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PFASs* – Hva – Hvor – Hvordan 

Vannringen 15.02.2019

Linda Hanssen
*Per – and polyfluoroalkyl substances

Tekstiler

Matemballasje

Humant blod Blod fra navlestreng

Animalsk 
blod/lever/muskel/egg

Isbjørn, havørn, lomvi, 
lundefugl, polarrev, 
rødrev, ulv, elg, 
hvalross, meitemark

Luft/støv

Snø/vann

Jord/sedimenter

Brannskum

Fisk/mat

Hva har jeg analysert?
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PFAS - HVA

PFAS – Per- and polyfluorinated alkyl 
substances

• PFOS: perfluorooctanesulfonic
acid

• PFOA: perfluorooctanoic acid

-

Andre funksjonelle grupper, kjedelengder, forgreininger, endringer av 
karbonkjedene med innsetting av eksempelvis oksygen
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PFAS – Per – and poly fluorinated alkyl 
substances

• I dag: > 4500 forskjellige 
forbindelser

• Kjemisk stabile
• Karbon-fluor bindingen sterk

• Unike egenskaper
• Overflateaktive
• Avstøter både vann og fett
• Har vært brukt i teflonpanner, 

regnjakker, matemballasje, 
brannskum, diverse impregnering, osv.

-

Standardlisten

Sulfonater Karboksylater Andre

PFBS PFBA 4:2 FTSA

PFPS PFPA 6:2 FTSA

PFHpS PFHpA 8:2 FTSA

PFHxS PFHxA 10:2 FTSA

PFOS PFOA PFOSA

PFNS PFNA F53B

PFDS PFDA PAPs – gruppe med flere

PFUnDA Fosfinater – gruppe med flere

PFDoDA Fluortelomer alkoholer – gruppe med flere

PFHxDA Acrylater – gruppe med flere

PFOcDA Osv…..
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PFAS - HVOR

www.nasa.gov
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DOTT, LucasArts

 Hvordan havner de der?

«Grasshopper effect»

Global fractionation

Evaporation

Condensation

Condensation

Adopted from Wania and Mackay (1995); www.nature.nps.gov/air/aqbasics/understand_toxics.cfm

Global spredning - PFASs

Havstrømmer
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Global spredning - PFASs

• Hoper seg opp i næringskjeden

• Finnes i topp predatorer
• Fugler
• Isbjørn
• Mennesker

• Lokal forurensning
• Skismurning - Holmenkollen
• Søppelfyllinger
• Avløpsvann
• Brannskum

PFASs i mennesker

Mat og 
drikke

Via

huden

Inhalasjon
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PFASs i drikkevann

• Drikkevann kan kontamineres via uregulerte utslipp fra 
produksjon
• USA

• Grunnvannet kan forurenses av lokale kilder, slik som 
brannskum
• Eks. Sverige, USA og Norge

https://www.nature.com/articles/d41586-019-00441-1

Environmental Working Group and SSEHRI at Northeastern University
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• Sommerkurs ved Universitetet i Stockholm

• Vann ble analysert – en prøve fra Tullige vannverk som var 
ekstremt høy

• I nærheten av Tullinge var det en militær flyplass hvor 
brannskum som inneholdt PFOS har vært brukt. 

• Tullinge vannverk ble som følge av disse funnene stengt
• https://www.botkyrka.se/bo--bygga/vatten-och-avlopp/avstangningen-av-

tullinge-vattenverk.html#!

• Skreening av drikkevann i Sverige

PFASs i drikkevann – Sverige

Marko Filipovic

https://www.botkyrka.se/bo--bygga/vatten-och-avlopp/avstangningen-av-tullinge-vattenverk.html
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• I 2011/2012 undersøkte Avinor PFASs i grunnen rundt 
flyplasser i Norge (rapport nr 168180-1)
• Flesland (Bergen)

• Evenes (Harstad/Narvik lufthavn)

• Kjevik (Kristiansand)

PFASs i drikkevann – Norge

Naturvernforbundet.no

Gode nyheter
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• En av de mest forurensede flyplassene

• Ikke i drikkevann, men lokale fiskevann var kontaminert
• Fisk inneholder PFASs

• Saminor2 – Befolkningsundersøkelse UiT
• Spørreskjema

• Blodprøver

Hva med Evenes?

• De som spiste mye fisk hadde høyere innhold av PFOS i blodet
• Ingen kostholdsråd – trygt å spise fisken
• Ville jeg spist den? – Nei 
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• PFOS er forbudt å bruke

• Avinor bruker ikke brannskum som inneholder fluorerte
kjemikalier

• Norske myndigheter jobber for å forby flere fluorerte
kjemikalier

• Norge var de første til å forby PFOA i tekstiler – nå følger 
Europa etter

Reguleringer i Norge
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Paul et al. (2009); Norwegian Ministry of the Environment (2005); US EPA (2002).

PFOS produksjon

1940 1960 1980 2000

PFOS

PFOS i mennesker
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• Forbud hjelper

• Mengden av PFOS i mennesker har gått ned siden år 2000

Forbud

PFAS - HVORDAN
(HVORFOR?)
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• Det er flere utfordringer knyttet til analyse av PFASs
• De er overflateaktive

• De kan finnes i en del analyseinstrumenter – påvirker bakgrunnen

• Nøyaktighet er viktig for å unngå kontaminering av prøver

• De «vanlige» finnes det mange isotopmerkede standarder til som gjør dem 
lettere å identifisere, men disse standardene er kostbare

• Må bruke en LC/MS-MS eller tilsvarende for å sikre identifikasjonen av 
forbindelsene

Hvordan
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• PFASs er miljøgifter

• De er stabile i miljøet, brytes ikke ned
• De hoper seg opp i næringskjeden
• De er giftige – i varierende grad

• Når utslipp stanses går konsentrasjonen i mennesker ned

• Det er vi som har skapt disse forbindelsene – vi har forgiftet 
miljøet - vårt ansvar å fjerne dem!

Hvorfor?

• «It’s complicated»

• Vi kan løse det

• Personlig ønsker jeg et forbud mot dem!

PFASs – HVA – HVOR – HVORDAN 
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Takk for oppmerksomheten


