ng/l µg/l 

PFBA <0,20 <0,20 <0,60 <0,010 

PFBS <0,20 <0,20 <0,30 <0,010 

PFDA <0,20 <0,20 <0,30 <0,010 

PFHpA <0,20 <0,20 <0,30 <0,010 

PFHxA <0,20 <0,20 <0,30 <0,010 

PFHxS <0,20 <0,20 <0,20 <0,010 

PFNA <0,20 <0,20 <0,30 <0,010 

PFOA <0,10 <0,10 <0,30 <0,0100 

PFOS <0,10 <0,10 <0,20 <0,0100 

PFPeA <0,20 <0,20 <0,30 <0,010 

6:2 FTS <0,20 <0,20 <0,30 <0,010 

ƩPFAS 11 <1,0 <1,0 <0,30 <0,055* 

 

15.2.4 Utgående flöden P6. 

Bäddaska, filteraska, råkondensat och renkondensat. Renkondensat, gemensamt för P4 och P6 (med 
flera). * Beräknat då labbet ej utfört denna summering. 

P6 Bäddaska Filteraska Råkondensat Renkondensat* 

 µg/kg Ts µg/kg Ts ng/l µg/l 

PFBA <0,20 <0,20 <0,60 <0,010 

PFBS <0,20 <0,20 <0,30 <0,010 

PFDA <0,20 <0,20 <0,30 <0,010 

PFHpA <0,20 <0,20 0,81 <0,010 

PFHxA <0,20 <0,20 4,3 <0,010 

PFHxS <0,20 <0,20 <0,20 <0,010 

PFNA <0,20 <0,20 <0,30 <0,010 

PFOA <0,10 <0,10 <0,30 <0,0100 

PFOS <0,10 <0,10 <0,20 <0,0100 

PFPeA <0,20 <0,20 0,77 <0,010 

6:2 FTS <0,20 <0,20 <0,30 <0,010 

ƩPFAS 11 <1,0 <1,0 5,9 <0,055* 
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15.3 VÄRDEN FÖR BERÄKNING AV RESPEKTIVE ANLÄGGNINGS FÖRBRÄNNINGSKAPACITET SAMT 

FLÖDEN 

15.3.1 B2 

 
 
 
 

15.3.2 P4 

 

Inflöde B2 Vattenmängd 0,325 Utflöden: Slagg 16,60%

Effekt[MW] 80 procent vatten 0,325 % (från slam rapport) 0,166

ɳ (verkningsgrad) 0,88 m (H20) 9,097137 Slagg fuktig 4,646538 ton/h

energiinnehåll Slagg utan 20% fukt 3,71723 ton/h

Hushåll [MWh/ton] 2,75 Ton/h 100% 18,89405 3717230 g/h

Industriavfall [MWh/ton] 3,4

Slam [MWh/ton] 3,8 Slutprodukt 1,80%

Total [MWh/ton] 3,45 0,018

%-uppdelning av innehåll 0,503841 ton/h

Hushåll 0,2705 503841,4 g/h

Industriavfall 0,6705

Slam 0,059 5,90% Flygaska 1,80%

0,018

Brutto effekt 90,90909 MW 0,503841 ton/h

Medelvärde energi innehåll 3,247775 MWh/ton 503841,4 g/h

Inflöde [ton/h] 27,99119 ton/h

Kondensat 15,9 m3/h

Hushållsavfall 7,571617 ton/h fuktigt 15900 l/h

5,110842 ton/h torrt

Industriavfall 18,76809 ton/h fuktigt Rökgaser

12,66846 ton/h torrt

Slam 1,65148 ton/h fuktigt

0,41287 ton/h torrt

Inflöde P4 Vattenmängd 0,3 Utflöden: Slagg 17%

Effekt[MW] 83 procent vatten 0,3 % slagg 0,17

ɳ (verkningsgrad) 0,9 m (H20) 8,409321 Slagg fuktig 4,765282 ton/h

energiinnehåll Slagg utan 20% fukt 3,812226 ton/h

Hushåll [MWh/ton] 2,75 Ton/h 100% 19,62175 3812226 g/h

Industriavfall GK [MWh/ton] 4,55 ny 3,4

Slam [MWh/ton] 0 Flygaska 2,70%

Total [MWh/ton] 0 0,027

%-uppdelning av innehåll 0,756839 ton/h

Hushåll 0,7 756838,9 g/h

Industriavfall GK 0,3

Slam 0 Renkondensat 16 m3/h

16000 l/h

Brutto effekt 92,22222 MW

Medelvärde energi innehåll 3,29 MWh/ton

Inflöde [ton/h] 28,03107 ton/h Rökgaser

Hushållsavfall 19,62175 ton/h fuktigt

13,73522 ton/h torrt

Industriavfall 8,409321 ton/h fuktigt

5,886525 ton/h torrt

Slam 0 ton/h fuktigt

0 ton/h torrt
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15.3.3 P6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inflöde P6 Vattenmängd 0,25 Utflöden: Bäddaska 9%

Effekt[MW] 90 procent vatten 0,25 % bäddaska 0,09

ɳ (verkningsgrad) 0,91 m (H20) 7,27214  bäddaska torr 2,61797 ton/h

energiinnehåll 2617970 g/h

Hushåll [MWh/ton] 0 Ton/h 100% 21,81642

Industriavfall RB2 [MWh/ton] 3,4 Filteraska 9%

Slam [MWh/ton] 0 0,09

Total [MWh/ton] 3,4 2,61797 ton/h

%-uppdelning av innehåll 2617970 g/h

Hushåll 0

Industriavfall RB2 1 Renkondensat 13 m3/h

Slam 0 13000 l/h

Brutto effekt 98,9011 MW Rökgaser

Medelvärde energi innehåll 3,4 MWh/ton

Inflöde [ton/h] 29,08856 ton/h

Hushållsavfall 0 ton/h fuktigt

0 ton/h torrt

Industriavfall 29,08856 ton/h fuktigt

21,81642 ton/h torrt

Slam 0 ton/h fuktigt

0 ton/h torrt



42 
 

15.4 ORDLISTA 
 

Förkortn
ing Förklaring Engelska 

6:2 FTS Fluortelomersulfonat  
8:2 FTS  Fluortelomersulfonat  
CAS-nr Registreringsnummer för kemikalier Chemical abstracts service number 

CFB Cirkulerande fluidiserad bädd  
DEHP Di(2-ethylhexyl)ftalat  
ECHA Europeiska kemikaliemyndigheten European Chemicals Agency 

FASA Perfluoralkan sulfonamid Perfluoroalkane sulfonamides 

GK Grovkross / Industriavfall  
HH Hushållsavfall  
HPLC-
MS/MS 

Högupplösande vätskekromatografi 
tandem masspektrometri 

High Performance Liquid Chromatograhy 
tandem mass spectrometry 

IVL Svenska Miljöinstitutet  
KemI Kemikalieinspektionen  
LC-
MS/MS 

Vätskekromatografi tandem 
masspektrometri 

Liquid Chromatography tandem mass 
spectrometry 

LOQ Kvantifieringsgräns / Rapporteringgräns Level of quantification 

OECD 
Organisationen för ekonomiskt 
samarbete och utveckling 

The Organisation for Economic Co-operation 
and Development  

PAF Perfluoralkanoylfluorid Perfluoroalkanoyl fluorides 

PASF Perfluoralkan sulfonyl fluorid Perfluoroalkane sulfonyl fluorides 

PBT Persistent, bioackumulerande, toxiskt  
PCB Polyklorerade bifenyler  
PFAA Perfluorerade alkylsyror  
PFAI Perfluoralkyljodid Perfluoroalkyl iodides 

PFAL Perfluoralkylaldehyd Perfluoroalkyl aldehydes 

PFAS Per- och polyfluorerade alkylsubstanser  
PFBA Perfluorbutansyra  
PFBS Perfluorbutansulfonsyra  
PFCA Perfluorkarboxylsyror  
PFDA Perfluordekansyra  
PFDoDA Perfluorododekansyra   
PFHpA Perfluorheptansyra  
PFHxA Perfluorhexansyra  
PFHxS Perfluorhexansulfonsyra  
PFNA Perfluornonansyra  
PFOA Perfluoroktansyra  
PFOS Perfluoroktansulfonsyra  
PFPA Perfluoralkylfosfonsyra Perfluoroalkyl phosphonic acids 

PFPeA Perfluorpentansyra  
PFPIA Perfluoralkylhypofosfinsyra Perfluoroalkul phosphinic acids 

PFSA Perfluoralkylsulfonsyror  
PFSIA Perfluoralkansulfinsyra Perfluoroalkane sulfinic acids 

POPs Långlivande organiska föroreningar Persistent organic pollutans 

RB2 Returbränsle  
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REACH EUs kemikalielagstiftning 
Registration, Evaluation, Authorisation and 
restriction of Chemicals 

SVHC Särskilt farliga ämnen Substance of very high concern 

TDI Tolerabelt dagligt intag  
TVI Tolerabelt vecko intag  

vPvB 
Mycket persistent mycket 
bioackumulerbart  
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