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Sammanfattning 
Denna rapport sammanfattar resultaten från det tredje året som projektet RE-PATH (Risks 
and Effects of the dispersion of PFAS on Aquatic, Terrestrial and Human populations in 
the vicinity of International Airports) har pågått. Upprinnelsen till projektet är att PFOS 
(perfluoroktansulfonat) läckt ut från brandövningsplatser då det ingick i 
brandbekämpningsskummet AFFF. Syftet med projektet är att undersöka effekter och 
risker med denna spridning och omfattar Göteborg Landvetter Airport och Stockholm 
Arlanda Airport. Delårsrapporter från år 2009 och 2010 har publicerats (Woldegiorgis et 
al., 2010, Norström et al. 2011). Under 2011 har vattenprovtagningar och provfisken 
genomförts i avrinningsområdena runt flygplatserna under våren och hösten för att följa 
upp och komplettera de två tidigare årens mätningar. De ämnen som ingått i 
undersökningen är främst PFOS men även PFHxS, PFOA, PFHxA, PFOSA som alla ingår 
i samlingsnamnet PFAS (perfluorerade alkylsubstanser). Även 6:2 FTS har ingått i 
mätningarna.  

PFOS, vilket är ett globalt spritt ämne som inte bryts ned i naturen, kunde detekteras i 
samtliga prover som insamlats runt flygplatserna, även i alla prover tagna i referenssjöar, 
d.v.s. från områden som inte har påverkan av flygplatser, samhällen eller industri. De halter 
av PFOS som tidigare uppmätts har även detta år återfunnits i vatten och fisk ifrån 
provlokaler i nära anslutning till Landvetter och Arlanda flygplatsområden, d.v.s. de är 
förhöjda och i samma nivåer som vid tidigare mätningar. Halterna av PFOS är flera gånger 
högre än motsvarande halter i prov insamlade i olika de närbelägna referenslokalerna. I 
ytvatten föreligger ett samband mellan avståndet till källan som är brandövningsplatsen på 
respektive flygplats och den halt PFOS som uppmätts i vattenprov nedströms. 

Generellt gäller att PFOS-koncentrationerna i ytvatten i närområdet til Göteborg 
Landvetter Airport är fortsatt höga ned till Lilla Issjön och Issjöbäcken. I Västra Ingsjön är 
halterna betydligt lägre men fortfarande förhöjda jämfört med referenssjöarna som inte har 
någon påverkan från flygplatsen. I Landvetterområdet förefaller Lilla Issjön vara den sjö 
som är mest påverkad av PFOS. Halterna i fisk är många gånger högre jämfört med 
motsvarande halter i fisk från Västra Ingsjön som är belägen nedströms Lilla Issjön. 

Vad gäller situationen kring Stockholm Arlanda Airport kan man konstatera att vatten och 
fisk ifrån Halmsjön, uppvisar mycket förhöjda halter av PFOS (ca 50 gg), jämfört med 
referenssjön Valloxen. Högst halter i detta område har dock uppmätts i Kättstabäcken. 
Halmsjöns utlopp blir Halmsjöbäcken som går ihop med Kättstabäcken och bildar 
Märstaån som mynnar ut i Mälaren. Vid Märstaåns utlopp har en utspädning skett men 
våra tidigare mätningar visar att de halter som uppmäts vid mynningen i Mälaren också är 
förhöjda jämfört med provtagningspunkter längre ner i Mälaren. Årstidsvariationen i halter 
av PFOS i ytvatten vid både Landvetter- och Arlanda området är liten. Dock kan skillnader 
synas vilket troligen främst beror på variationer i vattenflödet vid olika 
provtagningstillfällen.  

Abborrarna från Lilla Issjön och Halmsjön har kraftigt förhöjda PFOS halter jämfört med 
abborrar från referenssjöarna (ca 50-100 ggr). Även fisken från Västra Ingsjön (Landvetter) 
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och Steningeviken i Mälaren innehåller förhöjda halter och det är endast abborrarna från 
referenssjöarna Sandsjön och Valloxen som inte överstiger det av EU kommissionens 
föreslagna EQS (environmental quality standard) (9,1 ng/g färskvikt). PFOS-halten i 
samtliga vatten i studien inklusive referenssjöarna överskrider föresaget EQS för sötvatten 
(0,65 ng/liter) som är föreslaget för god kemisk och ekologisk status. Halterna av PFOS i 
abborre korrelerar väl med PFOS-koncentrationen i vattnet. Då de uppmätta halterna i 
fisken jämförs med beräknade halter genom att använda biokoncentrationsfaktorer från 
litteraturen stämmer halterna i abborre och de predikterade halterna överens då de räknas 
från den uppmätta koncentrationen i de vatten fisken har levt i. De utökade antalet 
individer abborre som har analyserats stärker också tidigare resultat som visar att inga 
skillnader i halter har kunnat kopplas till kön eller ålder.  
 
Bioackumuleringsförsök med sebrafiskar i akvarium visar att de ackumulerar PFOS via 
gälarna. Det fanns här en indikation på skillnader i bioackumulering mellan könen då honor 
innehåller lägre halter än hannar vid försökets slut. Sebrafiskarna, oavsett kön, utsöndrade 
inte heller PFOS under de två veckor som de vistades i PFOS-fritt vatten. Guldfiskar satts 
ut i burar i Halmsjön för att även där studera bioackumulering över gälarna. Dessa fiskar 
visade ett linjärt upptag av PFOS och en jämvikt uppnåddes inte under de 10 veckor som 
försöket pågick. Försöken visar att av upptag av PFOS över gälarna har betydelse och inte 
bara ackumulering via födan. 

De ekotoxikologiska studierna har detta år bland annat inkluderat det nya fluorfria 
brandskummet Moussol FF som idag används på flygplatserna. Moussol FF börjar ge 
effekter vid högre koncentrationer på grodyngel och sebrafisk jämfört med 
fluorinnehållande skum som Presto (dock utan PFOS) och AFFF (innehållande PFOS), 
d.v.s. Moussol är mindre toxiskt. PFOS som enskild substans är cirka 100 gånger mer 
toxiskt än AFFF för åkergroda och cirka 300 gånger mer toxiskt för sebrafisk. 6:2 FTS 
uppvisar lägre toxicitet jämfört med PFOS i alla utförda ekotoxikologiska tester.  
Kläckningsfrekvensen för naturligt lagd abborrom har studerats genom att samla in rom 
från de aktuella sjöarna i projektet. Inga skillnader kunde påvisas och all kläckning skedde 
normalt oavsett var rommen var hämtad från. Kläckta abborryngel från Halmsjön och 
Västra Ingsjön visar inte på morfologiska förändringar jämfört med referenssjöarna. 
 
 
Förkortningar använda i denna rapport 

PFAS (perfluorerade alkylsubstanser) används som ett samlingsnamn och avser alla 
kemiska föreningar som presenteras. Dock är 6:2 polyfluorerad och inte perfluorerad. 

I figurer och i löpande text används beteckningen ng/g f.v. = nanogram/gram färskvikt för 
halter i fisk 

För halter i sediment används beteckningen ng/g TS = nanogram per gram torr substans. 
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1  Inledning 
Brandskum och släckmedel för petroleumbränder innehåller ofta skumbildande, 
detergentlika ämnen som gör att den brandbekämpande vätskan kan flyta ovanpå bränslet 
(Holm och Solyom, 1995). AFFF, A tripple F, Aqueous Forming Film Foam är den produkt 
som traditionellt har använts på flygplatser och har egenskapen att inte sjunka igenom en 
petroliumbrandhärd utan lägger sig istället som ett lock och utövar en kvävande effekt. 
AFFF innehåller ett flertal perfluorerade ämnen där perfluoroktansulfonat (PFOS) var ett 
av dem. Från och med 27 juni 2011 är det förbjudet att använda brandbekämpningsmedel 
innehållande PFOS.  
 
Det stod tidigt klart att perfluorerade ämnen från brandskum har läckt ut från 
brandövningplatser (Vägverket Konsult AB 2007, Woldegiorgis och Viktor, 2008) och 
spridits till den närliggande miljön. Under år 2009 startades forskningsprojektet RE-PATH 
(Risks and Effects of the dispersion of PFAS on Aquatic, Terrestrial and Human populations in the 
vicinity of International Airports). Projektet vars övergripande målsättning är att undersöka 
risker och effekter av denna spridning. Undersökningsområdet omfattar Göteborg 
Landvetter Airport och Stockholm Arlanda Airport med dess avrinningsområden. 
Göteborg Landvetter Airport utfärdades ett förbud att använda AFFF (innehållandes 
PFOS) vid brandövningar i december 2007. Stockholm Arlanda Airport införde ett 
liknande förbud i oktober 2008. Leverantören har uppgivit att brandskummet har varit 
PFOS-fritt sedan 2003. 

Frågor som ska belysas inom projektet är; 

• Är de halter av perfluorerade ämnen som uppmätts i ytvatten och sediment i 
sjöarna kring flygplatserna ett problem för det lokala ekosystemet? 

• Hur mycket PFOS innehåller sedimentet i de närbelägna sjöarna och hur stort är 
dess bidrag till halterna i vattnet? 

• Hur bör hälsoriskbedömning av PFOS och andra perfluorerade ämnen (PFAS) 
bedömas i ljuset av den exponering via vatten och fisk som boende kring 
flygplatsen utsätts för? 

• Finns de andra källor till PFOS (än AFFF) i de produkter eller kemikalier som 
hanteras i ansenliga volymer på flygplatsen? 

• Hur lång tid tar det innan halterna av PFOS och andra PFAS i vattendrag 
nedströms flygplatsen är i nivå med de bakgrundshalter som uppmäts?  

• Kan kontaminerad fisk bli giftfri med avseende på PFAS om vattnet blir rent från 
dessa kemikalier? 

 
Hösten 2010 publicerades den första delårsrapporten inom RE-PATH (Woldegiorgis et al., 
2010) och våren 2011 kom den andra och uppföljande årsrapporten (Norström et al. 2011). 
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Dessa rapporter innehåller resultat från de prover som samlades in runt flygplasterna under 
2009 och 2010. Huvudslutsatserna var att vatten, sediment och fisk innehåller förhöjda 
halter av PFOS jämfört med referenslokaler. Särskilt i fisk från Lilla Issjön och Halmsjön 
var halterna kraftigt förhöjda. Halterna av PFOS i ytvatten visade en tydlig korrelation med 
avtagande koncentrationer med ökat avstånd till flygplatserna.  

Den 31 januari 2012 kom ett förslag från Europeiska kommissionen för EQS 
(environmental quality standards) för PFOS i vatten och fisk för att uppnå god ekologisk 
och kemisk status i sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten (COM(2011)876). 
Värdena är satta utifrån den känsligaste parametern för PFOS vilken är sekundär 
förgiftning. Föreslaget EQS för sötvatten är 0,65 ng/l och 0,13 ng/l för marint vatten. För 
den vuxna befolkningen har ett EQS för PFOS i fisk beräknats utifrån ett maximalt 
tolerabelt dagligt intag TDI, Tolerable Daily Intake) och är 9,1 ng/g f.v.. De tidigare RE-
PATH rapporterna visar att halterna i samtliga undersökta sjöar (även referenssjöar) 
överstiger detta värde i vatten. Endast fisk fångad i referenssjöarna har halter som ligger 
under gränsvärdet. 
PFOS egenskaper, i kombination med att det är extremt persistent, toxiskt och att det 
bioackumuleras gör att det är ingår i Stockholmskonventionen för persistenta organiska 
föreningar, med syftet att skydda människors hälsa och miljön. 

Under år 2011 har nya vatten och fiskprover tagits för att följa upp 2009 och 2010 års 
studier. I föreliggande rapport redovisas halter av perfluorerade alkylsubstanser, främst 
PFOS men även för perfluorohexansyra (PFHxA), perfluorooktansyra (PFOA), 
perfluorohexansulfonat (PFHxS), perfluorooktansulfonamin (PFOSA) och 6:2 
fluortelomersulfonat (6:2 FTS) i fisk och vattenprover som insamlats från områdena runt 
Göteborg Landvetter Airport och Stockholm Arlanda Airport och från referenssjöar. 
Dessutom har ekotoxikologista studier genomförts på AFFF, PFOS-fritt brandskum 
(Presto), fluorfritt brandskum (Moussol FF) och övningsskum men även på de enskilda 
substanserna PFOS, PFOA och 6:2 FTS. 

1.1 Toxikologiska effekter av PFOS 

PFOS har i en rad studier visat sig vara toxiskt för de flesta däggdjur. Hos exempelvis råtta 
och mus har både prenatala och postnatala effekter konstateras av PFOS (Lau et al., 2003), 
t ex neurotoxicitet (Wang et al., 2010), vävnadsförändring av levern, störd tillväxt och 
försenad utveckling av vissa organ (Thibodeaux et al., 2003).  

För PFAS generellt indikerar ett flertal toxicitetsstudier att olika PFAS påverkar cell-till-
cell-kommunikation och orsakar s.k. peroxisomproliferation, vilket kan leda till cancer 
(Berthiaume och Wallace, 2002; Hu et al., 2002). Vissa PFAS-analoger såsom PFOS tycks 
också påverka fettmetabolism (Thibodeaux et al., 2003). 

PFOS och PFOA passerar dessutom placentabarriären hos gravida kvinnor (Gützkow et 
al., 2012) och halterna i navelsträngsblod har visat korrelationer med minskad födelsevikt 
(Apelberg et al., 2007), de passerar även över i bröstmjölk hos ammande mödrar (Kärrman 
et al., 2007). När det gäller män finns en studie som tyder på en korrelation mellan PFOS 

http://ec.europa.eu/environment/water/water-dangersub/pdf/com_2011_876.pdf
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och PFOA och försämrad spermakvalitet (Joensen et al., 2009). Halveringstiden i människa 
för PFOS har uppmätts till 8,5 år (Olsen et al., 2007). 

Olika ekotoxikologiska effekter av PFOS för sötvattenslevande organismer är summerade i 
Tabell 1och är hämtat ur (Moermond et al., 2010).   

Tabell 1. Toxicitetsdata för PFOS för sötvattenslevande arter (Moermond et al., 2010) 

Chronica 
Taxonomic group 

 
NOEC/EC10 
(mg/L) 

Acutea 
Taxonomic group 

 
L(E)C50 
(mg/L) 

Algae 
Chlorella vulgaris 
Naviculla pelliculosa 
Pseudokirchmeriella 
Subcapitata 

 
8,2 

191 
 
53 

Algae 
Chlorella vulgaris 
Naviculla pelliculosa 
Pseudokirchmeriella 
Subcapitata 

 
82 

283 
 
120 

Cyanobacteria 
Anabaena flos-aqua 
 

 
94 

Cyanobacteria 
Anabaena flos-aqua 
 

 
176 

Marcophytes 
Lemma gibba 
Myriophllum sibircum 
Myriophllum spicatum 
 

 

6,6 
0,56 
3,2 

Marcophyta 
Lemma gibba 
 

 
31 

Crustaceans 
Daphnia magna 
Moina macrocop 

 
7,0 
0,40 
 

Crustaceans 
Daphnia magna 
Daphnia puliaria 
Moina macrocopa 
Neocaridina denticulate 
 

 
48 
124 
18 
9,3 

Insects 
Chironomus tentans 
Enallagma cyathigerum 
 

 
<2,3*10-3 
<1,0*10-2 
 

Platyhelmintes 
Dugesia japonica 

 
18 

Fish 
Oryzias latipes 
Pimephales promelas 
 

 
<1,0*10-2 
2,8*10-2 

Molluca 
Phya acuta 
Unio complamatus 

 
165 
59 

Amphibians 
Xenopus laevis 
 

 
5,0 

Fish 
Lepomis macrochirus 
Pimephales promelas 
Oncorhynchus mykiss 

 
6,4 
6,6 
13 
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2 Undersökningsområden 

2.1 Göteborg Landvetter Airport och området kring 
Västra Ingsjön 

Västra Ingsjön är en vackert belägen sjö öster om Göteborg som bedöms ha ett stort 
rekreationsvärde. Sjön marknadsförs både nationellt och internationellt som ett attraktivt 
och omväxlande fiskeområde av Ingsjöarnas och Oxsjöns Fiskevårdsområde. Västra 
Ingsjön är fysiskt sammanbunden med den uppströms liggande brandövningsplatsen som 
Göteborg Landvetter Airport använt för träning och övning, via ett mindre vattensystem 
som omfattar Lilla och Issjöbäcken, se Figur 1. Dagvatten ifrån flygplatsområdet rinner till 
Issjöbäcken via ett antal dagvattendammar belägna i sydändan av flygplatsområdet. 

 
Figur 1.  Översiktskarta över området mellan Göteborg Landvetter Airport och Värsta Ingsjön. De röda och 

blå punkterna markerar var vattenprovtagningen respektive provfiske har skett. Provtagningpunkten 
”Fr brandöv. plats” är en provpunkt inne på flygplatsområdet där vattnet har passerat första 
sedimentationsanläggningen.  

Topografin kring Landvetter flygplatsområde gör att dagvatten ifrån de stora hårdgjorda 
ytorna samt överskottsnederbörd rinner från flygplatsområdet (som är beläget på en 
gammal torvmosse) ner längs sluttningarna ner mot mossar (Holkemossen i nordväst och 
Snälle- respektive Spejsmossarna i öster- och sydost). Området runt brandövningsplatsen 
vid Göteborg Landvetter Airport sluttar mot väster. Omgivande området består av berg i 
dagen eller tunna jordlager, samt av fyllnadsmassor såsom sprängsten. Avrinningen i 
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området följer den generella topografin och sker västerut mot de nyanlagda snötipparna 
och reningsdammarna. Dock är avrinningen från själva brandövningsplattan kopplas till 
dagvattensystem. 

Yt- och markvattenrinningen från det PFOS-kontaminerade området nedströms 
brandövningsplatsen leds ned till uppsamlingsdam för kontaminerat vatten. Allt vattnet i 
den dammen pumpas in och renas över aktivt kol i den container som står uppställd i 
anslutning till dammen. Efter rening över kolfilter leds det renade vattnet i en ledning 
under vägen och till ett dike som leder ner till sedimentationsdamm 2. Därefter leds vattnet 
vidare i behandlingsdammar och når slutligen den äldsta reningsdammen. Efter den slutliga 
behandlingen som främst består i luftning av vattnet leds det ut från flygplatsområdet ned i 
Issjöbäcken. En viss avrinning från brandövningsplatsen når dock Spejsmossarna. 
Uppsamlat ytvatten från brandövningsplattan leds via en oljeavskiljare, vidare till 
dagvattendammar öster om start- och landningsbanan (vid övningar kopplas systemet om 
och släckvattnet samlades upp i tankar för omhändertagande).  

Närmaste recipient för den naturliga avrinningen i området är också Spejsmossarna, som 
angränsar till Issjöbäcken i väster. Issjöbäcken är huvudvattendrag för en stor del av 
avrinningen från banområdet och är en spridningsväg för PFOS till Västra Ingsjön. 
Issjöbäcken har sitt lopp via Lilla Issjön till Västra Ingsjön. Ytterligare en bäck, 
Krokbäcken, avvattnar Spejsmossarna. Krokbäcken mynnar i Kärrflötetjärnen och rinner 
sedan vidare till Västra Ingsjön (Ramböll Sverige AB, 2009). Övningsplatsen är belägen ca 
157 meter ö h, medan Västra Ingsjön är belägen på ca 57 meter ö h. 

För att kunna relatera halter av PFAS-ämnen i fisk och vatten i Västra Ingsjön har 
Sandsjön fungerat som referenslokal. Denna sjö är belägen norr om Västra Ingsjön men är 
inte recipient för vatten ifrån flygplatsen eller dess brandövningsplats. Halter av PFAS i 
Sandsjön är att betrakta som bakgrundshalter och avspeglar bidraget ifrån atmosfärisk 
deposition (regn, snö och partikeldeposition). 

2.2  Stockholm Arlanda Airport och området kring 
Halmsjön 

Området kring brandövningsplatsen på Stockholm Arlanda Airport har ingen naturlig 
avrinning till den närliggande vattenrecipienten Halmsjön. Däremot kan dagvatten möjligen 
nå Halmsjön via avrinning till lägre liggande hårdgjorda ytor vilka i sin tur kan avvattnas via 
kulvertar under bana 2. Dagvatten ifrån brandövningsplatsen skulle också kunna tänkas nå 
Halmsjön via passage till grundvattnet. 
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Figur 2. Översiktskarta över området vid Stockholm Arlanda Airport och dess avrinningsområde. De röda 

och blå punkterna markerar var vattenprovtagningen respektive provfiske har skett under 2009-
2010. Under 2011 har fiske endast utförts i Halmsjön och vattenprover har tagits i Halmsjön, 
Märstaån och i Kättstabäcken och dess tillflöden. 

Från år 2010 ingår Kättstabäcken i provtagningsprogrammet, se Figur 2. Kättstabäcken 
avvattnar Horssjön som är en relativt opåverkad skogssjö med bakgrundshalter av PFAS-
ämnen (d.v.s. från atmosfärisk deposition) i vatten och sediment. Bäcken rinner söderut 
längs flygplatsområdets västra del och ett antal biflöden främst från flygplatsområdets 
behandlingsdammar når bäcken på väg ned mot Broby. Vid Broby rinner Kättstabäcken 
och Halmsjöbäcken ihop och bildar Märstaån som via ett dammsystem kallat Märsta 
vattenpark rinner västerut till en nyanlagd våtmark vid Brista som sedan mynnar i Mälaren 
vid Steningeviken 

Som referenslokal för att kunna relatera halter av PFAS-ämnen i fisk, vatten och sediment i 
Arlandaområdet och nedströms liggande lokaler fungerar sjön Valloxen i Knivsta, se Figur 
2. Valloxen ligger norr om Halmsjön i ett annat avrinningsområde, som inte är recipient till 
varken flygplatsen eller dess brandövningsplats.  

Valloxen ligger i anslutning till Knivsta tätort varför halter av PFAS i sjön inte enbart kan 
betraktas som bakgrundshalter utan avspeglar även bidrag från dagvatten i tätorten plus 
bidraget ifrån atmosfärisk deposition (regn, snö och partikeldeposition).  
 
Brandövningsplatsen på Stockholm Arlanda Airport har varit i bruk i cirka 15 år i 
nuvarande utformning. På denna plats har brandövningar ägt rum sedan början av 1980-
talet. Innan denna övningsplats anlades fanns en enklare belägen i närheten av bana 2’s 
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mittpunkt. Dagens övningsplats består av en gjuten och delvis invallad plattform, Figur 3, 
där överskottssläckmedel via brunnar förs till en uppsamlingsdamm med gummiduk. 
Släckvatten från dammen transporteras till ett av Swedavias egna reningsverk innan det 
pumpas vidare till spillvattennätet och Käppala avloppsreningsverk för behandling.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3. Brandövningsplats på Stockholm Arlanda 
Airport 

3 Metodik 

 Vatten 3.1

3.1.1 Göteborg Landvetter Airport 
 
Ytvattenprovtagningar omkring Göteborg Landvetter Airport genomfördes 9/5 och 2/9 
2011 Provtagningen utfördes genom att specialdiskade plastflaskor sänktes ned i vattnet 
med en aluminiumhämtare och fylldes. Provtagningspunkterna framgår av kartan, Figur 1. 
Vattenproverna har förvarats i frys fram till analysarbetet startades. Vattenprov från 
ytvattenförekomster inne på flygplatsområdet togs även den 9/5 2011 på samma sätt som 
för andra ytvattenförekomster.  

3.1.2 Stockholm Arlanda Airport 
 
Provtagningar av ytvatten i avrinningsområdet till Mälaren utfördes den 13/4 och 19/9 
2011 med samma metodik som vid området runt Göteborg Landvetter Airport. 
Provtagningspunkterna framgår av kartan (Figur 2). 

 Fisk 3.2

För att kunna jämföra fångsterna i Västra Ingsjön, Lilla issjön i Landvetterområdet och 
Halmsjön utanför Arlanda utfördes provfisken enligt samma metodik i de båda 
undersökningsområdena. Tillstånd för provfiskena utfärdades av Göteborgs 
djurförsöksetiska nämnd (Dnr 54/2008) och gällde för de båda undersökningsområdena.  
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Vid varje fiske användes ett eller två bottenöversiktsnät av Nordentyp. Näten som har 12 
olika sektioner med olika maskstorlek möjliggör att både små och stora fiskar av olika arter 
kan fångas. Näten placerades från stranden, vinkelrätt 30 meter rakt ut i sjön, med början 
från ca 1,5 m djup för att fånga upp de fiskar som rör sig längs stränderna nattetid. Näten 
lades sent på eftermiddagen och vittjades morgonen därpå.  
Varje fiske över natt betecknas fortsättningsvis ansträngning och fångstjämförelserna 
grundar sig på antal ansträngningar (nät per natt) per sjö. Nattens fångst togs omhand och 
de enskilda fiskarna avlivades genom ett bedövande slag mot huvudet följt av destruktion 
av hjärnan med skarpslipad pincett.  
De enskilda fiskarna sorterades efter art och ungefärlig ålder och packades i 
aluminiumfolie. Den totala fångsten placerades i kolsyreis vilket ger en väldigt snabb 
infrysning. Proverna förvarades i frysboxar med kolsyreis under provtagningen och 
placerades i frysrum vid ankomsten till laboratoriet.  

Före dissektion av fiskarna bestämdes längd och vikt på alla individer. Prov från alla fiskar 
preparerades genom att muskel, lever och gonad skars ut och vägdes separat. I vissa fall 
preparerades även galla, gälar och hjärta med så mycket blod som möjligt från hjärttrakten. 
Alla prover överfördes till metanoltvättade plaströr (av polypropylen) för vidare 
upparbetning för analys. 

All infångad fisk inom projektet har åldersbestämts i enlighet med beprövad praxis 
utarbetad av sötvattenlaboratoriet i Drottningholm (Filipsson, 1972) och är beskriven i 
Norström et al 2010. 

 Analyser av PFOS i däggdjur 3.3

I livmodern skyddar ofta moderkakan fostren under utvecklingen (placentabarriären) för 
exponering av kroppsfrämmande ämnen. PFOS som binds i proteiner i blodet, främst 
albumin, passerar moderkakan och förs över till det växande fostret. Även överföringen via 
modersmjölk till diungar kan vara en exponeringsväg (Kärrman, et al 2007.) Analyser av 
PFOS har utförts på två unga däggdjur funna inne på Landvetters flygplatsområde. En ung 
rödräv (Lupes lupes) skjuten av skyddsjägare 8/9 2009 och en yngre individ av skogssork 
(Clethrionomys agrestis) funnen död vid reningsdammarna 19/9 2011. Dessa två individer har 
nyligen avslutat sin diperiod och analyser av PFOS innehållet i muskelprov ger indikationer 
på överföringen av PFOS från modern. Djuren dissekerades och en visuell 
hälsobedömning utfördes. Prov togs från lever, hjärta och baklårsmuskulatur. 

 Bioackumuleringstest med sebrafisk 3.4

För att bedöma upptags och utsöndringskinetik för PFOS hos mörtlikande fiskar utfördes 
ett laboratorieexperiment med Sebrafiskar (Danio rerio). Metodiken följer den 
standardiserade OECD manualen för semi-statiska tester vilket innebär att testlösningarna 
förnyas med jämna mellanrum under hela försöksperioden. Försöken utfördes i ett stort 
glasakvarie med 50 liter testlösning som förnyades till 80 % varannan dag. Den nominella 
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exponeringskoncentrationen av ren PFOS var 100 ng/l vilket är den genomsnittliga 
koncentrationen som uppmätts i utgående vatten från Halmsjön till Halmsjöbäcken under 
åren 2009 och 2010. Försöken startade med 20 st vuxna sebrafiskar som odlats upp på 
laboratoriet och uppnått en ålder på 18 månader vid försöksstart. Exponeringen utfördes 
under normal tropisk dygnsrytm, 12:12 h ljusregim. Exponeringsfasen för ren PFOS varade 
under 14 dygn. Därefter byttes all testlösning ut mot ett PFOS-fritt rent sötvatten där 
utsöndringskinetiken studerades under 14 dygn. Testlösningarna genomluftades svagt med 
glaskapillärer och syrehalter och pH kontrollerades regelbundet. Fiskar för analys togs ut 
efter 7 och 14 dygnsexponering samt efter 1,5,7,12 och 14 dygn i PFOS fritt vatten. 
Fiskarnas längd, vikt och kön bestämdes innan de placerades i Eppendorfrör och 
styckfrystes i -80 C. 

 Exponeringsförsök i fält med guldfisk 3.5
 
För att verifiera de upptagsstudier som utfördes med Sebrafisk (Danio rerio) på laboratoriet 
har burförsök utförts i Halmsjön. Juvenila guldfiskar (Carassius auratus) acklimatiserades till 
helt rena, PFOS fria förhållanden på laboratoriet under 3 månader. Fiskarna matades 
dagligen med pellets framtagna för guldfisk och vattnet förnyades till 80 % tre gånger i 
veckan. Som spädvatten användes det speciella PFOS fria fiskmedium som 
sebrafisktesterna utförts i.  
Fältförsöken startade den 28 september med 10 stycken guldfiskar som fördes över till en 
bur placerad i nordvästra delen av Halmsjön. Samma dag fördes tre guldfiskar över till den 
850 liters tank som var uppställd inne på flygplatsområdet där mört förvarades i ett helt 
rent ytvatten med endast spår av PFOS. Fiskarna matades med pellets under 
försöksperioden och buren var upphängd ovanför botten så de inte kunde söka föda på 
botten. 
Fiskar fångades efter 1,2,3 och 10 veckors exponering och transporterades till laboratoriet 
där de sövdes med MS 222 och därefter avlivades. De dissekerades och prover från 
ryggmuskel analyserades i en första analysomgång.  

 Toxicitetstester med grodyngel och yngel av 3.6
Sebrafisk och abborre  

Toxicitetstester utfördes med det nya fluorfria brandskummet Moussol FF, vilket används 
vid brandsläckning av verkliga tillbud i skarpt läge och som används enbart till övning i 
mycket liten omfattning. Toxicitetstester utfördes även med det fluorfria proteinbaserade 
övningsskummet som frekvent används vid övning. Tester utfördes även med substansen 
6:2 FTS. Testerna utfördes i enlighet med de etiska tillstånden (N74/2009) och 
(N438/2008) utfärdade av Stockholms norra djurförsöksetiska nämnd. Studierna utfördes 
med nyligen kläckta grodyngel och fiskyngel som utvecklats i vatten från insamlingslokalen 
eller PFOS-fritt spädvatten. Djuren utfodrades ej under försöksperioden. Försöken 
utfördes i 25 °C för sebrafisk och 20 °C för grodyngel samt 10 °C för abborryngel. De 
angivna temperaturerna ligger nära respektive arts temperatur optima. Skillnaden i 
temperatur innebär även att försöksperioden blir ungefär dubbelt så lång för abborryngel 



Årsrapport 2011 för projektet RE-PATH  IVL rapport B2060 
Mätningar av PFAS i närområdet till Stockholm Arlanda Airport och Göteborg Landvetter Airport  

13 

som för de övriga två organismerna. Exponeringen utfördes i 120 ml glasburkar med 100 
ml testlösning (se Figur 4). Ren Moussol respektive övningsskum blandades till en 
brukslösningskoncentration motsvarande 3 vol % som därefter späddes vidare till 10, 5, 1 
0.5 och 0 vol % testlösning. De rena substanserna effekter på grodyngel och fiskyngel 
undersöktes inom intervallet 10 mg - 0,1 mg/l. Testerna utfördes i två replikat med 10 
yngel av vardera art i varje koncentration. Exponeringen pågick under minst 7 dygn för 
sebrafisk och grodyngel och 14 dygn för abborryngel. Andelen orörliga grodyngel eller 
döda fiskyngel registrerades dagligen. Orörlighet används som effektvariabel eftersom 
grodynglens gälrörelser och hjärtslag är så svaga att det inte med säkerhet går att bestämma. 
De orörliga grodynglen är med stor sannolikhet döda. Ur immobiliseringsdata beräknades 
den teoretiska koncentration (IC 50) där hälften av grodynglen var orörliga vid varje 
avläsningstillfälle. Vid fiskförsöken beräknades EC-50 värden vilket motsvarar IC-värden 
för grodyngel. pH och syrenivåer kontrollerades dagligen i alla koncentrationer för att 
utesluta abiotiska effekter. Försöken utfördes i replikat. 

 

Figur 4. Exponering av grodyngel och sebrafisk för 100 µg PFOS/l. 

  Toxicitetstester med naturligt lagd abborrom 3.7
 
För att bedöma om koncentrationerna av PFOS och andra miljöstörande ämnen påverkar 
reproduktionen hos frilevande populationer av abborre (Perca fluviatilis) studeras lämpligen 
utvecklingen hos rom från den aktuella recipienten. Föräldrafiskarna som uppnår 
könsmognad efter 2 till 3 år, har utsatts för eventuella föroreningar under flera år. Eftersom 
embryostadiet och tidig yngelutveckling generellt räknas till den känsligaste perioden i 
fiskens liv utgör den en lämplig monitoring-variabel för miljögifter. För att skapa en 
lämplig leklokal sänktes ca 3 m långa granar ned på 3 meters djup i en pyramidform, en sk 
romvase. Detta skedde på hösten innan lekperioden som infaller under våren. Leken startar 
på våren när vattentemperaturen uppnår 8 °C och abborrhonorna lägger långa strängar 
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med rom på grangrenarna (se Figur 5) så att rommen skall få en god syresättning under 
utvecklingstiden. Rom för vidare studier samlades in från granarna och segment från minst 
3 olika honors romproduktion transporterades till laboratoriet för vidare examinering. 
Abborrom samlades in från V:a Ingsjön, Sandsjön, Halmsjön och Valloxen under maj 
2011. Tillstånd för insamlingen utfärdades av Stockholms norra djurförsöksetiska nämnd 
(N438/2008) Vid ankomsten till laboratoriet placerades delar av romsegment upp i 3-liters 
glasbägare representerande minst tre olika honor per lokal. Tre olika replikat startades för 
varje lokal och glasbägarna placerades skyndsamt i vattenbad där temperaturen hölls vid 10 
°C för att få en naturligt anpassad embryoutveckling. De försöksvariabler som studerades 
var kläckningen hos rommen, ynglens morfologiska status och deras överlevnad i vatten 
från den sjö de samlades in i. 

 
Figur 5. Strängar med nybefruktad abborrom applicerad på nedsänkt romvase. 

  Analysmetodik 3.8

3.8.1 Extraktion av PFAS  

Vatten 
Vattenproverna (300 g) filtrerades (vid behov) genom ett glasfiberfilter (GF/C, diameter 47 
mm, Whatman) och internstandard (13C-märkt PFOS och PFOA). För extraktion användes 
standardmetoden ISO/DIS 25101:2009 med ”solid phase extraction” (SPE-kolonner, 150 
mg Oasis WAX). Kolonnerna tvättades med 4 ml 0,1 % ammonium/metanol-lösning, 4 ml 
metanol och konditionerades med 4 ml Milli-Q vatten. Vattenproverna extraherades 
genom kolonnerna och kolonnerna tvättades med 4 ml 25 mM acetatbuffert och analyterna 
eluerades ut med 4 ml metanol och 4 ml 0,1 % ammonium/metanol-lösning. 
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Fisk och däggdjur 
Extraktionsmetoden för fisk bygger på en metod hämtad ur Powley et al. (Powley et al., 
2005) med modifieringar beskrivna av Verreault et al. (Verreault et al., 2007). Homogenat 
från fiskvävnader (cirka 1-2 g) förvarades i acetonitril (5 ml) i polypropylenprovrör tills 
extraktion. Vid extraktion tillsattes internstandard och provet extraherades i ultraljudsbad i 
rumstemperatur. Acetonitrilfasen avskiljdes efter centrifugering och extraktionen 
upprepades ytterligare en gång. Den kombinerade organiska lösningmedelsfasen 
indunstades till 1 ml med kvävgas och värme. Extraktet renades vidare med grafitiserat kol i 
Eppendorfrör och 0,5 ml av extraktet överfördes till ett nytt Eppendorfrör och 0.5 ml 
ammoniumacetat i vatten (4 mM) tillsattes. Extraktet förvarades i frys och centrifugeras 
före analys. 

Sebrafiskarna förvarades i frys (- 80ºC) och hela fisken mortlades och extraherades enligt 
ovan. 

3.8.2  Instrumentering PFAS 
 
Proverna analyserades med “high performance liquid chromatography” (HPLC) kopplat till 
en API 4000 triple quadrupole masspektrometer. Den analytiska kolonnen var en C8 50 
mm x 3 mm, partikelstorlek 5 μm. Kolonntemperaturen var 40 ºC. Före injektorn sattes en 
förkolonn in (C8 50 mm x 2.1 mm, partikelstorlek 5 μm) för att förskjuta den 
kontaminering som härrör från instrumentet. Mobilfas A var 2 mM ammoniumacetat i 
vatten och mobilfas B 2 mM ammoniumacetat i metanol. Hastigheten på mobilfasen var 
0,4 ml/min med följande elueringsprogram: 0,01-0,5 min isokratiskt 40 % B, 0,5-5 min 
linjär ökning till 95% B, 5-10 min isokratiskt 95% B, 10-11 min linjär minskning till 40% B, 
11-19 min jämviktning 40% B.  

För analys injicerades 10 µl provextrakt. ESI för negativa joner och “multiple reaction 
monitoring” (MRM) användes. Masstalen för kvantifiering visas i Tabell 2. Identifiering 
gjordes via retentionstid och masstal och för kvantifiering användes autentiska 
referensföreningar. 
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Tabell 2. Masstal (m/z) för att bestämning av PFOS och PFOA. 

Förening 
 

Q1 
[M-H] m/z 

Q3 
m/z 

PFOS 
 

498.7 80, 99, 129.8 

PFHxS 398.9 79.9, 98.9 
   

PFOA 
 

431.1 168.8, 368.9  

PFHxA 
 

313.0 118.9, 268,9 

PFOSA 
 

498.0 77.9, 168.7 

6:2 FTS 426.9 80.9, 406.9 
   

C14-PFOS 
 

502.7 99 

C14-PFOA 
 

417 372 

3.8.3  Kvalitetssäkring 
 
För att säkerhetsställa att en korrekt koncentration rapporteras beskriver följande punkter 
den kvalitet på analyserna som eftersträvas.  
 

• En internstandard ska ha så lika kemiska och fysikaliska egenskaper som de 
föreningar som ska analyseras. I projektet används C13-märkta internstandarder för 
kvantifiering av PFOS och PFOA som tillsätts till provet innan provupparbetning. 
Kvantifiering sker sedan mot respektive internstandard. 

 
• För varje substans har en kalibreringskurva upprättats för att ha kontroll på det 

linjära området. Alla prover som analyseras justeras så att koncentrationerna för 
respektive substans faller inom det linjära området.  

 
• För identifiering av ämnen gäller att de ska ha identiska retentionstider med 

motsvarande ämne i referensstandarden. Dessutom ska areakvoten mellan 
fragmenten som detekteras i den tredje quadrupolen (Q3) överensstämma med 
motsvarande kvot i referensstandarden. 

 
• För varje provserie upparbetas och analyseras ett antal så kallade laboratorieblankar, 

dvs. ett prov bestående av enbart lösningsmedel som behandlas med de riktiga 
proverna för att kontrollera eventuell bakgrundskontaminering. Likaså används 
blankar i fält för att kontrollera den bakgrund som kan förekomma vid 
provtagningstillfället. Detta gäller främst vid vattenprovtagning.  

 
• Ett referensmaterial har framställts av fiskmuskelhomogenat som skall ingå i varje 

provserie av biologiskt material för att kunna kontrollera att upparbetningsmetoden 
fungerar och att standarder och instrument inte avviker över tid.  
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• Limit of detection (LOD) beräknas som 3 gånger standardavvikelsen av detekterade 
halter i blankproverna.  

 
• Återvinningen av internstandarderna beräknas kontinuerligt för att kontrollera att 

metoden har fungerat.  
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4 Resultat  

  Göteborg Landvetter Airport 4.1

Resultaten som beskrivs i detta kapitel fokuserar på PFOS. Övriga resultat från de andra 
substanserna (se Appendix I) som analyserats inom projektet år 2011 finns redovisade i 
Appendix II. 
 
2011 års resultat för vatten redovisas för sig och den figur från 2010 års rapport finns med 
för att kunna jämföra med 2009 och 2010 år resultat. Resultaten för fisk redovisas på 
individbasis för år 2011 och som medelvärde för år 2009 och 2010 som jämförelse. I 
Appendix II redovisas alla resultat från fisk i detalj från 2011 (fångstdatum, kön, ålder).  

4.1.1  Ytvatten 
 
Halterna av PFOS i ytvatten redovisas i Figur 6. 2011 års resultat visar liknande halter av 
PFOS för respektive provtagningspunkt som har provtagits under 2009 och 2010, se Figur 
7.  

Halterna av PFOS i vattensystemet ut från flygplatsområdet, Issjöbäcken och i provpunkt 
P4 strax norr om Västra Ingsjön är 2011 fortfarande förhöjda i jämförelse med halterna i 
den närliggande referenssjön Sandsjön. Dock klingar halten PFOS av och när vattnet rinner 
ur Västra Ingsjön (provpunkt Inseros iFigur 1) och vid Lindome och vidare är halterna 
jämförbar med halten i Sandsjön.  

Tidigare studier har visat att PFOS-halten i grundvattnet precis vid övningsplatsen uppgick 
till ca 19-39 µg/l (Johansson, S. 2010) vilket troligen är orsaken till de halter som 
detekterats i vattnet som rinner ut från flygplatsen. Sedan januari 2011 är en permanent 
anläggning på plats och i bruk och renar det mest PFOS-kontaminerade vattnet innan de 
når dagvattenanläggningen. En pilotstudie med en kolfilteranläggning som renar 
grundvattnet har genomförts och visade en reningseffektivitet på 99.94% (Johansson, S. 
2010). Tros detta har halterna i provtagningspunkterna utanför flygplatsen inte minskat.  
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Figur 6. Koncentrationen (ng/l) av PFOS uppmätt under 2011 på Göteborg Landvetter Airport och i dess 

avrinningsområde. 
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Figur 7. Koncentrationen (ng/l) av PFOS uppmätt under 2009 och 2010 på Göteborg Landvetter Airport 

och i dess avrinningsområde. Bilden är tagen ur Norström et al 2010. 

4.1.2  Fisk 
 
Figur 8 visar halter av PFOS i muskel från abborre fiskad i Västra Ingsjön under hösten 
2011. Halterna visas för varje individ med ålder och kön. Resultaten från abborre från 2009 
och 2010 visas som jämförelse som medelvärden. Fisket i Lilla Issjön utfördes under 6 
nätnätter men endast en större abborre och en stor gädda fångades. Denna abborre från 
Lilla Issjön innehöll 133 ng PFOS/ g f.v., gäddan har ej analyserats. Abborrarna från de 
tidigare mätningarna från Lilla Isjön innehöll PFOS i koncentrationsintervallet 220-310 
ng/g f.v., från Västra Ingsjön 30-100 ng/g f.v. och abborrarna från referenslokalen 
Sandsjön 1,8-3,5 ng/g f.v. (Norström et al 2011). Inga skillnader har kunnat påvisas mellan 
olika åldrar eller mellan könen. Halten i fisken speglar halten i vattnet, dvs. ju högre PFOS-
koncentration i vattnet desto högre koncentration i fisken. Halterna i abborre från Västra 
Ingsjön 2011 stämmer väl överens med tidigare mätningar. Halterna i abborre ifrån Lilla 
Issjön och Västra Ingsjön kan konstateras vara påtagligt förhöjda jämfört med de halter 
som återfinns i fisk ifrån referenssjön Sandsjön. 
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Figur 8. Koncentrationen PFOS (ng/g f.v.) som medelvärden i abborre från Lilla Issjön, Västra Ingsjön och 

Sandsjön (referenssjö) från 2009-2010. Felstaplarna representerar min- och max-värden. 
Koncentrationerna i abborre från hösten 2011 är från Västra Ingsjön och presenteras så att varje 
stapel representerar en individ och anger även kön och ålder. f=female (honor) och m=male 
(hannar). 

I tidigare årsrapporter har även halter i mört presenteras vilka är lägre jämfört med abborre. 
I 2009 års rapport redovisas även resultat från en gädda fiskad i Västra Ingsjön som visade 
sig innehålla 32 ng PFOS/g f.v. (Woldegiorgis et al., 2010). Hur mycket PFOS olika arter 
innehåller tycks bero på vilken föda de äter men även artens förmåga att utsöndra PFOS.  

Halterna av PFOS i abborre från Västra Ingsjön är även i nivå med rapporterade halter av 
PFOS i abborre från Mälaren (Järnberg et al., 2008). Den studien visar koncentrationer i 
abborre uppmätta under 2000-2002 där halterna i västra och centrala Mälaren ligger i 
intervallet 20-47 ng/g f.v. 

4.1.3  Däggdjur 

I Tabell 3 redovisas analyserna av PFOS och PFOA i baklårsmuskel på unga individer <1 
år av skogssork och rödräv. 

Tabell 3. Koncentration (ng/g f.v.) av PFOS och PFOA i muskelprover från skogssork och rödräv. 

plats Matrix PFOS 
(ng/g f.v.) 

PFOA 
(ng/g f.v.)  

Kön Ålder 

Landvetter skogsork < 0.6 < 0.4 ? 0+ 
Landvetter rödräv 5.48 < 0.1 ? 0+ 
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Analyserna av PFOS i däggdjursmuskel taget från baklår visar på låga koncentrationer nära 
detektionsgränsen. PFOS innehållet i muskel för skogssork bestämdes till <0,6 ng/g 
färskvikt vilket är under detektionsnivån för PFOS. Detta indikerar att sorkens moder även 
haft mycket låga koncentrationer av PFOS. Den unga rävens muskelprov visade på 5,5 
ng/g färskvikt av PFOS. Ursprunget till den låga PFOS-halten i rävungen kan vara från 
födan och/eller en överföring av PFOS från modern via blodet till fostret. Eftersom fostret 
och modern delar blod så är sannolikheten stor att rävhonan också har låg PFOS-
koncentration i blodet annars hade ungens koncentration varit högre.  

  Stockholm Arlanda Airport 4.2

Precis som för Göteborg Landvetter Airport presenteras enbart resultaten för PFOS här 
och övriga substanser som analyserats inom projektet under 2011 finns redovisade i 
Appendix II. 
 
2011 års resultat för vatten redovisas för sig och den figur från 2010 års rapport finns med 
för att kunna jämföra med 2009 och 2010 års resultat. Resultaten för fisk redovisas på 
individbasis för år 2011 och som medelvärde för år 2009 och 2010 som jämförelse. I 
Appendix II redovisas alla resultat från fisk i detalj från 2011 (fångstdatum, kön, ålder). 

4.2.1  Ytvatten 
 
RE-PATHs årsrapport från 2009 visade på höga halter PFOS i Halmsjön. Under år 2010 
utökades provtagnignen att även inkludera Kättstabäcken vars vatten rinner från Horssjön 
vidare ned längs västra flygplatsområdet. Det visade sig att koncentrationen där var 
betydligt högre än i Halmsjön. Kättstabäcken och Halmsjön via Halmsjöbäcken bildar 
Märstaån som mynnar ut u Mälaren (Steningeviken).  
Under 2011 har en provtagningsomgång genomförts på Kättstabäcken och de vattendrag 
som rinner dit för att kartlägga var det största bidraget av PFOS kommer ifrån. Figur 9 
visar halterna av PFOS i provtagningspunkter fokuserade på Kättstabäcken. Den PFOS 
som läcker från brandövningplatsen rinner i betydligt högre grad västerut och når 
Kättstabäcken jämfört med Halmsjön. 
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Figur 9. Koncentrationer av PFOS (ng/l)i vattendrag runt Stockholm Arlanda Airport. 

 
I Figur 10 visas koncentrationen av PFOS i ytvattenprover från Arlandaområdet från höst 
och vår för år 2009 och 2010 (Norström et al 2011). När proverna togs under hösten 2010 
vid Kättstabäcken och Märstaån var det låg vattenföring vilket speglar de höga halterna. 
Generellt är halterna i Halmsjön oförändrade under de tre år som mätningarna pågått. 
 
PFOS-förekomsten i östra Mälaren är påverkad av flera källor där Märstån är en av dem. 
Mindre men ytterligare bidrag kommer från Kungsängsverket i Uppsala via Fyrisån. 
Rosersbergsviken ligger i anslutning till ett landområde som Räddningsverkets skola har 
använt vid utbildningsverksamhet där släckmedel och brandskum innehållande PFOS har 
använts under lång tid (Lundgren och Karlsson, 2009). Halterna uppmätta i 
Rosersbergsvikens ytvatten från 2009 är förhöjda jämfört med referens sjön Valloxen (1.3 
ng/l) men visar på hur stor utspädningen i norra Mälaren är då halten var respektive 6,8 
ng/l och 11 ng/l under vår och höst.  
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Figur 10.  Koncentrationen (ng/l) av PFOS uppmätt på Stockholm Arlanda flygplats och i dess 

avrinningsområde (från Norström et al 2011).  

4.2.2  Fisk 

Figur 11 visar halter av PFOS i muskel från abborre fiskad i Halmsjön under hösten 2011 
(staplarna till höger i diagrammet). Inga övriga fisken utfördes detta år på anda lokaler. 
Halterna visas för varje individ med ålder och kön. Resultaten från abborre från 2009 och 
2010 visas som jämförelse som medelvärden. Abborrarna från Halmsjön vid de tidigare 
mätningarna innehöll PFOS i koncentrationsintervallet 250-790 ng/g f.v. under våren och 
90-220 ng/g f.v. under hösten. I Steningeviken var koncentrationerna 25-130 ng/g f.v. och 
i Valloxen 2,5-5,9 ng/g f.v. Det var färre individer från höstprovtagningen som har 
analyserats men resultaten tyder på att halterna är högre på våren (Norström et al 2011). 
Årstidsvariation kan bero på att vårfisken har högre halter pga av att de är fångade innan 
lek och tidigare undersökningar har visat att rommen innehåller höga halter och är en 
utsöndringsväg (Norström et al 2011). Inga skillnader har kunnat påvisas mellan olika 
åldrar eller mellan könen. Halten i fisken speglar halten i vattnet, dvs. ju högre PFOS-
koncentration i vattnet desto högre koncentration i fisken. Halterna i abborre från 
Halmsjön 2011 stämmer väl överens med tidigare mätningar.  
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Figur 11.  Koncentrationen PFOS (ng/g f.v.) som medelvärden i abborre från Halmsjön (höst och vår), 

Steningeviken och Valloxen (referenssjö) från 2009-2010. Felstaplarna representerar min och min-
värden. Koncentrationerna i abborre från hösten 2011 presenteras så att varje stapel representerar 
en individ och anger även kön och ålder. f=female (honor) och m=male (hannar). 

Halterna i abborre från Halmsjön är tydligt förhöjda jämfört med de halter som återfinns i 
fisken ifrån referenssjön Valloxen. Även abborrarna från Steningeviken innehåller förhöjda 
halter PFOS som generellt är högre än vad som tidigare detekterats i abborrar från olika 
lokaler iMälaren (Järnberg et al., 2008). Den studien visar koncentrationer i abborre 
uppmätta under 2000-2002 där halterna i västra och centrala Mälaren ligger i intervallet 20-
47 ng/g f.v. Halterna i abborre från Steningeviken speglar troligen den extra PFOS-
belastning som finns i området.  

 Bioackumulering av PFOS i fisk  4.3

Halten i fisken verkar korrelera med den uppmätta halten i vattnet. För att kunna jämföra 
och överblicka hur halterna av PFOS varierar i abborre och mört i de aktuella sjöarna och 
referenslokalerna Sandsjön respektive Valloxen har samtliga halter av som detekterats i fisk 
och vatten under 2009-2011 sammanställts, se Tabell 4. Halterna både i vattnet och fisken 
från de båda referenssjöarna är ungefär i samma nivå och halterna är jämförbara för de 
båda fiskarterna. Det tyder på att spridningen av PFOS i icke påverkade områden är 
likartad och påverkas troligen av en mer storskalig spridning t.ex. via atmosfärisk transport 
och deposition.  
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De abborrar som provtagits i Lilla Issjön och i Halmsjön (oavsett år) innehåller de högsta 
halterna PFOS vilket speglar de höga halterna i vattnet i dessa sjöar. Det är dock endast ett 
fåtal individer analyserade från Lilla Issjön. Abborrarna från Steningeviken har något högre 
koncentration än de från Västra Ingsjön vilket överensstämmer med de högre 
koncentrationerna i vattnet. 
 
I Stockholmskonventionen för PFOS anges ett beräknat hypotetiskt BCF 
(bioconcentration factor) i fisk som är 2796-3100, beroende på vävnad (PFOS Stockholm 
Convention). I Tabell 4 har också ett beräknat värde tagits fram i fisk som är baserat på 
BCF=2796 som gäller för en hel fisk, d.v.s. inte vävnadsspecifikt (PFOS Stockholm 
Convention). Beräkningen har gjorts genom att använda detta värde och multiplicera det 
med den lägsta respektive den högsta halten som uppmätts i vatten för varje vattendrag 
under 2009-2011. I tabellen finns även halter i abborre från andra svenska studier med. När 
det beräknade värdet i fisk jämförs med det uppmätta stämmer det generellt bra med de 
detekterade halterna, särskilt i abborre. Detta innebär att det skulle kunna räcka att ta ett 
vattenprov, vilket är betydligt enklare och mindre kostsamt än att provfiske, för att få en 
uppskattning vilka halter som kan tänkas förekomma i fisken. Halterna i fisk varierar dock 
beroende på faktorer som art, föda, utsöndringskapacitet och det finns alltid individuella 
variationer.  
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Tabell 4. PFOS-halter i vatten och fiskmuskel analyserade under 2009 – 2011 samt beräknade halter i 
fisk då BCF=2796. 

Lokal för fiske Uppmätta 
halter 
Vatten 
 (ng/l) 

 
 
Abborre 
(ng/g f.v.) 

  
 
Mört 
(ng/g f.v.) 

 Beräknade halter 
BCF=2796 
fr lägsta uppmätta 
vattenhalt 
 

 
 
fr högsta uppmätta  
vattenhalt 

Halmsjön 82-650 90-790 18 39-305 5 229 1817 
Märstaåns 
mynning 

12-99 25-130 6 5 1 34 277 

Valloxen 1 2,5-5,9 6 1,8-3,2 4 2.8  
        
Lilla Issjön 134-260 133-310 6 120 1  375 727 
Västra Ingsjön 10,0-16 30-99 14 20-37 4 28 45 
Sandsjön 1,0-10 1,8-3,5 3 1,3-4,0 3 2.8 28 
        
Fjällfota sjön, vår 
(Bergstedt och 
Woldegiorgis, 
2011) 

68 218    190  

Börringesjön, vår 
(Bergstedt och 
Woldegiorgis, 
2011) 

14 50    39  

Riddarfjärden 
(Haegman 2010) 

13 34    36  

        
 uppmätta halter    beräknade halter 

BCF=2796 
 

 vatten abborre  mört  fr lägsta uppmätta 
vattenhalt 

 (ng/l) (ng/g f.v.) n (ng/g f.v.) n (ng/g f.v.) (ng/g f.v.) 
Halmsjön 82-650 90-790 18 39-305 5 229 1817 
Märstaåns 
mynning 

12-99 25-130 6 5 1 34 277 

Valloxen 1 2,5-5,9 6 1,8-3,2 4 2.8  
        
Lilla Issjön 134-260 133-310 6 120 1  375 727 
Västra Ingsjön 10,0-16 30-99 14 20-37 4 28 45 
Sandsjön 1,0-10 1,8-3,5 3 1,3-4,0 3 2.8 28 
        
Fjällfota sjön, vår 
(Bergstedt och 
Woldegiorgis, 
2011) 

68 218    190  

Börringesjön, vår 
(Bergstedt och 
Woldegiorgis, 
2011) 

14 50    39  

Riddarfjärden 
(Haegman 2010) 

13 34    36  
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 Bioackumuleringstest  4.4

4.4.1 Upptag och utsöndring av PFOS i Sebrafisk 

Resultaten från bioackumuleringstesten där sebrafiskar exponerats för 100 ng/l ren PFOS 
redovisas i Figur 12 där upptaget i helfisk under 7 och 14 dygn redovisas för 
sebrafiskhannar (blå staplar) och honor (röda staplar). Endast ett fåtal fiskars innehåll av 
PFOS analyserades under upptagsfasen eftersom fokus i undersökningen lades på 
utsöndringshastigheten efter exponering för en för miljön relevant koncentration.  

 

Figur 12.  Upptag i sebrafisk under två veckors exponering för 100 ng/l ren PFOS vilket är nära 
medelkoncentrationen i Halmsjön. Hannar (n=3)=blå staplar, honor (n=6)=röda staplar. 

Som framgår av Figur 12 ackumulerar hannarna nära dubbelt så mycket PFOS som 
honorna baserat på helkroppsanalys. Koncentrationerna analyserade på hela fiskar uppgår 
till 99 ng/g för hannar (n=3) och 51 ng/g för honor (n=6). Med utgångspunkt på den 
analyserade medelkoncentrationen 95 ng/l i vatten uppgår BCF till 1040 för hannar och 
540 för honor efter 14 dygns exponering. Trots att upptaget är snabbt och utsöndringen 
minimal uppnås förmodligen inte ett jämnviktstillstånd, s.k. steady state på 2 veckor. 
Analyser av stora mörtar av honkön (karpfisk i likhet med sebrafisken) från Halmsjön, med 
jämförbar PFOS koncentration i vattnet, visar på en medelkoncentration på 65 ng/g 
muskel (n=3, range 39-80 ng/g f.v.). Dessa fiskar som har levt minst 5 år i sjön visar att 
upptaget via gälar och föda når ett jämnviktsförhållande runt denna koncentration vilken 
innebär ett BCF på 650 (390-800) om man antar att vattenkoncentrationen av PFOS legat 
konstant vid 100 ng/l.  

  



Årsrapport 2011 för projektet RE-PATH  IVL rapport B2060 
Mätningar av PFAS i närområdet till Stockholm Arlanda Airport och Göteborg Landvetter Airport  

29 

 

Figur 13.  Utsöndring av PFOS i sebrafiskhannar (helfisk). Trendlinjen är korrelationskoefficienten baserat 
på logaritmerade värden. 

Som framgår av Figur 13 så utsöndras inte PFOS från sebrafiskhannar när de vistas i helt 
PFOS fritt spädvatten under 14 dygn. Trots att den individuella spridningen är betydande 
så visar trendanalysen att fiskarna innehåller lika mycket PFOS på helkroppsbas efter 14 
dygn i rent vatten som de innehöll när de fördes över efter exponeringsförsöket. Detta 
indikerar att inget av fiskens avgiftningssystem aktiveras som bidrar till att PFOS 
koncentrationen i hela fisken minskar. Eftersom ingen konstaterad utsöndring skett kan 
inte t½, dvs den tid som det tar innan hälften av substansen utsöndras beräknas. 

 

Figur 14.  Utsöndring av PFOS i sebrafiskhonor (helfisk). Trendlinjen är korrelationskoefficienten baserat på 
logaritmerade värden. 
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För sebrafiskhonor är utsöndringsmönstret detsamma som för sebrafiskhannar dv.s ingen 
förändring av PFOS-koncentrationen baserad på analys av hela fisken kan konstateras för 
sebrafiskhonor under två veckor, se Figur 14. Utsöndringskoefficienten kan inte beräknas 
för gruppen fiskhonor heller. Honornas initiala upptag under två veckor är endast ca 
hälften av hannarnas. Vilken mekanism det är som styr denna könsbudna skillnad är 
fortfarande oklart.  

4.4.2 Burförsök med guldfisk 

Försöken med guldfiskar som fick vistas i bur under hösten i Halmsjön under 10 veckor 
redovisas i Figur 15 där upptaget av PFOS från vattnet redovisas. Försöken startade den 
27 september och avslutades den 6 december. Temperaturen var 18.4 °C vid försöksstarten 
och sjönk till 8.0 °C vid försökens avslutande. Medeltemperaturen under försöken uppgick 
till 14.6 °C. Eftersom fiskarna vistades i burar upphängda i vattnet kunde de ej äta från 
botten. Fiskarna matades med PFOS-fritt pelleterat foder och den föda de eventuellt 
kommit åt från Halmsjön är de kräftdjur eller småfiskar som simmat in i burarna. Vi 
bedömer att den mängden föda är så liten så bidraget till fiskarnas PFOS upptag är 
försumbart. Koncentrationen av PFOS i Halmsjön brukar uppmätas till ca 100 ng/l i 
utloppet. 

  
Figur 15. Exponering av PFOS för guldfiskar som vistats i Halmsjön i bur. 

Upptaget av PFOS via gälarna visar sig ske snabbt och är i stort sett som ett linjärt 
samband under de 10 veckor försöken pågick. Redan efter 2 veckor har fiskarna anrikat 
100 gånger mer i muskulaturen jämfört med koncentrationen i omgivande vatten. 
Anrikningen fortsätter under hela försöksperioden och bioackmuleringen via vattnet 
uppgår till 320 gånger efter 10 veckor. Steady state uppnås inte heller för guldfiskar under 
10 veckor exponering och med den teoretiska BCF på 2796-3100 (PFOS Stockholm 
Convention) tyder det på att en längre exponeringstid behövs. Detta indikerar att 
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omgivande mediums PFOS koncentration är nog så viktig att beakta som den 
koncentration som födodjuren innehåller.  

 Hydrauliska oljor  4.5

PFOS är fortfarande tillåtet att använda i ett fåtal applikationer och hydrauliska oljor är 
inom flygindustrin ett av dem (PFOS Stockholm Convention)och är därmed en potentiell 
källa till spridningen av PFOS till miljön då de används i klaff- och styrsystem i flygplanen. 
I RE-PATH årsrapport 2010 redovisades halten PFOS i tre olika produkter (Norström et 
al., 2011). Den mängd PFOS som detekterades fyllde inte kvalitetskraven som gäller för att 
kunna säkerhetsställa en korrekt halt. Kvoten mellan de typiskas PFOS-fragmenten m/z 99 
och m/z 80 stämde inte med referensstandarden. Referensstandarden innehåller enbart 
linjär PFOS. Teknisk PFOS innehåller 70 % förgrenad PFOS och 30 % linjär (Riddell et al., 
2009) och proverna misstänktes innehålla hög andel förgrenad PFOS. Proverna skickades 
till Institutionen för tillämpad miljöforskning (ITM) vid Stockholms universitet. Där har 
proverna analyserats om med LC-MS/TOF (time of flight) med en högre massupplösning 
för att säkerhetsställa identifieringen av PFOS. Proverna har körts i full scan mode för att 
kunna studera hela fragmenteringsmönstret. Figur 16 visar ett fullscan spektra hur linjär 
PFOS ser ut i standarden (M4-PFOS) med det typiska förhållandet mellan m/z 99 och m/z 
80. Provet (Skydrol LD-4) visar att produkten innehåller förgrenad PFOS då fragmentet 
m/z 218.99 dominerar och m/z 99 finns i betydligt högre grad än m/z 80. Figur 17 visar 
att alla tre oljor innehåller PFOS och att det är förgrenad PFOS. I RE-PATH årsrapport 
från 2010 uppskattades halterna av PFOS i produkterna till cirka 1,5-3,6 µg/g olja då 
kvantifiering görs på m/z 80 (Norström et al. 2010). Då de olika PFOS-fragmenten får 
olika respons i instrumentet beroende om de härrör från linjär eller förgrenad PFOS blir 
inte kvantifieringen exakt och en ny kvantifiering har inte gjorts 2011, endast identifiering.  
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Figur 16.  Fullscan spektra med LC-MS/MS (TOF) från linjär PFOS (Internstandard med 4 C13-kol) och 

PFOS i hydrauloljan Skydrol LD-4. 
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Figur 17.  Mass spektra med LC-MS/MS (TOF) från linjär PFOS (Internstandard med 4 C13-kol) och PFOS 

i tre hydrauloljor.-4 

 Fluorfritt brandskum 4.6

Ett nytt brandskum Moussol FF (fluorfritt), är nu tillåtet att använda vid Swedavias 
flygplatser. Skummet har analyserats med avseende på PFOS innehåll och Figur 18 visar 
att det inte innehåller PFOS. Även detta prov har analyserats på ITM vid Stockholms 
universitet. Den PFOS-topp som syns i provet är ett förstärkt bakgrundsbrus där signal- 
brusförhållandet (S/N) är förlitet vilket leder till att toppen räknas som under limit of 
quantification (LOQ) då S/N<10.   
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Figur 18.  Mass spektra med LC-MS/MS (TOF) från linjär PFOS (Internstandard med 4 C13-kol) (övre 

masspektra) och PFOS i brandskummet Moussol FF (undre masspektra). PFOS i Moussol är < 
LOD.  

  Ekotoxikologiska tester 4.7

4.7.1  Tester med grodyngel och fiskyngel 
 
Resultaten från testerna med yngel av olika akvatiska organismer redovisas i Tabell 5 och 
Tabell 6. Testerna är utförda med de känsligaste stadierna av respektive organism och 
exponeringstid är minst 7 dygn och i vissa fall 14 dygn. Skillnaderna i exponeringstid beror 
på att dessa känsliga stadier ofta kräver att föda tillsätts efter att de resorberat sina 
födoreserver som de har i form av gulesäckar. Vi har undvikit födotillsats av bakterier och 
infusorier för att inte påverka brandskumslösningarna eller PFAS koncentrationerna i 
testlösningarna.  
 
De äldre brandskummen med olika mängd fluortensider påverkar grodyngel och fisk i 
ungefär likvärdig utsträckning. Det fluorfria alternativet ger en betydligt mindre påverka på 
tidiga utvecklingsstadier hos fisk och groddjur och är närmast att jämföra med det 
proteinbaserade övningsskum, som även det är fluorfritt och som vänds på flygplatserna. 
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Tabell 5.  Effektkoncentrationer uttryckta i mg/l där 50 % effekt registrerats efter exponering av 
brandskummet AFFF, Presto (PFOS-fritt), Moussol FF och övningsskum. 95 % 
konfidensintervall anges inom parentes. 

Art  4 dygn 7 dygn 14 dygn 
Groda AFFF 

Presto 
Moussol FF 

423 (327-573) 
318 (237-441) 
800 

294 (204-432) 
150 (87-240) 
500 

ej undersökt 
-”- 
-”- 

 Övningsskum 8300 (34300-
4700) 
 

4550 (>-1320) 2400 (2600-
2100 
 

Sebrafisk AFFF 
Presto 
Moussol FF 

900 (-) 
750 (-) 
2000 

261 (75-5000) 
300 (-) 
1700 

ej undersökt 
-”- 
1400 

 Övningsskum 7500 (-) 3000 (-) ej undersökt 
     
Abborre AFFF 

Presto 
Moussol FF 

>1500 
>1500 
2800 

>1500 
~600 
2000 

738 (430-1800) 
273 (150-430) 
1500  

 Övningsskum 10500 ( -) 2700 (2000-
3900) 

1000( 630-
1600) 

 

Tabell 6.  Effektkoncentrationer uttryckta i mg/l där 50 % effekt registrerats efter exponering av PFOS 
10 (test utfört 2010) och PFOS 11 (test utfört 2011), PFOA och 6:2 FTS. 95 % 
konfidensintervall anges inom parentes. 

Art  4 dygn 7 dygn 14 dygn 
Groda PFOS 10 

PFOS 11 
6,8 (4,2-38) 
2,6 (0,4-4,5) 

2,4 (1,4-4,5) 
1,4 (<-2,8) 

ej undersökt 
-”- 

 PFOA 7,5 (4,2-∞) 6,3 (2,4-∞) -”- 
 6:2 FTS 

6:2 FTS 
>8,0 ( - ) 
6,2 (3,9-14,6) 

10,5(62,2-6,8) 
4,0 ( - )  

5,1(10,3 -3,0) 
ej undersökt 

     
Sebrafisk PFOS 10 

PFOS 11 
>5,0 (-) 
>8,0 (-) 

0,82 (-) 
0,68 (-) 

ej undersökt 
-”- 

 PFOA >5,0 (-) 2,9 (-) -”- 
 6:2 FTS >8,0 (-) >8,0 (-) >8,0 (-) 
     
Abborre PFOS 10 

PFOS 11 
>5,0 (-) 
6,6 (4,2-27) 

>5,0 (-) 
9,6 (3,8-∞) 

1,4 (1,2-2,0) 
3,4 (1,6-27) 

 PFOA >5,0 (-) >5,0 (-) 4,6 ( - ) 
 6:2 FTS  

6:2 FTS  
>8,0 (-) 
>8,0 (-) 

14,8(∞-5,81) 
3,9 ( - ) 

2,8 ( - ) 
ej undersökt 
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Resultaten från testerna med ren PFOS visar att korttidstesterna med grodyngel ger en 
måttlig akut toxicitet på mellan 1,4-2,4 mg/l uttryckt som EC 50 värde där hälften av djuren 
var orörliga. Effekten på åkergrodans yngel kan jämföras med LOEC-värde för 
tillväxthämning på den afrikansk klogrodans (Xenopus laevis) yngel som registrerades ned till 
7,97 mg/l (KEMI, 2004). Sebrafiskyngel visar högre känslighet vid test mot PFOS och 7-
dygns värdet för 50% överlevnad ligger på mellan 0,68 och 0,82 mg/l dvs under gränsen på 1 
mg/l vilket betecknar en kraftig toxisk respons. Detta kan jämföras med den akuta 
toxiciteten vid test med fathead minnow (Pimephales promelas)som används som standardfisk i 
USA där LC 50 96h bestämdes till 4,7 mg/l. (3M, 2003). Tester med abborryngel från 
referenslokalen Valloxen utfördes vid 10 °C och visade på något lägre toxicitet än för 
sebrafisken. Efter 14 dygns exponering överlevde hälften av ynglen vid 1,4 resp 3,4 mg/l i de 
två olika testserierna. Skälet till att 2-veckors värde jämförs med de tidigare redovisade 7-
dygns värden är den stora skillnad i temperaturen som fördubblar utvecklingstiden för 
abborryngel jämfört med sebrafisk och grodyngel. Den lägsta kroniska effekten av ren PFOS 
som finns dokumenterad härrör från ett 42-dygns-embryo/yngel utveckligstest med fathead 
minnow där NOEC dvs ej observerad effekt koncentration bestämdes till 0,3 mg/l (Ankley 
2005). Detta resultat ligger i paritet med det som betstämts för sebrafisk där ingen signfikant 
effekt kunde detekteras vid 0,5 mg/l inblandning av ren PFOS vid försök utförda vid någon 
av de ovan redovisade studierna. 

För PFOA erhölls ett liknande mönster vad gäller toxicitet mot akvatiska organismer. 
Korttidstest med grodyngel gav ett EC 50 värde där hälften av djuren var orörliga vid 6,3 
mg/l ren substans. För sebrafiskyngel bestämdes 7-dygns värdet för överlevnad till 2,9 mg/l. 
Vid undersökningar med abborryngel från referenslokalen Valloxen överlevde hälften av 
ynglen vid 4,6 mg/l. PFOA uppvisar en jämförbart toxicitet mot de akvatiska orgismer som 
vi undersökt. 

4.7.2  Naturligt producerad abborrom 
 
De embryo-/yngeltester som utförts med abborrom som producerats av fiskar som levt 
hela livet i respektive sjö redovisas i Tabell 7. I tabellen redovisas kläckningsfrekvensen för 
åren 2010 och 2011 som ett medelvärde baserat på 3 replikat/år med 95 % 
konfidensintervall. De abborrar som deltagit i leken har levt minst två troligen tre år i 
respektive sjö. Resultatet speglar om kroppsfrämmande ämnen påverkat fiskarnas 
reproduktion på ett sätt som kan manifistera sig som försämrad kläckning/överlevnad hos 
embryon/yngel. I Tabell 8 redovisas andelen yngel som uppvisade visuellt synliga skador 
som ryggsträngskrökningar eller vattenfylld bukhåla till följd av osmoregulations problem. 
Detta ger sammantaget en bild på den morfologisk statusen hos de nykläckta ynglen. 
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Tabell 7.  Kläckningsfrekvens hos abborrom uttryckt som medelvärde i % med 95% konfidensintervall 
som utvecklats i respektive sjös vatten och producerats av fisk som levt hela livet i sjön, 
n=3.  

 
 Landvetterområdet    Arlandaområdet 
År V:a Ingsjön Sandsjön   Halmsjön Valloxen 
 
2010 95,7±1,9  95,6±4,9   90,2±7,3  93,9±3,41 
 
2011 97,2±2,0     97,2±0,54  
 
 
Kläckningsfrekvensen för naturligt producerad abborrom från Landvetterområdet är helt 
likvärdig för de båda sjöarna och inga signifikanta skillnader kan detekteras. Rom från de 
båda sjöarna runt Arlanda kläckte i något lägre omfattning vid försöken utförda under 
2010. Resultaten från de upprepade studierna från år 2011 visar på en mycket god 
kläckningsförmåga i både Halmsjön och V:a Ingsjön. Skillnaderna mellan sjöarna och de 
båda regionerna är ej signifikant skild för variabeln kläckning. De utkläckta ynglen uppvisar 
inte heller några visuella morfologiska förändringar. Studier av yngel i mikroskop (x100) 
visade en låg skadefrekvens som redovisas i Tabell 8. 
 

Tabell 8.  Deformationsfrekvens hos abborryngel uttryckt som medelvärde i % med 95% 
konfidensintervall som producerats av fisk som levt hela livet i respektive sjö. 

 
År V:a Ingsjön Sandsjön   Halmsjön Valloxen 
 
2010 0,88±0,86 0,33±0,78   1,69±1,81 0 
 
2011 1,45±0,41  ej undersökt   0,64±0,68 ej undersökt  
 
Referensområden 
 
Mälaren Norr Södertälje 1,6±0,4   Östersjön Öregrund 1,8±0,3 
 
Flertalet yngel uppvisade helt normal morfologisk status och inga signifikanta skillnader 
kunde detekteras. Frekvensen yngel som uppvisade någon form av skada varierade från 0 
% upp till 1,7 % vilket kan jämföras med en skadefrekvens på 1,6-1,8 % hos abborryngel 
som konstaterats hos yngel från Mälaren och Östersjökusten vid Norduppland och kan 
betecknas som normal.(Sternbeck et.al. 2005). Skadorna som registrerades var 4 fall av mild 
ryggsträngskrökning (scholiosis) och 3 fall av vattenfylld buk s.k. ödem orsakat av 
osmoregulationsproblem.  
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5  Övriga ingående perfluorerade ämnen 
Appendix I visar de substanser som har ingått i mätningarna och Appendix II innehåller 
dess koncentrationer i proverna som är tagna under 2011. En analys av 
brandbekämpningsmedlet FC-203A Water FFF som gjordes 2008 (Woldegiorgis och 
Viktor, 2008) visar att PFOS bara är en i raden av flera fluorerade substanser som ingår i 
medlet. Det ämne som förekom i högst halt var 6:2 FTS  > PFOS > PFHxS > PFOA och 
dessa ämnen har också ingått i projektet. 6:2 FTS kan brytas ner i naturen även om 
processen är relativt långsam och en av nedbrytningsprodukterna är PFHxA (Wang et al., 
2011) som också här har analyserats. PFHxA har även förekommit i de fluorinnehållande 
brandskum som tidigare användes liksom PFOSA (Woldegiorgis och Viktor, 2008). PFOA 
och PFHxA bioackumulerar inte alls på samma sätt som PFOS och återfinns sällan i biota 
medan PFOSA är ett vanligt förekommande ämne i fisk. 

 PFHxS 5.1

PFHxS återfanns i samtliga undersökta ytvatten från de områden som ligger i flygplatsernas 
avrinningsområden men var under detektionsgränsen i ytvatten från referenssjöarna. Näst 
efter PFOS är PFHxS den substans som hittas i störst mängd av de ingående ämnena i 
denna studie. Halterna i vattnet följer samma mönster som PFOS och minskar med 
avståndet till respektive brandövningsplats.  

Då kvoten mellan koncentrationerna av PFOS och PFHxS beräknas i ytvatten, från 
Appendix II visar det sig att kvoten är 6,0 (standardavvikelse 4,0) vid Göteborg Landvetter 
Airport och 1,3 (standardavvikelse 0,4) vid Stockholm Arlanda Airport mellan dessa två 
substanser. Vad denna skillnad mellan de båda flygplatserna beror på får vara osagt men 
det kan spekuleras om olika brandskum har använts, eller att de båda substanserna 
transporteras olika genom mark beroende på jordtyp och att det då eventuellt är olika 
jordarter vid de båda flygplatserna. 

I fisk kunde PFHxS detekteras i alla individer av abborre från Halmsjön med en medelhalt 
på 0,31 ng/g f.v. (n=7, 0,20-0,39 ng/g f.v.). I abborrarna från Västra Ingsjön återfanns 
PFHxS i fem av åtta individer med halter mellan < 0,03-0,17 ng/g f.v.. 

 PFOA och PFHxA 5.2

PFOA och PFHxA kunde detekteras i halter i samma storleks ordning i de undersökta 
ytvattnen. Halterna av PFOA är cirka 10 gånger lägre än PFOS i området kring Göteborg 
Landvetter Airport och cirka 5 gånger lägre jämför med PFOS vid Stockholm Arlanda 
Airport. Enligt den profil av perfluorinnehållande substanser från Woldegiorgis och Viktor 
2008 förekommer PFOA i större mäng än PFHxA men denna återfinns i högre halter än 
PFOA i ett flertal provtagningspunkter. Det skulle kunna vara en återspegling av det skum 
som engång använts som eventuellt var en annan tyd av AFFF än ovan nämnda, eller att 
dessa två substansers fysikaliska och kemiska egenskaper ger denna fördelning, d.v.s. de har 
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olika urlakning ur jord och olika löslighet i vatten. Då 6:2 FTS kan brytas ner till PFHxA 
skulle de högre halterna jämfört med PFOA kunna vara ett resultat av denna nedbrytning.  

PFOA eller PFHxA kunde inte detekteras i abborre från varken Västra Ingsjön eller 
Halmsjön.  

 6:2 FTS och PFOSA 5.3

I de prov där 6:2 FTS under 2011 har analyserats återfinns det i relativt låga halter med 
tanke på hur mycket 6:2 FTS det fanns i de brandskum som en gång användes. Detta visar 
på att substansen är lätt att bryta ner. Halterna ligger i ungefär samma nivå, eller lägre 
jämfört med PFOA och PFHxA. Höga halter kan endast detekteras inne på 
flygplatsområden, nära källan. 6:2 FTS återfanns inte i de abborrar från Västra Ingsjön som 
har analyserats med avseende på denna substans. 

PFOSA var under detektionsgränsen i de flesta ytvattenprov eller kunde endast detekteras i 
låga halter. Även i fisk är halterna mycket låga, se Appendix II. 

6  Slutsatser och diskussion 
Den PFOS som ligger lagrad i marken runt brandövningsplatserna vid Göteborg 
Landvetter Airport och Stockholm Arlanda Airport läcker ut i miljön. Halterna i ytvatten 
och fisk från de sjöar som har undersökts under 2011 är i samma nivåer som de halter som 
detekterades under de två föregående åren. Det gäller för båda områdena kring dessa två 
flygplatser. Det finns ett samband mellan avståndet ifrån respektive brandövningsplats och 
halterna av PFOS i ytvatten i närområdet till flygplatserna. De halter som uppmäts i 
ytvatten och fisk i de till flygplatserna närbelägna sjöarna ligger över de föreslagna EQS-
värdena (environmental quality standards) från Europeiska kommissionen för PFOS 
(COM(2011)876) som kom 21 januari 2012. Även vatten från referenssjöarna ligger över 
EQS i vatten men halterna i fisken är lägre än det föreslagna värdet för halter i fisk. 
Föreslaget EQS för sötvatten är 0,65 ng/l och 9,1 ng/g f.v. i fisk.  
 
Alla individer av fisk som analyserats har köns- och åldersbestämts och med fler individer 
av abborre i denna studie som kompletterar de tidigare studierna från 2009 och 2010 
kvarstår slutsatsen att individuella skillnader i PFOS-halt inte kan relateras till ålder eller 
kön. Detta tyder på att en jämvikt uppnås relativt snabbt i fisken men det finns individuella 
skillnader. Vävnadspatologiska studier från tidigare år har inte heller kunnat påvisa en 
påverkan på fiskens levrar i individer med kraftigt förhöjda halter både i muskel och lever 
från Halmsjön och Lilla Issjön (Norström et al 2011). 

Rening av kemikalier med hjälp av kolfilter är en väl beprövad metod vilken fungerar bra 
även för PFOS. Dock finns det många problem då det vatten som ska renas innehåller 
andra föreoreningar som lätt kan sätta igen filtrena och minskar dess effektivitet. Under 
2011 har en kolfilteranläggning varit i gång på Göteborg Landvetter Airport för att rena 

http://ec.europa.eu/environment/water/water-dangersub/pdf/com_2011_876.pdf
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vattnet från brandövningsplatsen från PFOS men det har hittills inte gett någon effekt på 
koncentrationerna som är synliga i Lilla Issjöbäcken och vidare nedströms.  

Föregående årsrapport visade att PFOS når Mälaren via Halmsjön som rinner ut i 
Märstaån. Årets provtagning i Kättstabäcken och i vatten med avrinning västerut från 
brandövningsplatsen visar att det största PFOS-bidraget kommer från Kättstabäcken som 
även den mynnar ut i Märstaån. PFOS-halten varierar i Kättstabäcken beroende på 
vattenflödet men är vanligen betydligt högre än Halmsjön. På Stockholm Arlanda Airport 
pågår ett arbete för att ringa in huvudkällan till PFOS-spridningen och på så sätt kunna 
vidta åtgärder. Idag genomförs reningsförsök av PFOS med aktivt kol i pilotanläggningar.  

Bioackumuleringsförsök med sebrafiskar i akvarium visar att honor innehåller lägre halter 
än hannar till skillnad mot de individer av abborre som har könsbestämts, där inga 
könsskillnader kunde påvisas. Sebrafiskarna, oavsett kön, utsöndrade inte PFOS under de 
två veckor som de vistades i PFOS-fritt vatten. Bioackumuleringsförsök med guldfiskar i 
burar i Halmsjön visade ett linjärt upptag av PFOS över gälarna och att en jämvikt inte 
uppnåddes under de 10 veckor som försöket pågick.  

Då framtagna biokoncentrationsfaktorer (BCF) för PFOS används för att prediktera 
halterna i abborre utifrån uppmätta vattenkoncentrationer stämmer beräknade halter 
överens med uppmätta halter i fisk i flera studier. Halter av PFOS i vatten skulle alltså 
kunna gen en uppskattning om fiskens PFOS-innehåll och därmed en indikation ur 
hälsosynpunkt, d.v.s. om fisk från en sjö är lämplig att intas som föda. 

Ekotoxikologiska studier visar att det nya fluorfria brandskummet Moussol FF ger effekter 
vid högre koncentrationer på grodyngel och sebrafisk jämfört med fluorinnehållande skum 
som Presto (dock utan PFOS) och AFFF (innehållande PFOS), det vill säga Moussol är 
mindre toxiskt. PFOS som enskild substans är cirka 100 gånger mer toxiskt än AFFF för 
åkergroda och cirka 300 gånger mer toxiskt för sebrafisk. 6:2 FTS uppvisar lägre toxicitet 
jämfört med PFOS i alla utförda ekotoxikologiska tester.  

Då kläckningsfrekvensen för naturligt lagd rom från abborre som insamlats från de aktuella 
sjöarna jämfördes med referenssjöarna kunde inga skillnader påvisas och all kläckning 
skedde normalt oavsett var rommen var hämtad från. Kläckta abborryngel från Halmsjön 
och Västra Ingsjön visar inte på morfologiska förändringar jämfört med referenssjöarna.  

De PFOS-halter som uppmätts i de påverkade sjöarna ligger långt under de halter som i 
denna studies tester ger effekt på grod- och fiskyngel. Ett annat värde att jämföra med är 
det som är framtaget av The National Institute for Public Health (RIVM) i Nederländerna. 
De har tagit fram Environmental Risk Limits (ERLs) för PFOS med samma metodik som 
används för att ta fram environmental quality standards (EQS) för EU:s vattendirektiv och 
utifrån detta beräknat ett riktvärde, MPC (maximum possible concentration) för PFOS 
vilket är den nivå där inga skadliga effekter kan förväntas (Moermond et al., 2010). Deras 
förslag på gränsvärde (MPC) för vatten med avseende på pelagisk toxicitet är 23 ng/l. Vid 
jämförelse med detta värde överstigs halterna vi flertalet provtagningspunkter.  
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 Appendix I. Kemiska strukturer 
I detta appendix redovisas halter av övriga PFAS som har ingått i 2011 års analysprogram, 
se Tabell 9. Dessa ämnen har alla detekteras tidigare i AFFF (Woldegiorgis och Viktor, 
2008).  

Tabell 9. PFAS som har analyserats under år 2011 

Förkortning Kemiskt namn CAS-nr Struktur (deprotonerad form) 

PFHxS Perfluorohexan-
sulfonat 432-50-7 

 

PFOS Perfluoroktan-
sulfonat 2795-39-3 

 

PFHxA Perfluorohexansyra 307-24-4 

 

PFOA Perfluorooktansyra 335-67-1  

 

PFOSA Perfluorooktan-
sulfonamid 754-91-6 

 

6:2 FTS 6:2Fluortelomer-
sulfonate 27619-97-2 
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Appendix II. Resultattabell: PFHxS, PFOS, PFOSA, 6:2 FTS, PFHxA och  
PFOA 

 

RE-
PATH 
provID 

Plats Matrix Datum N (RT90) E (RT90) PFHxS PFOS PFOSA 6:2 FTS PFHxA  PFOA  enhet övrigt 

476 N Issjöbäcken ytvatten 2011-05-09 6396035 1289654 60.3 179 < 2.5  - 19.7 15.7 ng/l  

461 Issjöbäcken ytvatten 2011-05-09 6395182 1289816 39.1 142 4.27  - 13.6 11.0 ng/l  

468 P4 ytvatten 2011-05-09 6392857 1289426 32.6 122 < 2.5  - 8.95 10.5 ng/l  

466 Inseros ytvatten 2011-05-09 6392462 1287925 1.28 12.3 < 2.5  - < 0.1 1.60 ng/l  

471 Lindome ytvatten 2011-05-09 6389643 1277965 0.45 8.71 < 2.5  - < 0.1 1.12 ng/l  

465 Hede bron ytvatten 2011-05-09 6382681 1276699 0.881 6.31 < 2.5  - < 0.1 1.39 ng/l  

467 Kungsbackaåns 
mynning 

ytvatten 2011-05-09 6377829 1275920 1.16 6.58 < 2.5  - < 0.1 1.72 ng/l  

473 Sandsjön ytvatten 2011-05-09 6396592 1293883 < 0.7 2.54 < 2.5  - < 0.1 1.33 ng/l  

              
462 Södra sidan ytvatten 2011-05-09 6399875 1289233 15.9 41.6 < 2.5  - 2.88 2.19 ng/l  
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RE-
PATH 
provID 

Plats Matrix Datum N (RT90) E (RT90) PFHxS PFOS PFOSA 6:2 FTS PFHxA  PFOA  enhet övrigt 

477 Utloppet ytvatten 2011-05-09 6396820 1289275 54.7 158 < 2.5  - 18.9 17.0 ng/l  

463 Damm Inlopp ytvatten 2011-05-09 6399875 1289233 2490 7590 < 2.5  - 597.77 492 ng/l  

470 Utlopp Kol ytvatten 2011-05-09 6397887 1290033 3.54 6.09 < 2.5  - 9.00 1.60 ng/l  

472 Utlopp Damm 3 ytvatten 2011-05-09 6397608 1289784 56.4 141 < 2.5  - 17.2 15.2 ng/l  

              
484 N Issjöbacken ytvatten 2011-09-02 6396035 1289654 32.6 163 < 1.5 10.2 11.6 8.35 ng/l  

485 Lilla Issjön ytvatten 2011-09-02 6396035 1289654 25.2 99.9 < 1.5 < 6 6.29 7.41 ng/l  

486 Issjöbäcken ytvatten 2011-09-02 6395182 1289816 29.9 134 < 1.5 < 6 7.97 6.27 ng/l  

487 P4 ytvatten 2011-09-02 6392857 1289426 22.1 104 < 1.5 < 6 4.14 5.56 ng/l  

488 Inseros ytvatten 2011-09-02 6392462 1287925 3.68 13.8 < 1.5 < 6 < 0.6 0.883 ng/l  

489 Lindome ytvatten 2011-09-02 6389643 1277965 1.35 8.29 < 1.5 < 6 < 0.6 1.43 ng/l  

491 Hede bron ytvatten 2011-09-02 6382681 1276699 0.999 5.68 < 1.5 < 6 < 0.6 0.940 ng/l  

490 Kungsbackaåns 
mynning 

ytvatten 2011-09-02 6377829 1275920 1.06 4.64 < 1.5 < 6 < 0.6 0.933 ng/l  

492 Sandsjön ytvatten 2011-09-02 6396592 1293883 < 0.5 5.63 < 1.5 < 6 < 0.6 < 0.6 ng/l  
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RE-
PATH 
provID 

Plats Matrix Datum N (RT90) E (RT90) PFHxS PFOS PFOSA 6:2 FTS PFHxA  PFOA  enhet övrigt 

478 Ö Kalven ytvatten 2011-09-02 6392313 1292534 < 0.5 1.03 < 1.5 < 6 < 0.6 < 0.6 ng/l  

              
479 Diket Södra sidan ytvatten 2011-09-02 6399875 1289233 24.0 58.0 < 1.5 < 6 < 0.6 1.63 ng/l  

480 Damm ing ytvatten 2011-09-02 6399875 1289233 2310 7020 72.5 1720 639 423 ng/l  

481 Efter kol ytvatten 2011-09-02 6397887 1290033 283 724 1.71 189 202 96.8 ng/l  

482 Damm 3 ytvatten 2011-09-02 6397608 1289784 124 554 2.53 59.0 49.0 29.4 ng/l  

483 Utloppet ytvatten 2011-09-02 6396820 1289275 62.5 237 < 1.5 19.6 22.1 12.3 ng/l  

              
474 Kättsta ytvatten 2011-05-09 6614212 1617166 1140 1450 < 2.5  - 150 136 ng/l  

464 Måby Öst ytvatten 2011-05-09 6614216 1617188 22.9 27.7 < 2.5  - 9.74 18.3 ng/l  

445 Märstaånsmynning ytvatten 2011-03-29 6610726 1613371 59.5 78.9 < 1 17.7 15.9 14.2 ng/l  

446 Brista ytvatten 2011-03-29 6612069 1615865 172 215 < 1 17.6 22.4 17.5 ng/l  

447 Broby öst ytvatten 2011-03-29 6614216 1617188 45.4 46.3 < 1 2.82 8.36 17.3 ng/l  

448 Broby norr ytvatten 2011-03-29 6614212 1617166 213 224 < 1.5 38.9 50.6 35.9 ng/l  

449 Halmsjön utlopp ytvatten 2011-03-29 6616592 1621348 72.5 85.6 < 1.5 < 6 24.0 55.4 ng/l  



Årsrapport 2011 för projektet RE-PATH   IVL rapport B2060 
Mätningar av PFAS i närområdet till Stockholm Arlanda Airport och Göteborg Landvetter Airport  

48 

RE-
PATH 
provID 

Plats Matrix Datum N (RT90) E (RT90) PFHxS PFOS PFOSA 6:2 FTS PFHxA  PFOA  enhet övrigt 

450 Benstocksbäcken ytvatten 2011-03-29 6615073 1620304 0.786 < 1 < 1.5 < 6 < 0.6 1.38 ng/l  

451 Kättstabäcken  ytvatten 2011-03-29 6616002 1618015 212 347 2.86 32.9 73.9 48.6 ng/l  

452 Älgesta ytvatten 2011-03-29 6617742 1618881 59.5 44.0 < 1 < 1 16.2 9.20 ng/l  

453 Västbäck S 
Älgesta 

ytvatten 2011-03-29 6616979 1618400 < 1 7.74 < 1 1.01 < 1 0.491 ng/l  

454 Östbäck kolsta ytvatten 2011-03-29 6614975 1618357 1250 478 < 1 38.2 327 94.8 ng/l  

455 N Kättsta inom 
staket 

ytvatten 2011-04-13 6616504 1618527 62.6 82.9 < 1 15.0 30.5 26.2 ng/l  

456 Dammar norr ytvatten 2011-04-13 6616472 1618537 394 765 11.0 90.6 174 140 ng/l  

457 Samlat 
dammvatten 

ytvatten 2011-04-13 6616389 1618546 637 1290 13.1 137 162 137 ng/l  

458 Diket södra sidan ytvatten 2011-04-13 6616527 1618769 41.2 27.6 < 1 2.85 2.34 10.1 ng/l  

459 Kulvert bana 1 ytvatten 2011-04-13 6617065 1619050 53.5 67.8 < 1 11.2 11.4 13.0 ng/l  

460 Diket 
brandövningspl 

ytvatten 2011-04-13 6617373 1619831 981 2340 25.7 176 285 211 ng/l  
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RE-
PATH 
provID 

Plats Matrix Datum N (RT90) E (RT90) PFHxS PFOS PFOSA 6:2 FTS PFHxA  PFOA  enhet övrigt 

469 Broby Norr ytvatten 2011-05-09 6614212 1617166 511 569 < 2.5  - 136 124 ng/l  

475 Halmsjön ytvatten 2011-05-09 6616592 1621348 135 174 < 2.5  - 29.5 65.1 ng/l  

474 Kättstabäcken ytvatten 2011-05-09 6616002 1618015 1140 1450 < 2.5  - 150 136 ng/l  

              
520 Halmsjön utlopp ytvatten 2011-09-19 6616592 1621348 64.1 59.4 < 1.5 < 5 8.73 12.7 ng/l  

521 Broby Norr ytvatten 2011-09-19 6614212 1617166 348 535 < 1.5 54.9 58.3 46.4 ng/l  

522 Kättstabäcken ytvatten 2011-09-19 6616002 1618015 261 412 1.91 42.1 36.8 41.0 ng/l  

523 Broby Öst  ytvatten 2011-09-19 6614216 1617188 13.8 19.3 < 1.5 < 5 2.05 5.43 ng/l  

545 Broby Öst ytvatten 2011-12-01 6614216 1617188 24.1 25.4  -   -  7.82 8.63 ng/l  

546 Broby Norr ytvatten 2011-12-01 6614212 1617166 182 294  -   -  45.6 41.4 ng/l  

547 Halmsjön ytvatten 2011-12-01 6616592 1621348 81.9 89.0  -   -  33.9 61.9 ng/l  

548 Märstaån ytvatten 2011-12-01 6610726 1613371 93.9 140  -   -  30.1 23.1 ng/l  

565 Valloxen ytvatten 2012-02-01 6624282 1612739 < 0.6 < 2  -   -  < 1 < 4 ng/l  

566 Måby ytvatten 2012-02-01 6614212 1617166 84.5 166  -   -  25.7 17.6 ng/l  
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RE-
PATH 
provID 

Plats Matrix Datum N (RT90) E (RT90) PFHxS PFOS PFOSA 6:2 FTS PFHxA  PFOA  enhet övrigt 

567 Broby Öst ytvatten 2012-02-01 6614975 1618357 40.2 55.8  -   -  5.76 16.9 ng/l  

568 Broby Norr ytvatten 2012-02-01 6614212 1617166 232 404  -   -  75.7 48.2 ng/l  

569 Halmsjön ytvatten 2012-02-01 6616592 1621348 84.2 101  -   -  27.7 64.9 ng/l  

570 Broby F ytvatten 2012-02-01 6614212 1617166 91.2 153  -   -  29.0 27.2 ng/l  

              
493 V:a ingsjön Abborre, 

muskel 
2011-09-03 6392504 1289276 < 0.03 22.0 < 0.2  -   < 0.12 ng/g 

färskvikt 
?, <1 år 

496 V:a ingsjön Abborre, 
muskel 

2011-09-03 6392504 1289276 < 0.03 45.2 3.86  -   -  < 0.12 ng/g 
färskvikt 

male, 3 
år 

499 V:a ingsjön Abborre, 
muskel 

2011-09-03 6392504 1289276 < 0.03 49.6 3.57  -   -  < 0.12 ng/g 
färskvikt 

male, 5 
år 

502 V:a ingsjön Abborre, 
muskel 

2011-09-03 6392504 1289276 0.0548 46.4 1.923 < 2 < 0.6 < 0.25 ng/g 
färskvikt 

female, 
7 år 

507 V:a ingsjön Abborre, 
muskel 

2011-09-03 6392504 1289276 0.0496 37.7 0.424 < 2 < 0.6 < 0.25 ng/g 
färskvikt 

female, 
7 år 

510 V:a ingsjön Abborre, 
muskel 

2011-09-03 6392504 1289276 0.0602 35.2 0.097 < 2 < 0.6 < 0.25 ng/g 
färskvikt 

female, 
6 år 
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RE-
PATH 
provID 

Plats Matrix Datum N (RT90) E (RT90) PFHxS PFOS PFOSA 6:2 FTS PFHxA  PFOA  enhet övrigt 

513 V:a ingsjön Abborre, 
muskel 

2011-09-03 6392504 1289276 0.130 58.2 0.350 < 2 < 0.6 < 0.25 ng/g 
färskvikt 

female, 
7 år 

518 V:a ingsjön Abborre, 
muskel 

2011-09-03 6392504 1289276 0.170 78.8 0.312 < 2 < 0.6 < 0.25 ng/g 
färskvikt 

female, 
9 år 

571 Lilla Issjön Abborre, 
muskel 

2011-09-05 6396035 1289654 - 133 - - - < 0.25 ng/g 
färskvikt 

female, 
7 år 

525 Halmsjön  Abborre 
muskel  

2011-09-19 6617222 1621944 0.355 216 < 0.2 - - < 0.12 ng/g 
färskvikt 

?, 1 år 

526 Halmsjön  Abborre 
muskel  

2011-09-19 6617222 1621944 0.305 240 < 0.2 - - < 0.12 ng/g 
färskvikt 

?, 1 år 

527 Halmsjön  Abborre 
muskel  

2011-09-19 6617222 1621944 0.321 315 < 0.2 - - < 0.12 ng/g 
färskvikt 

?, 1 år 

528 Halmsjön  Abborre 
muskel  

2011-09-19 6617222 1621944 0.287 384 0.384 - - < 0.12 ng/g 
färskvikt 

?, 1 år 

529 Halmsjön  Abborre 
muskel  

2011-09-19 6617222 1621944 0.196 259 < 0.2 - - < 0.12 ng/g 
färskvikt 

male, 3 
år 

530 Halmsjön  Abborre 2011-09-19 6617222 1621944 0.295 166 < 0.2 - - < 0.12 ng/g female, 
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Plats Matrix Datum N (RT90) E (RT90) PFHxS PFOS PFOSA 6:2 FTS PFHxA  PFOA  enhet övrigt 

muskel  färskvikt 2 år 

531 Halmsjön  Abborre 
muskel  

2011-09-19 6617222 1621944 0.388 115 < 0.2 - - < 0.12 ng/g 
färskvikt 

female, 
2 år 

532 Landvetter sork 
muskel 

 6399875 1289233 - < 0.6 - - - < 0.4 ng/g 
färskvikt 

< 1 år 

533 Landvetter räv 
muskel 

 6399875 1289233 - 5.48 - - - < 0.1 ng/g 
färskvikt 

< 1 år 
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