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Abstract 

Perfluorinated substances (PF) are environmental pollutants that are used to coat fibres of so called 
“all weather clothes” to make them water resistant. PF are effectively spread through water. Waste 
water treatment plants (WWTPs) are a pollutant source of these substances. PF are poisonous to 
different kinds of organisms, and supposedly also to human beings, if concentrations are 
sufficiently high. 

Perfluorinated substances have been investigated at three waste water treatment plants in 
Stockholm during the 2000’s. This study deals with five perfluorinated substances, PFOS, PFOA. 
PFOSA, PFDoA and PFUnA. By comparing the contents of perfluorinated substances detected in 
sludge from waste water treatment plants, with calculated emissions of PF from clothes, I have 
investigated whether or not the all weather clothes are a major source of emission of perfluorinated 
substances. 

The results show that the estimated contents of perfluorinated substances in sludge by WWTPs 
caused by all weather clothes are between 0,04 % and 2,2 % of the total PF emission, which means 
about 0,6-9,5 kg annually from the three WWTPs studied here. Thus, all weather clothes are not a 
dominating source of emission of PF in sludge, but rather one of many sources.  

Since the perfluorinated substances have very high persistence, it is of great concern that these 
substances appear in the environment. The amounts of PF found in sludge are high enough to 
pollute significant amounts of water. Several studies should be conducted to increase the 
understanding of emission sources of the perfluorinated substances. 
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Sammanfattning 

Perfluorerade ämnen (PF) är ett miljögift som används bland annat vid impregnering av 
allväderskläder. Perfluorerade ämnen sprids effektivt via vatten, och avloppsreningsverk har visat 
sig vara en utsläppskälla för dessa ämnen. De är skadliga för olika typer av levande organismer, och 
i tillräckligt höga halter förmodligen även för människors hälsa. 

Perfluorerade ämnen har undersökts vid Bromma, Henriksdal och Käppala reningsverk under 
2000-talet. Denna studie handlar om fem av dessa ämnen, PFOS, PFOA, PFOSA, PFDoA och 
PFUnA. Genom att jämföra halter av perfluorerade ämnen uppmätta i slam vid 
avloppsreningsverken, med beräknade utsläpp av perfluorerade ämnen vid tvätt av allväderskläder 
har jag studerat huruvida allväderskläder är en betydande utsläppskälla för perfluorerade ämnen.  

Resultaten visar att den beräknade mängden utsläpp av perfluorerade ämnen i avloppsslam, som 
kan orsakas av tvätt av allväderskläder, utgör mellan 0,04 och 2,2 % av de totala PF-utsläppen, som 
ligger på 0,6-9,5 kg årligen vid de tre studerade reningsverken. Allväderskläder är således inte en 
dominerande källa för perfluorerade ämnen i slam vid reningsverk, utan måste utgöra en av flera 
källor. 

Eftersom perfluorerade ämnen inte bryts ned är det allvarligt att de hittas i vår miljö då mängderna 
som finns i avloppsslammet är tillräckligt höga för att kontaminera stora mängder vatten. Fler 
studier bör utföras för att öka kunskapen om utsläppskällor för perfluorerade ämnen. 
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 

Under det senaste årtiondet har flera, för både miljö och människa, skadliga kemikalier i 
konsumentvaror upptäckts. Triclosan, ftalater och bromerade flamskyddsmedel är bara några 
exempel på kemikalier som idag når människorna i allt högre grad i en stor variation av produkter. 
Allt från rengöringsmedel i hemmet, hygienprodukter och nappflaskor, till kläder och möbler har 
orsakat larmrapporter om gifter som drabbar vattenmiljö, människor och andra biologiska 
organismer.  

En av de omtalade ämnesgrupperna är perfluorerade ämnen (PF). Perfluorerade ämnen har en 
förmåga att bilda en vatten- och fettavvisande film på ytor av varierande produkter, vilket gör dem 
eftertraktansvärda inom många olika typer av industrier (Pabon & Corpart, 2002). Perfluorerade 
ämnen används ofta i syfte att åstadkomma en slät, gärna smuts- och vattenavvisande yta (SNF, 
2006). Produkter som säljs i Sverige, som är förknippade med perfluorerade ämnen, är till exempel 
lädervaror, impregneringssprayer, tält, bil- och båtprodukter, städprodukter, kakelpolish, tegel- och 
cementprodukter samt brandbekämpningsprodukter (Järnberg et al., 2004; SNF, 2006).  

Redan på 1980-talet detekterades PFOA (perfluorooctanoic acid) och NDFDA 
(nonadecafluorodecanoic acid) i hanråttor och människor (Bacon et al. 1981), men först på 2000-
talet har perfluorerade ämnen, PFOS (perfluoroktansulfonat) i spetsen blivit mer 
uppmärksammade, efter att 3M, en stor PFOS-producent, upptäckte att fabriksanställda hade 
förhöjda halter av PFOS i blodet. Innan dess hade man funnit höga halter av PFOS i vilda djur. 3M 
beslutade sig 2003 att frivilligt lägga ned produktionen av PFOS (Clara et al., 2009; 3M, 2000). 
Detta satte igång en rad händelser, som har lett till att användningen av PFOS blev förbjudet i 
Kanada 2004 och inom EU 2008 (Clara et al., 2009). 

PFOS är ett av de mest studerade perfluorerade ämnena idag. Användningen av PFOS har pågått 
sedan 1950-talet (Clara et al., 2009, Pabon & Corpart, 2002; Yu et al., 2009). PFOS är ett miljögift 
som klassas som PBT (persistent, bioaccumulative, toxic) inom HELCOM 
(Helsingforskomissionen för Östersjöns marina miljö). HELCOM har både PFOS och PFOA på 
sin lista över miljögifter som ska åtgärdas (NVV, 2008), och Stockholmskonventionen om långlivade 
organiska föroreningar har klassat PFOS som ett POP-ämne (persistent organic pollutant) (KemI, 
2004).  

PFOS har visat sig vara, förutom extremt svårnedbrytbart, även bioackumulerande, 
reproduktionsstörande och giftigt för vattenlevande organismer (3M, 2000; Ahrens et al., 2010; 
Clara et al., 2009; KemI, 2009; OECD, 2005). PFOS bryts inte ner i varken aerob eller i anaerob 
miljö. Däremot har det visat sig att PFOS kan brytas ner vid förbränning i höga temperaturer 
(KemI, 2004). Trots att användningen av PFOS är förbjudet inom EU och i Kanada, har inte 
halterna av PFOS minskat nämnvärt (Clara et al., 2009). PFOS har kommit att ersättas av andra, 
liknande föreningar, som har gemensamt att de ofta är högfluorerade, dvs. att de flesta 
väteatomerna i molekylerna är ersatta med en fluoratom (Clara et al., 2009). Förmodligen är PFOS 
och även PFOA en nedbrytningsprodukt för ett flertal andra perfluorerade ämnen (Ahrens et al., 
2010; Clara et al., 2009). Spridning och miljöeffekterna av dessa ämnen är inte lika noggrant 
studerade som PFOS, men mycket tyder på att effekterna är liknande (KemI, 2009). 
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Perfluorerade ämnen är en stor och komplex ämnesgrupp som innefattar föreningar där 
vätemolekylerna i kolvätekedjor har ersatts med fluormolekyler. Ämnena förekommer inte naturligt 
i miljön, utan är kemiskt framställda.  Molekylkedjorna består av en hydrofob samt en hydrofil sida 
där den hydrofoba sidan bildar en vatten- och smutsavvisande yta. Fluor-kol -bindningen är en av 
de starkaste kovalenta bindningarna som man känner till, vilket är orsaken till den mycket höga 
persistensen för perfluorerade ämnen i miljön (Pabon & Corpart, 2002).  

Perfluorerade ämnen är svåra att upptäcka med traditionella mät- och analysmetoder. Först på 
2000-talet började problematiken med perfluorerade ämnen uppmärksammas mer. Efter 3M:s 
rapport om förhöjda PF-halter i de fabriksanställdas blod gavs det ut alarmerande rapporter om att 
man kunde mäta perfluorerade ämnen så långt som i obebodda polarområden där förhöjda halter 
mättes upp i bland annat isbjörn (KemI, 2004a).  

Ett stort användningsområde för perfluorerade ämnen är inom klädindustrin där textilier blir 
behandlade med perfluorerade ämnen för att uppnå vatten- och smutsavvisande ytor på textilier 
utan att reducera deras övriga egenskaper, som smidighet och följsamhet (Kallenborn et al., 2004). I 
Sverige uppskattades importen av PFOS-baserade kemikalier till 38 ton år 1999 enligt Kallenborn et 
al. (2004). Det mesta går till användningsområden inom textil- och läderbehandling samt industriella 
tensider (Kallenborn et al., 2004). Enligt Svenska Naturskyddsföreningen (SNF) användes cirka 10 
ton perfluorerade ämnen om året i Norge för textilimpregnering (SNF, 2006). I Danmark och 
Sverige uppskattades användningen att ligga i samma nivå som Norges värden. SNF (2006) 
uppskattade att cirka 5000 ton perfluorerade ämnen går till textilimpregneringen globalt varje år. I 
Storbritannien bedömdes cirka hälften av 195 ton PFOS, år 2001, gå till impregnering av 
allväderskläder och pälsprodukter (Kallenborn et al., 2004) 

Vid produktion av kläder som är vatten-, fett- och smutsavvisande sker utsläpp av perfluorerade 
ämnen i alla steg av produktionskedjan. Dels när kemikalierna syntetiseras samt vid behandling av 
textilierna med dessa ämnen. Därefter sker utsläpp under distributionen, sedan hos konsumenterna 
när plaggen används och tvättas, och slutligen när de deponeras (3M, 2000; Clara et al., 2009). 
Nivåerna av perfluorerade ämnen i allväderskläder är betydligt högre än nivåerna i den omgivande 
miljön. Allväderskläder med PF-impregnering har enligt SNF (2006) potential att på bara några 
veckor kontaminera miljön genom användning och tvätt.  

 

     Figur 1. Urbant vattenkretslopp med perfluorerade ämnen (Dreamstime, 2012). 
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I Europa finns det ett flertal punktutsläpp, som tillverkningsanläggningar för själva kemikalierna 
eller produkter som är sammankopplade med perfluorerade ämnen. I Sverige finns inga kända PF-
punktutsläpp, utan de svenska utsläppen består av avloppsvatten från konsumenterna, deponier, 
brandövningsplatser och produktionsanläggningar för textil- eller läderprodukter (Järnberg et al., 
2004). I denna uppsats begränsar jag mig till att studera utsläpp av perfluorerade ämnen som kan 
beräknas kunna härledas från allväderskläder.  

Kallenborn et al. (2004), Clara et al. (2009), Ahrens et al. (2010) och Yu et al. (2009) har alla kommit 
fram till att ett av huvudkällorna för perfluorerade ämnen är utsläpp från reningsverk. Andra källor 
för perfluorerade ämnen är tillverkningsprocesser där perfluorerade ämnen används, 
brandsläckningsmedel samt indirekta källor från vilka PF hamnar i avloppsvattnet (Clara et al., 
2009).  

Kända transportvägar för perfluorerade ämnen till akvatiska miljöer är förutom utsläpp från 
avloppsreningsverk, nederbörd, avrinning från kontaminerade områden och rester av filmbildande 
brandsläckningsmedel, främst från brandövningsplatser (Ahrens et al., 2010). Vid reningsverk, som 
behandlar till stor del industriellt vatten, har högre halter av perfluorerade ämnen uppmätts än i 
vatten från hushåll (Yu et al., 2009) och det finns ett samband med förhöjda halter av PF i 
kustvatten och tätt bebodda områden (Kallenborn et al. 2004). Halterna av perfluorerade ämnen i 
avloppsslammet ger en indikation om hur mycket perfluorerade ämnen som finns sammanlagt i det 
studerade området och hur mycket som hamnar hos recipienten. Den fortsatta spridningen av 
perfluorerade ämnen från avloppsreningsverk kan ske på två sätt: genom vattnet, vilket kan bidra till 
föroreningsbelastningen av t.ex. Östersjöns kustvatten. 

Många studier har visat att perfluorerade ämnen är skadliga för olika typer av levande organismer 
(Clara et al., 2009), och i tillräckligt höga halter förmodligen även för människors hälsa (Järnberg et 
al., 2004; 2004 KemI, 2009). Man har kommit fram till att perfluorerade ämnen ökar kolesterol, 
diabetes samt påverkar leverenzymer och flera indikatorer på fosterutveckling, bland annat 
födelsevikt. Även effekter på reproduktion och på immunsystemet har påvisats vid exponering för 
perfluorerade ämnen (Formas, 2012). Eftersom högfluorerade ämnen är bioackumulerande kan de 
överföras till rovdjur såsom fiskätande rovfåglar och även människor (Clara et al., 2009). Det finns 
även studier som tyder på att människor som är högkonsumeter av fisk från vatten med höga halter 
av perfluorerade ämnen har signifikant högre halter av perfluorerade ämnen i blodet (Järnberg et 
al., 2004). Man har även konstaterat att födelsevikten hos barn från mödrar som har exponerats för 
höga halter av perfluorerade ämnen är lägre än hos andra barn (Jönsson et al., 2009).  

Vatten är ett viktigt transport- och uppehållsmedium för perfluorerade ämnen som har nått miljön 
via förorening från till exempel produktion, användning, tvätt eller destruktion av textilier. 
Perfluorerade ämnen har uppmätts i olika vattenmiljöer i en stor del av världen inklusive Östersjön 
(Ahrens et al., 2010) och utgör därför en potentiell risk för många vattenekosystem.  

Utsläppen i vatten tas upp av bland annat fiskar, både när de kommer i direktkontakt av det 
förorenade vattnet och via näringsupptag. Holmström et al. (2005) har studerat arkiverade svenska 
sillgrissleägg från åren 1968-2003. Det visade sig att halterna av PFOS i äggen hade nära 30-
faldigats under perioden. Perfluorerade ämnen har en tendens att samlas i vävnaden i de inre 
organen hos fiskarna, som lever, njurar och i viss utsträckning i hjärnan. Förmodligen bildar plasma 
och proteiner kovalenta bindningar med perfluorerade ämnen i de levande organismerna (Järnberg 
et al., 2004). 

I dag finns det inga fastslagna gränsvärden för perfluorerade ämnen i vatten, men Naturvårdsverket 
har gett ut en rapport ”Förslag till gränsvärden för särskilda förorenande ämnen” (2008a), där man 
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presenterar ett förslag till gränsvärden för PFOS, som stöd till Vattenmyndigheterna vid 
statusklassificering och fastställande av miljökvalitetsnormer. Man föreslår gränsvärdet 0,03 mg/l i 
vatten samt 0,003 mg/l i andra ytvatten. Dessa är dock inte tillräckligt låga värden för att skydda 
människa och predatorer från sekundärförgiftning, varför gränsvärdet 0,6 µg/kg föreslås. 
Dricksvattengränsvärdet föreslås vara 0,35-1 µg/l (Naturvårdsverket, 2008a). För andra 
perfluorerade ämnen finns inga gränsvärden eller förslag för det i nuläget. 

Ännu så länge vet man lite om ersättningsämnenas spridning och effekter. Enligt 
Kemikalieinspektionen (2009) är kunskapsnivån om källor som bidrar till avloppsvattnets 
koncentrationer låg. I denna litteraturstudie har jag studerat halterna av fem olika perfluorerade 
ämnen, PFOS, PFOA, perfluoroktansulfonamid (PFOSA), perfluorundekansyra (PFUnA) och 
perfluordodekansyra (PFDoA) i slam vid reningsverk, och huruvida så kallade allväderskläder kan 
vara en betydande källa för dem. Alla dessa är ämnen som används för klädimpregnering, och som 
har detekterats i avloppsslammet i tre avloppsvattenreningsverk som finns med i denna studie. 
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1.2 Syfte och hypotes 

Många tidigare studier behandlar perfluorerade ämnens skadliga effekter på vattenmiljöer och 
levande organismer. Denna studie kan komma att utgöra en länk mellan studierna om perfluorerade 
ämnens tillverkning, spridning, och deras förekomst i vattenmiljöer i Sverige.  

Studiens huvudmålsättning är att undersöka huruvida tvättning av allväderskläder i hushåll 
väsentligt kan bidra till de förhöjda koncentrationer av perfluorerade ämnen som har uppmätts i 
slam från avloppsreningsverk i Sverige i Stockholmsområdet. Specifikt har mängden perfluorerade 
ämnen som tillförs hushållen genom inköp av allväderskläder uppskattats och jämförts med 
oberoende, mätdatabaserade uppskattningar av ämnenas massflöden genom de avloppsreningsverk 
som hushållen är anslutna till.  

Basen i denna mätdatabaserade studie utgörs av uppmätta halter av perfluorerade ämnen i slam från 
avloppsreningsverk samt uppgifter om mängd perfluorerade ämnen i olika tillverkares 
allväderskläder. Till följd av en begränsad datatillgång har jag valt att avgränsa studien till fem olika 
klädtillverkares varianter på allväderskläder (tabell 1). 

En nyckelfråga är vilken mängd perfluorerade ämnen som potentiellt kan läcka ut till avloppsvatten 
från olika industriella processer och produkter som textilier. I denna uppsats undersöks därför om 
friluftskläder som behandlats med perfluorerade ämnen väsentligt kan bidra till de relativt höga 
halter som uppmätts i avloppsreningsverk i Stockholm. Om så är fallet, förväntar jag mig att denna 
studie och dess metodik kommer att bidra till att stärka hypotesen. Om så inte är fallet, förväntar 
jag mig att studien kommer att utgöra en bas för hypotesens avfärdande samt identifikation av 
huvudsakliga informationsbehov och osäkerheter. 

 

2. Metod 
 
2.1 Områdesbeskrivning 

Berggrunden i Stockholmsområdet består huvudsakligen av urberg som domineras av gamla 
graniter och gnejser. Hela området ligger under högsta kustlinjen, och jordarterna består mestadels 
av glaciala jordarter. I det annars relativt flacka området finns De Geermoräner med sina 2-5 m 
höga ryggar och drumliner, samt rullstensåsar med förmåga att hålla stora mängder grundvatten.  

Mälaren är Sveriges till arealen tredje största sjö. Dess avrinningsområde sammanfaller till stor del 
med Stockholm-Mälarregionen, som också är det tätast befolkade området i Sverige (Sporrong et 
al., 2008). Det mesta av tillflödet kommer via Arbogan, Hedströmmen, Köpingsån och Kolbäcksån 
som tillsammans svarar för knappt hälften av ytvattentillrinningen. Andra viktiga tillflöden sker 
genom Eskilstunaån, Svartån, Sagån, Örsundaån och Fyrisån.  Mälaren rinner ut i Norrström med 
hastigheten 160m3/s i snitt (Vattenmyndigheterna, 2010 ). Mälaren har stor betydelse för samhället 
som dricksvattentäckt, då den försörjer drygt 2 miljoner människor med dricksvatten (Nordström, 
2012). Genom ett trettiotal vattenverk tas ca 8m3/s ut till dricksvatten (Sporrong et al., 2008).  

Mälaren är även recipient för olika typer av utsläpp, 5 % av det vatten som lämnar Mälaren via 
Norrström tillförs via kommunala avloppsreningsverk, dagvatten och industrier.  
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Figur 2. Karta med Bromma, Henriksal och Käppala reningsverk (stora bilden: Eniro, 2012; lilla bilden: 
Författarcentrum, 2012). 

 

I Stockholms län bor det drygt 2 miljoner personer, varav 1 450 000 är anslutna till Bromma och 
Henriksdals reningsverk samt Käppalaverket (Figur 2). Stockholm är tätt befolkat, inom länet bor 
21,5 % av Sveriges befolkning på en yta som motsvarar 1,5 % av Sveriges yta 
(Nationalencyklopedin, 2012).  

Östersjön och i första hand skärgården med sina talrika öar dit Mälaren mynnar, är recipient för 
avloppsvatten från flertalet reningsverk vid Mälaren (Sporrong et al., 2008). Bromma, Henriksdals 
och Käppala reningsverk bidrar sammanlagt med närmare 200 miljoner kubikmeter behandlat 
avloppsvatten årligen (Käppalaverket, 2010; Stockholm Vatten, 2010). 

Östersjöns kustvatten utanför Stockholm är hårt belastat på grund av att området är tätbefolkat och 
att många industriella verksamheter är koncentrerade i ett och samma avrinningsområde. Sedan 
industrialismens början har man dumpat avfall med miljögifter i eller i närheten av Mälaren och 
Stockholms skärgård. Från och med 1950-talet har man börjat reglera mängden av olika ämnen som 
får släppas i vattnet, och numer är utsläppen från många farliga industrier minimerade, samtidigt 
som avloppsvattenreningen har blivit mycket effektiv. Kända miljöfarliga ämnen tas om hand innan 
de når recipienten. Men eftersom farliga ämnen har släppts ut långt innan dessa började regleras har 
halterna av många miljögifter inte sjunkit i takt med mindre utsläppsmängder (Vattenmyndigheten, 
2010).  

Övergödningen i Östersjön har varit ett problem sedan länge, och började uppmärksammas på 
1970-talet. Under 1990-talet började hårdare regler för kväve- och fosforrening tillämpas vid 
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reningsverk. På 1980-talet fick jordbruket krav på sig att minska kväveutsläppen, och 1995 började 
man systematiskt arbeta för att minska dessa. I sitt arbete med att nå god vattenkvalitet arbetar 
länsstyrelserna för att minska utsläppen av bland annat kväve och fosfor. Problematiken med att nå 
miljömålen inom utsatt tid är att kväveutsläppen växer med befolkningsökningen 
(Vattenmyndigheten, 2010). 

Inom EU bekämpar man miljöproblem preventivt genom en gemensam lagstiftning för tillåtna 
kemikalier som får användas (REACH) (KemI, 2012).  Utsläppsnivåer av reglerade miljögifter från 
industrier är mycket låga på grund av de gemensamma reglerna, men eftersom många miljögifter 
inte bryts ned eller bryts ner mycket långsamt finns de kvar både i vatten och i bottensediment 
(Vattenmyndigheten, 2010).  

Ämnen som inte är reglerade fortsätter att släppas ut. Av perfluorerade ämnen är det bara PFOS 
som är förbjudet att använda inom EU. Men PFOS och andra perfluorerade ämnen finns kvar 
sedan tidigare, då man börjat släppa ut dessa redan på 1950-talet (Pabon & Corpart, 2002) samt att 
övriga perfluorerade ämnen fortsätter att släppas ut.  

 

2.2 Datakällor  

I denna studie har jag fördjupat mig i vetenskapliga artiklar om perfluorerade ämnen, deras effekter 
på människa och miljö samt hur de sprids via vatten. Utöver det har jag studerat rapporter skrivna 
om halter av perfluorerade ämnen inom upptagningsområdet för Henriksdals, Bromma och 
Käppala reningsverk. Resultaten av uppmätta mängder perfluorerade ämnen i det rötade slammet 
vid reningsverken bygger på rapporter framtagna av Järnberg et al. (2004), Wahlberg (2008) och 
Haglund & Olofsson (2004-2006). Var och en av rapporterna behandlar problematiken med 
perfluorerade ämnen, men är inte sammankopplade med varandra. Jag har sammanställt värden 
från de tre olika studierna så att de går att jämföra med varandra.  De tre olika rapporterna sträcker 
sig delvis över samma tidsperiod.  

Analysmetoderna för att mäta perfluorerade ämnen i de tre olika studierna ser lite olika ut, men 
samtliga har tagit prover på avvattnat, rötat slam, som sedan analyserats i avseende på perfluorerade 
ämnen. Med hjälp av information om koncentration av olika extraherade perfluorerade ämnen från 
olika tillverkares allväderskläder har jag gjort en uppskattning på hur mycket som hamnar i 
avloppsvatten vid tvätt av kläderna. Utifrån uppskattningarna har jag jämfört massflöden vid källa 
(tvätt av plagg) och recipient (avloppsreningsverk) och uppskattat hur mycket allväderskläder kan 
bidra till förorening av recipienten.  

För att uppskatta hur mycket kläder det rör sig om har jag tagit data från Statistiska Centralbyrån 
(SCB) på importerade kläder med ytbehandling. Då de flesta kläderna som säljs i Sverige produceras 
utomlands, borde mängden importerade kläder ligga nära mängden sålda kläder i Sverige. Därför 
har jag i beräkningarna utgått ifrån ton importerade kläder med ytbeläggning. 
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Figur 3. Illustrerar hur litteraturstudien är byggd. Rapporterna av Wahlberg (2008), Järnberg et al.(2004) och Haglund & 
Olofsson (2004-2006) handlar om perfluorerade ämnen vid de tre olika reningsverken. De bygger en bas för kvantifikationen av 
perfluorerade ämnen i slammet under ett antal år.  

 

Jag har valt ut de tre reningsverken för att de kan ses som representativa för det studerade området. 
Anslutna till Bromma, Henriksdal och Käppala reningsverk är cirka 1,5 miljoner av Stockholms läns 
cirka 2,0 miljoner. Datatillgången gällande perfluorerade ämnen i avloppsslammet har också styrt 
valet av de tre reningsverken, som alla ligger i Stockholm.  

 

2.2.1 Halter i allväderskläder/tvättvatten 

Statistik från SCB visar importerade herr-, dam-, och barnkläder under åren 2001-2007. 
Varukoderna som är inkluderade i statistiken är 62104000 och 62105000 och står för ”Kläder av 
textilvaror för män eller pojkar/kvinnor eller flickor, impregnerade, överdragna eller belagda med 
gummi eller plast eller andra material (…)” (SCB, 2010).  

Genom att räkna viktenhet kläder per invånare i Sverige och per invånare inom det studerade 
området har jag vidare uppskattat massflöden av perfluorerade ämnen som släpps ut. Mer 
detaljerad beskrivning av beräkningarna finns i bilaga 1. 

För att få en uppfattning om hur mycket perfluorerade ämnen allväderskläderna bidrar med, har jag 
använt mig av studien gjord av Svenska Naturskyddsföreningen (2006), där man har extraherat 
perfluorerade ämnen från olika jacktextilier. Detta ger en indikation på hur mycket perfluorerade 
ämnen kläderna släpper ut vid tvättning. Jag har räknat ut hur mycket perfluorerade ämnen kläderna 
innehåller per viktenhet samt hur mycket perfluorerade ämnen kläderna uppskattas släppa ifrån sig 
vid tvättning (hur mycket har extraherats). Genom att sedan göra en uppskattning på mängden av 
perfluorerade ämnen inom det studerade området har jag vidare kunnat kvantifiera mängden av 
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perfluorerade ämnen totalt och per person. Därefter har jag räknat ut hur mycket av perfluorerade 
ämnen som släpps ut i Stockholm som kan beräknas kunna härröra från allväderskläderna.  

Jag har utgått ifrån uppmätta värden på fem olika perfluorerade ämnen, PFOS, PFOA, PFOSA, 
PFDoA och PFNuA (tabell 1). 

 

Tabell 1. Perfluorerade ämnen i denna studie med förkortningar och fullständiga namn. 

 

 

 

 

 

 

Information om dygnsmedelflöde och mängden slam som bildas har hämtats från respektive 
reningsverks hemsidor samt personliga kontakter på de olika reningsverken då vissa oklarheter 
fanns.  

I rapporten av Svenska Naturskyddsföreningen (2006) beskrivs hur man har gjort stickprover på 
jackor av fem olika tillverkare, sammanlagt på sex olika jackor. Genom tester i laboratorium 
extraherades obundna fluorkemikalier från jackorna, varefter mängden beräknades i både per gram 
jackmaterial, samt per ytenhet av jackmaterial. Extraktionen gjordes genom behandling av etylacetat 
respektive acetat. I tabell 2 finns de sex olika testade textilierna (T1-T6) i enheten ng kemikalie/g 
jackmaterial. Fler kemikalier än vad som redovisas här testades, men de fem kemikalierna i tabell 1 
är med i undersökningarna som har mätts i de studierna som handlar om mängder perfluorerade 
ämnen i avloppsslammet. I tabell 2 finns en förteckning över produktnamnen på ytbeläggningen på 
respektive jacka. 

 

Figur 4. Schematisk bild av hur perfluorerade ämnen sprids (Dreamstimes, 2012). 

 

2.2.2 Provtagning av perfluorerade ämnen i slam 

Under åren 2002 och 2003 har inga prover tagits i studierna som är med i denna litteraturstudie. 

 

Kemisk betäckning Fullständigt namn 
PFOS perfluoroktansulfonat 
PFOA perfluoroktansyra 
PFOSA perfluoroktansulfonamid 
PFUnA perfluorerad karboxylsyra 
PFDoA perfluorododecanoic syra 
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2.2.2.1 Järnberg et al. (2004) 

År 2001 provtog Järnberg et al. (2004) avloppslammet i Bromma och Henriksdal.  Analysmetoderna 
för prover tagna 2001 utvecklades med tanke på att perfluorerade ämnen är relativt vattenlösliga. 
Proverna på slammet extraherades med hjälp av metanol. Till slut analyserade man det totala 
innehållet i proverna, samt lösa och partikelbundna perfluorerade ämnen. 
Proverna extraherades sedan genom jonpar-extraktion och kvantifierades genom 
vätskekromatografi och masspektrometer (Micromass Quattro II). Mängden PFOS och PFAS 
analyserades i det rötade och avvattnade slammet (Järnberg et al., 2004). 

 

2.2.2.2 Wahlberg (2008) 

Wahlberg (2008) provtog förutom i Bromma, även i Henriksdal och Käppala under åren 2004-2007. 
För att resultatet skulle bli så representativt för längre perioder som möjligt, togs proverna under 
tvåveckorsperioder, två omgångar per år i fyra års tid, under maj/juni samt oktober/november 
2004, 2005, 2006 och 2007. Fem till sex prover per reningsverk har tagits vid varje 
provtagningsomgång. Proverna har frysts direkt efter provtagning i ftalatfria plastpåsar och skickats 
in för analys till Eurofins (dåvarande AnalyCen) (Wahlberg 2008). De analyserade ämnena var 
PFOS och PFOA. Analys har gjorts på 15 olika fluorerade ämnen i det avvattnade slammet 

 

2.2.2.3 Haglund & Olofsson (2004-2006)  

Man har tagit ett samlingsprov vid Henriksdals reningsverk på det avvattnade slammet vid tre 
tillfällen. För att proverna ska vara så representativa som möjligt, har man valt samma tidpunkt varje 
år, oktober månad. Driftförhållanden på reningsverket ska ha varit normala, och väderförhållanden 
normala för årstiden. Man valde även en veckodag för provtagningen, som inte var måndagar för att 
öka graden av representativiteten.  Provtagningen skedde en timme efter avvattning, varefter 
proverna har skickats i specialdiskade glasbehållare för analys och provbankning. Analyserna av 
proverna är gjorda av Institution för tillämpad miljövetenskap (ITM) vid Stockholms universitet. De 
fluorererade ämnena är analyserade med kombinerad vätskekromatografi och masspektrometri 
(LC–MS). Analys har gjorts på 15 olika fluorerade ämnen i det avvattnade slammet . 

 

2.3 Beräkningsmetod  

Det jag tar hänsyn till i beräkningarna och uppskattningarna av massflöden är följande: 

1. Importerade kläder behandlade med perfluorerade ämnen, vilket kan omräknas till hur 
mycket allväderskläder som omsätts hos konsumenterna inom avloppsreningsverkens 
upptagningsområde. 

2. Perfluorerade ämnen som uppskattas hamna i avloppsvatten vid tvätt av kläderna, på basis 
av information om mängd perfluorerade ämnen per plagg (SNF, 2006). 

3. Perfluorerade ämnen i det rötade slammet i tre reningsverk inom det upptagningsområdet 
för Henriksdal, Bromma och Käppala reningsverk. Genom att ta reda på PF-koncentration 
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i slamvolym samt uppgifter om bildad slamvolym per år kan jag uppskatta ämnets 
massflöde ut från avloppsreningsverket. 

I bilaga 1 beskrivs beräkningarna i detalj. 

 

3. Resultat   

Enligt statistik från SCB har det år 2005 importerats 1955 ton impregnerade kläder till Sverige. 
Inom upptagningsområdet för de tre reningsverken importerades det året cirka 313 ton kläder med 
impregnering, vilket är cirka 0,2 kg kläder per person. Mängden importerade kläder med 
impregnering har under åren 2001-2007 varierat från 1367 ton år 2004 till 2123 ton år 2007.  

 

 

Figur 5. Import av impregnerade kläder till Sverige mätt i ton 2001-2007 (SCB, 2010).  

 

I figur 6 finns en sammanställning av mängderna av extraherade kemikalier i jacktyger (ng/g), som 
Svenska Naturskyddsföreningen presenterar i sin rapport ”Fluorerade gifter i Allväderskläder” 
(2006). PFOA utmärker sig med de högsta värdena i fem av sex testade jackor. Det högsta värdet 
PFOA extraherades från textil nr 5, 4 ng/g. Alla de fem kemikalierna kunde extraheras från samtliga 
jackor.  
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Figur 6. Extraherade ämnen i allväderskläder (SNF, 2006). 

T1-T6 (tabell 2) betecknar de sex jackorna av olika tillverkare som fanns med i studien gjord av 
Svenska Naturskyddsföreningen (2006). 

Tabell 2. Förklaring till förkortningarna T1-T6, och namnet på PF-beläggningen i varje undersökt textil (SNF, 2006). 

 Produktnamn på ytbeläggning 
T1 FINE TEX/DuPontTM, Teflon 
T2 Gore-Tex, Pack Lite 
T3 Hellytech 
T4 TCS WATER 2000 
T5 Bomull  
T6 Syntet  
 

Tabell 3. Medelvärde på perfluorerade ämnen, som extraherats från allväderskläder (SNF, 2006). 

 Medelvärde extraherad PF, 
ng/g jacktyg 

PFOS 12 
PFOA 160 
PFOSA 1,0 
PFUnA 7,0 
PFDoA 10 
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3.1 Slamprover  

Bromma, Henriksdal och Käppala reningsverk uppger att de tillsammans bildar 111 000 ton slam 
per år (Käppalaverket, 2010; Stockholm Vatten, Bromma, 2010; Stockholm Vatten, Henriksdal, 
2010).  

 

3.1.1 Bromma reningsverk 

Bromma reningsverk behandlar 270 000 personers avloppsvatten. Medelflödet är 130 000 m3/dygn 
(Stockholm Vatten, Bromma, 2010). Reningsverket består av två anläggningar i nordvästra 
Stockholm, en i Åkeshov där förbehandling, försedimentering, slambehandling och biogashantering 
sker och en i Nockeby, där biologisk rening, borttagning av kväve och biosteget med en sista 
filtrering sker innan vattnet leds ut i Saltsjön. Den kemiska reningen sker genom förfällning med 
järnsulfat. Slammet rötas och avvattnas (Stockholm vatten, Bromma, 2010). 

 

 

Figur 7. PFOS och PFOA vid Bromma reningsverk maj/juni och november/december 2007 (Järnberg et al., 2004; 
Wahlberg, 2008). Nollvärden under åren 2002-2003 betyder att inga prover har tagits under de åren. TS=torrsubstans. 

De två olika perioderna man har provtagit avloppslammet i Bromma är april och december 2001 
(Järnberg et al., 2004), samt maj/juni och november/december 2004-2007 (Wahlberg, 2008) 
Proverna från år 2001 är tagna i april respektive december. Proverna åren 2004-2007 är tagna i 
maj/juni samt november/december respektive år (Figur 7). 
 
Vid Bromma reningsverk har prover på avloppsslammet tagits i avseende på PFOS och PFOA 
(Järnberg et al., 2004; Wahlberg, 2008). I maj 2007 mättes det högsta värdet av PFOS (182 ng/g TS) 
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och i maj 2004 det lägsta värdet på PFOS, (<10 ng/g). Det högsta PFOA-värdet mättes i maj 2005, 
(100 ng/g) och lägsta i april 2001, (<0,95 ng/g).  

PFOS finns vid de flesta provtagningstillfällen i betydligt större mängder än PFOA. PFOS-halterna 
har ökat under åren från 10 ng/g 2004 till 100-120 ng/g under 2005 och 2006, med en sänkning på 
våren 2007 då det uppmätta värdet var bara 39 ng/g. Senare samma år hade PFOS-halten åter ökat 
till 130 ng/g. PFOA-halterna når sin topp på våren 2005, 100 ng/g varefter halterna har sjunkit till 
2,7 ng/g på hösten 2007.  
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3.1.2 Henriksdals reningsverk 

Till Henriksdals reningsverk är cirka 700 000 personer anslutna. Medleflödet in är 241 000 
m3/dygn. Henriksdal processar avloppsvatten från Stockholm, Huddinge, Haninge, Nacka och 
Tyresö. Henriksdals reningsverk en av de modernaste i Europa med många reningssteg (Stockholm 
Vatten, Henriksdal, 2010). 

Vid Henriksdals reningsverk har provtagning skett både 2001 (Järnberg et al., 2004), 2004-2007 
(Wahlberg, 2008) och under 2004-2006 Haglund & Olofsson (2004-2006). I figur 8 har jag 
sammanfogat värden från tre olika studier, som delvis överlappar varandra tidsmässigt.  

 

Figur 8. PFOS och PFOA vid Henriksdals reningsverk. April/december 2001 (Järnberg et al., 2004). 

Nollvärden, dels åren 2002-2003, dels gällande PFOSA, PFUnA och PFDoA under åren 2004-2007 betyder att inga 
prover har tagits vid de tillfällen avseende ovannämnda kemikalier. 2001a = Järnberg et al. (2004); 2002-2003 = inga 
värden; 2004-2007b = Wahlberg (2008); 2004-2006c = Haglund & Olofsson (2004-2006). 

I figur 8 är värden från alla tre studierna på uppmätta halter av rötat slam vid Henriksdals 
reningsverk representerade.  
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2001 har Järnberg et al. (2004) vid två tillfällen mätt PFOS i slam vid Henriksdals reningsverk, 
mättillfällena för PFOS var i april och i december. PFOS-värden under 2001 är förhållandevis låga i 
jämförelse med senare år med sina 33 respektive 8 ng/g PFOS i det rötade slammet.  

2004 finns det tre olika tillfällen då perfluorerade ämnen i det rötade slammet i Henriksdals 
reningsverk har mätts. Halten för PFOS varierar mellan de olika tillfällena mellan 10 och 67 ng/g. 
Enligt Wahlberg (2008) är halterna för PFOA lika med PFOS under de båda mättillfällena. Haglund 
& Olofssons studie (2004-2006) visar 1,3 ng/g på PFOA-halten samtidigt som PFOS har mätts upp 
till 67ng/g. Detta under hösten, dvs. samma tid på året som Wahlberg (2008) har fått mätresultat 40 
ng/g. Resterande tre perfluorerade ämnen har Haglund & Olofsson (2004-2006) fått mätresultat på 
mellan 2,2 och 4,1 ng/g, vilket är betydligt lägre än värdena för PFOS enligt de båda studierna och 
PFOA enligt Wahlberg (2008). 

2005 har PFOS-halterna flerdubblat sig från 40 respektive 100 ng/g året innan, till 110 respektive 
240 ng/g enligt Wahlberg (2008). Haglund & Olofsson (2004-2006) har mätt en PFOS-halt på 43 
ng/g, vilket är något lägre än förgående årets 67 ng/g. PFOA-halten i det rötade slammet är 100 
respektive 40 ng/g enligt Wahlbergs studie (2008), Haglund & Olofsson (2004-2006) har mätt 1,4 
ng/g på PFOA. Halterna för PFUnA, PFDoA och PFOSA är enlig Haglund & Olofsson (2004-
2006) mellan 4,2 och 9,6 ng/g, vilket är ungefär det dubbla jämfört med året innan. 

Nästkommande året, 2006 har Wahlberg (2008) mätt 150 respektive 140 ng/g PFOS. Haglund & 
Olofssons (2004-2006) resultat på PFOS visar på 66 ng/g. PFOA-halterna har sjunkit något, från 
40 ng/g till 36 resp. 37 ng/g från år 2005 enligt Wahlberg (2008). Haglund & Olofssons (2004-
2006) halt för PFOA för 2006 är 0,48 ng/g, vilket är ungefär en tredjedel jämfört med de två 
tidigare åren då mätningarna har gjorts. 

Under 2007 har Wahlberg (2008) studerat halter av perfluorerade ämnen vid Henriksdals 
reningsverk. Då har man vid årets första mättillfälle mätt PFOS 4,1 ng/g och andra tillfälle 44 ng/g. 
PFOA 41 respektive 1,6 ng/g. 

 

3.1.3 Käppalaverket 

Reningsverket i Käppala har ca 480 000 anslutna kunder främst i norra delarna av Stockholm. 75 % 
av det behandlade vattnet kommer från hushåll, resten från olika typer av industrier. 
Personekvivalent för Käppalaverket är 540 000. Medelflödet till Käppala år 2009 var 138 000 
m3/dygn. Det bildas cirka 41 000 ton slam varje år (Käppalaverket, 2010). 
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Figur 9. PFOS och PFOA vid Käppala reningsverk 2004-2007 (Wahlberg, 2008) 

2004 då Wahlberg (2008) började provtagningar av PFOS och PFOA vid Käppalaverket, har man 
mätt halter på 10 ng/g på båda ämnena. Därefter har halterna av dem båda ökat. PFOS-värdena 
ökar till en annan storleksordning under kommande mätningarna, med en topp år 2005 då man har 
mätt 420 ng/g PFOS. Även PFOA-halterna ändras under de studerade åren, halterna ligger på allt 
mellan 3,1 och 100 ng/g. Piken för PFOA är 100 ng/g vid första mättillfället år 2005. 2007 har 
PFOA-halten sjunkit till 3,1 ng/g efter att ha hållit sig förhållandevis stabil vid sex föregående 
mättillfällena (figur 9).  

 

3.2 Utsläpp av perfluorerade ämnen 

Tabellen nedan (tabell 4) visar perfluorerade ämnen i g/år, som har uppmätts vid de tre 
reningsverken. Det man kan se är att allväderskläder inte är en betydande källa för något av de fem 
ämnena som denna studie handlar om. Bara drygt 2 % av PFOA-utsläpp består av PFOA som kan 
beräknas kunna härledas till klädesplaggen (tabell 4). Cirka 0,04 % av PFOS-utsläpp kan beräknas 
kunna härledas till allväderskläderna (tabell 4), men PFOS är det perfluorerade ämnet som finns 
klart i störst utsträckning i slammet totalt i jämförelse med de andra fyra som är med i studien. 
Cirka 9,5 kg PFOS kan årligen mätas i slammet totalt, följt av PFOA som man har detekterat ca 2,3 
kg per år i slammet i reningsverken i Bromma, Henriksdal och Käppala (tabell 4). De totala 
PFOSA, PFUnA och PFDoA-halterna varierar mellan ca 0,5 och 1,1 kg årligen. Andelen från 
allväderskläder i procent för dessa ligger på 0,05-0,5 % av det totala uppmätta värdet (tabell 4).  
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Tabell 4. Perfluorerade ämnen totalt i slam vid reningsverk i Bromma, Henriksdal och Käppala (g), beräknat (g) från 
allväderskläder och andel perfluorerade ämnen som beräknas kunna härledas till allväderskläder av den totala halten som har 
mätts upp. 

  Totalt i slam per år 
(g) 

Beräknat från 
allväderskläder per år (g) 

Andel av beräknad mängd PF från 
allväderskläder i slammet 

PFOS 9500 3,8 0,04 % 

PFOA 2300 50 2,2 % 

PFOSA 560 0,3 0,05 % 

PFUnA 420 2,2 0,5 % 

PFDoA 1100 3,1 0,3 % 

 

4. Diskussion 

Vid Henriksdals reningsverk har både Järnberg et al. (2004), Wahlberg (2008) och Haglund & 
Olofsson (2004-2006) gjort mätningar på perfluorerade ämnen, sammanlagt under perioden 2001-
2007, med glapp under åren 2002-2003. Resultaten av undersökningar gjorda av Wahlberg (2008) 
och Haglund & Olofsson (2004-2006) överlappar varandra under perioden 2004-2006, men visar 
väldigt varierande halter på PFOS och PFOA mellan de olika studierna och mellan studiernas olika 
mätningar. Resultaten är därför svåra att jämföra med varandra, och det är svårt att få en klar bild 
av vilken nivå halterna av perfluorerade ämnen i de tre reningsverk har legat under åren 2001 samt 
2004-2007.  

Det studerade tidsspannet (2001-2007) är således lite för kort för att man ska kunna dra definitiva 
slutsatser av resultaten i denna studie. För att slå fast vilka föroreningskällorna för perfluorerade 
ämnen är behövs det fler studier på hur de olika ämnena sprider sig mer exakt, och vilka eventuella 
andra utsläppskällor som kan finnas utöver de som är kända.   

Metoderna för de provtagningar och analysmetoderna som har utförts i de olika reningsverken 
skiljer sig åt. Dessutom varierar halterna av till exempel PFOA vid Bromma reningsverk, gjorda av 
samma uppdragsgivare, relativt mycket mellan två olika mättillfällen (från 100 ng/g till 34 ng/g vid 
nästföljande mättillfälle). Därtill har Wahlberg (2008) mätt halter på PFOA som är i en helt annan 
storleksordning än halterna mätta av Haglund & Olofsson (2004-2006) vid Henriksdals reningsverk, 
trots att mätningarna tidsmässigt är utförda relativt nära varandra. Även Yu et al. (2009) konstaterar 
att det finns stora variationer i uppmätta värden av perfluorerade ämnen i olika studier. Delvis var 
variationerna årstidsbundna, men signifikanta variationer uppstod även i prover tidsmässigt nära 
varandra (Yu et al., 2009). Fler mätningar under sammanhängande perioder, och även fler 
mätningar per mättillfälle bör göras i kommande studier för att få förståelse för de mycket 
varierande uppmätta halterna.  
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Resultaten från de olika reningsverken är svåra att jämföra med varandra. Uppgifter om hur mycket 
slammet hade avvattnas fanns inte att tillgå, vilket kan ha betydelse i de uppmätta resultaten. 
Eftersom olika reningsverk hanterar slammet delvis olika, försvåras jämförelser mellan olika 
reningsverk ytterligare. Problemet uppstår även vid jämförelser av halter i slammet vid olika 
tidspunkter då rötningsprocessen kan befinna sig i ett annat skede än vid andra mättillfällen. 

Slamproverna har analyserats på olika laboratorium vid olika tillfällen, vilket kan vara en felkälla vid 
jämförelser av slamprover. 

Mycket av mina uppskattningar och beräkningar baseras på befintligt mätdata, och det hade varit 
mer fördelaktigt om sådana hade varit tillgängliga för en längre sammanhängande period. Dessutom 
finns det perfluorerade ämnen som inte uppmätts och därför inte kunde analyseras, till exempel 
PFHxA (perfluorohexanoic acid), PFNA (perfluorononanoic acid) och PFDS (perfluorodecanoic 
acid). Fler reningsverk där man hade mätt halter av perfluorerade ämnen hade också kunnat ge en 
tydligare bild av halterna mer generellt, med ett bredare perspektiv geografiskt.  

Jag har kvantifierat mängden av de olika perfluorerade ämnena som kan frigöras vid tvätt av 
allväderskläder i de tre reningsverkens upptagningsområden. Eftersom värden som jag använt i 
resultatet till en viss del baseras på uppskattningar och antaganden, kan en viss osäkerhet i 
resultaten förekomma. 

Datatillgången gällande volymer av sålda eller importerade klädesplagg i Sverige visade sig vara 
begränsad. Även detta har förmodligen påverkat mitt resultat, som är en relativt försiktigt 
uppskattning av mängden allväderskläder som omsätts i Sverige. SCB har inte statistik på 
membrankläder som är behandlade med perfluorerade ämnen i en egen kategori, eller statistik över 
försäljningsvolymer i Sverige, utan bara om importerade varor. 

Fördelningskoefficienten (Kd) anger fördelningen (vid jämvikt) av ett ämne mellan det som är löst i 
vattnet och det som finns i den fasta fasen (eller slammet), Kd=Cslam/Cvatten. PFOS och PFOA har 
Kd-värden på 1645 respektive 368 (Yu et al., 2009). Det innebär att mer PFOS och PFOA finns 
bundet per kilo slam, än det som finns upplöst per liter vatten. Man kan med andra ord säga att 
halten PFOS i slam är 1645 gånger högre än halten i vattenfasen. Å andra sidan är vattenvolymen 
som passerar reningsverket mycket större än slamvolymen, vilket innebär att en betydande mängd 
PFOS kan komma ut genom vattnet totalt sett, även om halterna är relativt låga. För bildning av ett 
ton slam behövs exempelvis vid Bromma reningsverk 1937 ton vatten. I ett ton slam vid Bromma 
reningsverk finns enligt mätdata ca 130 g PFOS, vilket vid rådande jämvikt mellan de olika faserna 
skulle innebära att det i 1937 ton vatten kan finnas cirka 150 g PFOS. Denna hypotetiska 
överslagsberäkning är inte uppbackad av faktiska mätdata. Eftersom det t.ex. är oklart om jämvikt 
råder mellan vattenfas och slamfas, skulle kompletterande mätningar av både slam och vatten 
behöva göras för att kunna dra definitiva slutsatser. 

Trots felkällorna, visar studierna tydligt att det finns perfluorerade ämnen i avloppslammet vid 
några av Sveriges största reningsverk. Eftersom perfluorerade ämnen inte bryts ned är det allvarligt 
att de hittas i vår miljö då mängderna som finns i avloppsslammet är tillräckligt höga för att 
kontaminera stora mängder vatten. I de tre studerade reningsverken mäts mängden upp till 9,5 kg 
PFOS årligen. Om man skulle lösa upp 9,5 kg PFOS i vatten, skulle det vara tillräckligt för att 318 
300 m3 vatten skulle bli kontaminerat varje år till nivån 0,03 mg/l, vilket är nivån som 
Naturvårdsverket hade tagit fram som stöd till Vattenmyndigheterna vid statusklassificering och 
fastställande av miljökvalitetsnormer (NVV, 2008a). Det PFOS som beräknas kunna härledas till 
allväderskläder är tillräckligt för att kunna kontaminera 124 m3 vatten årligen till nivån av 0,03 mg/l, 
vilket motsvarar cirka 3 års vattenanvändning inom det studerade området (100 l/person/dygn). 

http://sv.wikipedia.org/wiki/%CE%9C
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Betydligt större mängder vatten skulle kunna bli otjänligt om man räknar på motsvarande värde för 
dricksvatten 0,35-1 µg/l.  

 

5. Slutsatser 

 Perfluorerade ämnen som hamnar i det tre studerade avloppsreningsverkens slam beräknas 
vara cirka 0,5-10 kg årligen. Inom det studerade området beräknas upp till cirka 2 % av 
dem kunna härledas till allväderskläder som är behandlade med perfluorerade ämnen.  

 PFOS är det mest förekommande perfluorerade ämnet som har tagits upp i denna studie. 
Men minst procentuell andel (0,04 %) beräknas kunna härledas till allväderskläder. Detta 
innebär att det finns andra utsläppskällor som står för största delen av PFOS i slam. 

 Allväderskläder är inte en dominerande utsläppskälla för perfluorerade ämnen. För att reda 
ut var utsläppen kommer ifrån, måste även andra utsläppskällor studeras vidare.  

 Det innebär att det finns andra utsläppskällor till perfluorerade ämnen. En del av dem är 
kända, som brandsläckningsskum och hydrauloljor, men det återstår förmodligen en del 
andra utsläppskällor som bör studeras vidare. 

 

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/%CE%9C
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Bilaga 1 

Beräkningar 

I beräkningarna av de uppskattade halterna som allväderskläder tillför perfluorerade ämnen till 
vattnet har jag tagit hänsyn till 

 Antalet invånare i Sverige 9 047 704 (SCB, 2005) 

 Antalet invånare det studerade området = upptagningsområdet för Bromma, 
Henriksdals och Käppala reningsverk 1 450 000 (Käppalaverket, 2010: Stockholm Vatten, Bromma, 
2010; Stockholm Vatten, Stockholm Vatten, Henriksdal, 2010). 

 Ton importerade, impregnerade ytterkläder i Sverige per år 1955 ton år 2005 (SCB, 
2010). 

 Importerade allväderskläder i det studerade området: 313 ton (313 311 532 g): (1955 
ton/antal invånare i Sverige) X 145 0000) 

 Medelvärde på extraherade perfluorerade ämnen: (ng PF/g jacktyg) 
 PFOS 12 ng/g 
 PFOA 160 ng/g 
 PFOSA 1,0 ng/g 
 PFNuA 7,0 ng/g 
 PFDoA 9,7 ng/g 

 

 Producerad slamvolym per år 111 000 ton per år sammanlagt i de tre reningsverken 
(Käppalaverket, 2010: Stockholm Vatten, Bromma, 2010; Stockholm Vatten, 
Stockholm Vatten, Henriksdal, 2010) 

 Halter av PF i slammet 

 PFOS 86 ng/g 
 PFOA 21 ng/g 
 PFOSA 5,0 ng/g 
 PFUnA 3,8 ng/g 
 PFDoA 10 ng/g 

 

I tabell 4: 

 Totalt i slam per år (g): medelvärde PF i slam X producerad slammängd per år.  

 Från allväderskläder per år (g): [(1955 ton impregnerade kläder i Sverige år 
2005/invånare i Sverige år 2005) X antal invånare i de tre reningsverkens upptagningsområde] X 
snittvärde extraherat PF i jackor. 
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