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Förord 
SGI har i sitt regleringsbrev för 2022 fått ett regeringsuppdrag där målsättningen är att 
identifiera, testa och vidareutveckla en eller flera åtgärdsmetoder för sanering av 
områden förorenade med PFAS. Som en del i detta uppdrag har SGI genomfört ett arbete 
där det aktuella kunskapsläget kring åtgärdsmetoder för per- och polyfluorerade 
alkylsubstanser (PFAS), sett i ett internationellt perspektiv, har sammanställts. Arbetet 
med kunskapssammanställningen har utförts av Michael Pettersson, Malin Montelius, 
Dan Berggren Kleja och Anja Enell, samtliga SGI. Resultatet av arbetet redovisas i denna 
rapport.  
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Sammanfattning 
SGI har i sitt regleringsbrev för 2022 fått ett regeringsuppdrag att arbeta med forskning 
och spridning av kunskap, med särskilt fokus på forsknings- och utvecklingsprojekt som 
rör undersökning, utredning och åtgärder av PFAS-förorenade områden. Arbetet ska 
omfatta både studier i laboratorieskala och pilotprojekt. Målsättningen är att identifiera, 
testa och vidareutveckla en eller flera åtgärdsmetoder för sanering av områden 
förorenade med PFAS. Arbetet görs tillsammans med SGU och i samverkan med 
Naturvårdsverket och andra statliga myndigheter. 

Ett inledande steg i detta uppdrag är att fatta beslut om vilka åtgärdsmetoder som SGI 
ska testa och vidareutveckla. Som en del i ett underlag för ett sådant beslut har SGI 
sammanställt det aktuella kunskapsläget kring åtgärdsmetoder för PFAS, sett i ett 
internationellt perspektiv. Resultatet av detta arbete redovisas i denna rapport.  

I rapporten beskrivs översiktligt metoder för att behandla PFAS i jord och vatten ex situ, 
fastläggning av PFAS i jord och grundvatten in situ, behandling av PFAS i jord och 
grundvatten in situ och till sist destruktionsmetoder av PFAS i vatten. För respektive 
metod ges en kortfattad beskrivning av metoden, vilken reningsgrad som uppnåtts, för- 
och nackdelar med metoden, ett urval av den pågående forskning som bedrivs samt vilken 
slutsats vi drar av metodens utvecklingspotential inom regeringsuppdraget. 

Bristen på metoder för att åtgärda PFAS-förorenade områden lyfts ofta fram som en 
begränsande faktor för arbetet med sådana områden. Detta har lett till flera satsningar för 
att utveckla nya åtgärdsmetoder, såväl nationellt som internationellt, vilket märks bland 
annat genom att mängden vetenskapliga artiklar som kopplar till detta område ökat i stor 
omfattning de senaste åren. Två länder som satsat stort på forskning och utveckling av 
åtgärdsmetoder för PFAS är USA och Australien. I rapporten listas relevanta forsknings-
projekt i dessa länder som kopplar till de åtgärdsmetoder som beskrivs i denna rapport. 
Även nationellt bedrivs forskning med koppling till åtgärdsmetoder för PFAS. Två 
exempel är SGI:s Tuffo-program, respektive Testbed PFAS, som drivs av Försvarsmakten, 
Fortifikationsverket, Försvarets materielverk tillsammans med RISE. 

Den analys som har genomförts inom föreliggande uppdrag har identifierat nio åtgärds-
metoder som potentiellt är intressanta att vidareutveckla inom SGI:s regeringsuppdrag. 
Det är jordtvätt, termisk behandling, in situ luftinjektering, in situ stabilisering, foam 
fractionation, samt utfällning. Dessutom lyfts tre metoder för destruktion av PFAS i 
vatten: elektrokemisk oxidation, sonolys, samt superkritisk oxidation. Två av de nio 
metoderna handlar om att reducera mängden PFAS i jord. Sex metoder syftar till att rena 
PFAS i vatten varav två av dessa metoder (foam fractionation respektive utfällning) syftar 
till att uppkoncentrera och samtidigt minska volymen förorenat vatten. Den sista 
metoden, in situ stabilisering, reducerar inte mängden PFAS utan syftar till att begränsa 
spridningen av PFAS med grundvatten.  

SGI bedömer att ex situ foam fractionation, elektrokemisk oxidation samt sonolys inte är 
lika intressanta för RU PFAS jämfört med övriga metoder som lyfts. Detta motiveras med 
att SGI redan deltar i, alternativt finansierar forskningsprojekt genom Tuffo, där metoden 
testas.  
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1 Introduktion 
Förekomsten av per- och polyfluorerade alkylsubstanser (PFAS), har de senare åren i allt 
högre grad lyfts fram som ett betydande miljö- och hälsoproblem. Nya normer för skydd 
av hälsa och miljö hamnar på mycket låga nivåer, vilket ställer höga krav på resthalter 
som kan anses vara acceptabla. PFAS har egenskaper som innebär att många konven-
tionella åtgärdsmetoder inte är effektiva. Etablerade metoder som fungerar, så som 
förbränning och urschaktning med efterföljande deponering av jord, har sina nackdelar 
ur hållbarhetssynpunkt. Förbränning kräver en hög energiförbrukning, ger ett stort CO2-
avtryck och är dessutom kostsamt. Deponering innebär att problemet flyttas till en annan 
plats. Med tiden har deponiägarna i allt större utsträckning ställt sig tveksamma till att ta 
emot avfall som innehåller PFAS. Sammanfattningsvis konstateras att det finns ett stort 
behov av att utveckla hållbara åtgärdsmetoder för PFAS. 

SGI har fått ett regeringsuppdrag att arbeta med forskning och spridning av kunskaps-
resultaten med särskilt fokus på forsknings- och utvecklingsprojekt som rör under-
sökning, utredning och åtgärder av PFAS-förorenade områden. Målsättningen är att 
identifiera, testa och vidareutveckla en eller flera åtgärdsmetoder för områden förorenade 
med PFAS. Arbetet görs tillsammans med SGU och i samverkan med Naturvårdsverket 
och andra statliga myndigheter. 

För att kunna fatta ett beslut om vilka åtgärdsmetoder som ska testas och utvecklas inom 
regeringsuppdraget behöver SGI skapa sig en bild av vilka åtgärdsmetoder som finns 
tillgängliga, både nationellt och internationellt. Aktuellt kunskaps- och forskningsläge 
kring åtgärdsmetoder för PFAS i jord och grundvatten har därför sammanställts. 
Resultatet av detta arbete redovisas i denna rapport. Föreliggande rapport utgör ett av 
underlagen för att fatta beslut om vilka åtgärdsmetoder som SGI ska bedriva forskning 
kring inom regeringsuppdraget.  
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2 Vårt uppdrag 
I SGI:s regleringsbrev för 2022 står det att SGI ska arbeta med forskning och spridning av 
kunskap med särskilt fokus på forsknings- och utvecklingsprojekt som rör undersökning, 
utredning och åtgärder av PFAS-förorenade område. Uppdraget ska innefatta både 
studier i laboratorieskala och pilotprojekt. Arbetet ska bedrivas mellan åren 2022–2024 
och redovisas till Miljödepartementet senast den 1 mars 2025. SGI ska även samverka 
med berörda myndigheter, särskilt Naturvårdsverket och SGU, för att kunna genomföra 
lämpliga pilotprojekt. För att stärka kunskapen om PFAS-förorenade områden ska 
samverkan också ske med övriga statliga myndigheter som ansvarar för eller berörs av 
områden som förorenats med PFAS.  

SGI:s uppfattning är att de största utmaningarna när det gäller åtgärdstekniker för PFAS-
förorenade områden är att: 

• hantera förorening i jord 

• stoppa spridning med grundvatten 

• destruera förorening i såväl jord som vatten 

För att undvika miljöpåverkande transporter bör åtgärden genomföras on site vilket 
sätter ytterligare en begränsning i vad som kan anses vara en optimal åtgärdsmetod. 

SGI har definierat strategiska utgångspunkter för arbetet inom regeringsuppdraget: 

• Åtgärdsmetoderna ska vara tillämpbara på jord och/eller grundvatten som 
förorenats med PFAS 

• Åtgärdsmetoderna får inte vara alltför begränsande vad gäller typ av PFAS eller 
jordart som metoden är tillämpbar på 

• Minst en åtgärdsmetod ska vara inriktad på förorenad jord 

• Åtgärdsmetoderna ska vara effektiva även i ett längre tidsperspektiv (flera 
årtionden) 

• En åtgärdsmetod som enskild, eller som en del i en kedja av olika åtgärdsmetoder 
(s.k. treatment train), leder till destruktion av PFAS är av speciellt intresse 

• Åtgärdsmetoder som baseras på att grundvatten pumpas upp och renas on site 
eller off site har lägre prioritet 

De strategiska utgångspunkterna ligger till grund för det urval av åtgärdstekniker som 
presenteras i den här rapporten. En annan aspekt som har vägts in är att tekniken ska ha 
en hög utvecklingspotential. Metoder som redan idag är kommersialiserade är mindre 
intressanta för det kommande arbetet. Parallellt med arbetet med denna rapport har SGI 
tillsammans med SGU genomfört en så kallad RFI (Request for Information). Syftet med 
denna är dels att få information om åtgärdsmetoder för PFAS som entreprenörerna har 
att erbjuda. Kontakten ses även som ett första steg i en process för att involvera dessa i 
SGI:s regeringsuppdrag med målet att få till ett samarbete kring åtgärdsmetoder för PFAS 
inom uppdraget. Även utfallet av detta arbete har inverkat på valet av åtgärdstekniker 
som beskrivs i rapporten. 
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3 Översikt och avgränsning  
I denna rapport beskrivs översiktligt metoder för att behandla PFAS i jord och vatten ex-
situ, fastläggning av PFAS i jord och grundvatten in situ, behandling av PFAS i jord och 
grundvatten in situ och till sist destruktionsmetoder av PFAS i vatten. I varje kapitel finns 
en beskrivning av metoden, vilken reningsgrad som uppnåtts, för- och nackdelar med 
metoden, ett urval av den pågående forskning som bedrivs samt vilken slutsats vi drar av 
metodens utvecklingspotential.  

 

3.1 Avgränsning 

Metoder för att rena PFAS-förorenat vatten ex situ finns tillgängliga kommersiellt. Bland 
dessa metoder kan nämnas filterlösningar och anläggningar med aktivt kol eller 
jonbytare. Erfarenheter från åtgärder som bygger på att grundvatten pumpas upp och 
därefter renas är att det i många fall kan vara svårt att uppnå de mål som har ställs upp 
inför åtgärden och att åtgärden kan ta lång tid att genomföra (Mercer et al., 1990). Detta 
gäller generellt och PFAS utgör inget undantag. Sammantaget gör SGI därför 
bedömningen att metoder som baseras på att pumpa upp grundvatten för behandling är 
av lägre prioritet inom SGI:s regeringsuppdrag.  

Vad gäller åtgärdsmetoder för jord finns stora brister. Detta gäller även in situ-metoder 
för grundvatten som syftar till att avlägsna PFAS alternativt begränsa eller förhindra 
spridningen av PFAS med grundvatten. SGI:s arbete har därför lagt ett extra fokus på 
dessa två områden. Även metoder som innebär en destruktion av PFAS i vatten 
diskuteras i rapporten, även om dessa metoder genomförs på uppumpat grundvatten 
ex situ. 

 

3.2 Upplägg av litteratursökning 

En litteratursökning har genomförts genom sökning i databasen Web of Science. Valda 
kombinationer av sökord och antal träffar redovisas i Tabell 3.1. 

Tabell 3.1  Sammanställning av genomförd litteratursökning (TI = titel, TS = ämne) 

Sökning Sökord Antal träffar 

#1 TI = (remediation AND PFAS) - Review 5 

#2 TI = (remediation AND *fluoro*) - Review 9 

#3 TS = (remediation AND PFAS) - Review 48 

#4 TS = (remediation AND *fluoro*) - Review 114 

 

Sökningen begränsades till att omfatta artiklar som betecknas som review-artiklar i Web 
of Science. Baserat på titlarna på de artiklar som uppfyller sökkriterierna identifierades 
totalt 23 artiklar som bedömdes intressanta. Dessa artiklar valdes ut då ord i titeln 
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indikerar en koppling till den problematik som föreliggande uppdrag fokuserar på 
(åtgärder för jord respektive in situ-åtgärder för grundvatten). Artiklar med fokus på 
dricksvatten eller avloppsvatten bedömdes inte vara relevanta. 

3.3 Huvudsakliga källor och referenser 

Information om åtgärdsmetoder för PFAS har i huvudsak inhämtats i rapporter från olika 
organisationer (Held & Reinhard, 2020; ITRC, 2022; Riegel et al., 2020; Roest et al., 
2021) och från olika review-artiklar som identifierades i litteratursökningen (Kucharzyk 
et al., 2017; Longendyke et al., 2022; Lu et al., 2020; Mahinroosta & Senevirathna, 2020; 
Merino et al., 2016; Olsavsky et al., 2020; Ross et al., 2018; Wanninayake, 2021; Z. Zhang 
et al., 2022). Utöver detta refereras i rapporten till artiklar och rapporter med fokus på 
specifika åtgärdsmetoder. 

3.4 Forskning kring åtgärdsmetoder för PFAS 

Bristen på metoder för att åtgärda PFAS-förorenade områden lyfts ofta fram som en 
försvårande faktor inom arbetet med förorenade områden. Detta har lett till flera 
satsningar för att utveckla nya åtgärdsmetoder, såväl nationellt som internationellt. Detta 
märks bland annat genom att mängden vetenskapliga artiklar som kopplar till detta 
område har ökat i stor omfattning de senaste åren. 

Två länder som särskilt satsat på forskning och utveckling kring åtgärdsmetoder för PFAS 
är USA och Australien. I USA driver Department of Defence (DoD), i samarbete med 
Department of Energy (DoE) och US EPA, två miljö- och teknologiprogram inom vilka 
man finansierar forskning som kopplar till åtgärdsmetoder för PFAS: 1) Strategic 
Environmental Research and Development Program (SERDP) och 2) Environmental 
Security Technology Certification Program (ESTCP). SERDP finansierar såväl grund-
läggande forskning som teknikutveckling av åtgärdsmetoder i laboratorie- och pilotskala 
medan ESTCP har fokus på att utveckla tekniker vidare så att de kan implementeras i 
fullskala. En viktig drivkraft är att minska nuvarande och framtida ansvar för de 
föroreningar som försvarssektorn har gett upphov till. Ett av fokusområdena inom dessa 
program är PFAS. Sedan 2011 finansieras forskning som ska göra att DoD får bättre 
kunskap om PFAS och hur PFAS-förorenade områden ska åtgärdas. Forskningen kopplar 
till fyra områden: 1) Förekomst, omsättning och spridning; 2) Åtgärder; 3) Provtagning 
och analys samt 4) Ekotoxicitet. Figur 3.1 redovisar de områden som SERDP/ESTCP har 
gjorts satsningar inom sedan 2011. Information om programmen och de forsknings-
projekt som drivs finns tillgängligt på webben (https://www.serdp-estcp.org/). 

I Australien görs också satsningar för att komma tillrätta med problematiken kring PFAS-
förorenade områden. Australian Research Council (ARC) driver ett forskningsprogram 
med titeln PFAS Remediation Research Program (https://www.arc.gov.au/). Programmet 
initierades 2017 och två utlysningar har gjorts under 2018 med finansiering av 
sammanlagt 13 projekt. 

https://www.serdp-estcp.org/
https://www.arc.gov.au/
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Figur 3.1  Sammanställning över de satsningar kring forskning om PFAS som SERDP/ESTCP har 
genomfört sedan 2011. Se https://www.serdp-estcp.org/focusareas/e18ec5da-d0de-47da-99f9-
a07328558149/pfas-afff. 

Specifika forskningsprojekt som finansieras av DoD respektive ARC, och som kopplar till 
någon av de åtgärdsmetoder som beskrivs i denna rapport, listas i tabeller i avsnitten 
”Pågående forskning” under respektive åtgärdsmetod. För mer information om dessa 
forskningsprojekt hänvisas till ovanstående webbplatser. 

SGI driver ett utvecklingsprogram, Tuffo (Teknikutveckling och forskning inom 
förorenade områden), med målet att ta fram ny kunskap som bidrar till att öka 
saneringstakten i Sverige. Sedan programmet initierades 2016 har programmet 
finansierat sju projekt som kopplar till saneringsmetoder för PFAS.  

I Sverige driver den svenska Försvarsmakten, Fortifikationsverket och Försvarets 
materielverk tillsammans med RISE (Research Institutes of Sweden) forskningsarbeten 
kring åtgärdsmetoder för PFAS. I forskningsprojektet Testbed PFAS utvärderar RISE 
olika entreprenörers metoder och lösningar för efterbehandling av PFAS kontaminerad 
jord och vatten. För mer specifik information hänvisas till projektets hemsida: 
https://www.ri.se/sv/vad-vi-gor/projekt/testbed-pfas.  

Swedavia bedriver också PFAS-relaterad forskning kring åtgärdsmetoder. Två projekt 
som Swedavia har genomfört diskuteras i kapitel 4. 

https://www.serdp-estcp.org/focusareas/e18ec5da-d0de-47da-99f9-a07328558149/pfas-afff
https://www.serdp-estcp.org/focusareas/e18ec5da-d0de-47da-99f9-a07328558149/pfas-afff
https://www.ri.se/sv/vad-vi-gor/projekt/testbed-pfas
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4 Behandling av PFAS i jord ex situ 

4.1 Jordtvätt 

4.1.1 Metodbeskrivning 

Vid jordtvätt schaktas de förorenade massorna ur och behandlas i en process där 
massorna separeras i olika storleksfraktioner samtidigt som massorna behandlas med en 
tvättvätska. Syftet med processen är att separera högförorenade massor från de som är 
mer lågförorenade, för att därigenom reducera den volym som behöver omhändertas. 
Behandlingen består av ett flertal steg och kan genomföras i en mobil anläggning on site 
eller i en stationär anläggning off site. Jordtvätt är en etablerad åtgärdsmetod för 
behandling av främst metaller och vissa organiska föroreningar. Jordtvätt lämpar sig 
primärt för sandiga och grusiga jordar som innehåller en begränsad andel partiklar i silt- 
och lerfraktionen. US Interstate Technology & Regulatory Council anger att traditionell 
jordtvätt blir oekonomisk då massorna utgörs av mer än 30 - 50 % av silt och ler (ITRC, 
1997).  

På senare år har det gjorts försök att utforma en process som lämpar sig för PFAS-
förorenad jord. Det australiensiska företaget Ventia Utility Services har tillsammans med 
det kanadensiska företaget CleanEarth Technologies Inc. utvecklat en process för 
jordtvätt av PFAS-förorenad jord (Grimison et al., 2020). Denna metod har även testats 
av RISE i Testbed PFAS (RISE, 2020). Processen går under namnet SourceZone, och ska 
skilja sig markant från en traditionell process för jordtvätt. Processen kan optimeras 
utefter massornas egenskaper, innehåll av silt och lera samt koncentrationen PFAS 
(Quinnan & Morrell, 2021). Detta görs genom att justera förhållandet mellan jord och 
vatten, uppehållstid i processen samt tillsatser av olika reagens. Ventia gör gällande att 
upp till 99 % av innehållet av PFAS avlägsnas och att detta ska gälla även för siltigt 
material och lera. Företaget har även gjort försök att rena PFAS i betong, och resultaten 
beskrivs som lovande. Anläggning för jordtvätt är en fast anläggning dit massor har 
transporterats. CleanEarth Technologies har även utvecklat en mobil anläggning 
tillsammans med Arcadis.  

 

4.1.2 Reningsgrad 

Ventias process SourceZone har använts i ett pilotförsök för att rena PFAS-förorenad jord 
inom en flygbas i Australien (Grimison et al., 2020). Cirka 2 500 ton av massorna 
utgjordes av lerigt material (75 till 90 % var silt och lera) och ytterligare knappt 1 500 ton 
bestod av sandigt material. Försöket visade att i medeltal 90 % av innehållet av PFOS och 
PFHxS i det leriga materialet avlägsnades. Motsvarande siffra för den sandiga jorden var 
98 %. I stort sett allt behandlat material uppfyllde kraven på resthalter för att materialet 
skulle kunna återanvändas inom området.  

Ett försök i pilotskala där jordtvätt användes för att sanera PFAS-förorenad jord har även 
genomförts av CleanEarth Technologies Inc. i samarbete med Arcadis (Quinnan & 
Morrell, 2021). Försöket byggde på de erfarenheter som ovanstående pilotförsök i 
Australien gav. Området utgjordes av Eielson Air Force Base i Alaska. Massor med olika 
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sammansättning och varierande föroreningsnivåer testades. Inledande tester i bänkskala 
genomfördes i syfte att optimera processen för de aktuella massorna. Försöken i 
pilotskala gjordes på tre olika jordar (Tabell 4.1). 

Tabell 4.1 Karakterisering av testade jordar (Quinnan & Morrell, 2021). 

 Jord #1 Jord #2 Jord #3 

Grus 40,2 % 24,3 % 1,3 % 

Sand 39,5 % 39,5 % 34,2 % 

Finmaterial 20,5 % 36,2 % 64,5 % 

Mängd behandlad 40 ton 100 ton 40 ton 

 

Två jordar (Jord #1 och Jord #2) var relativt lågförorenade och en jord var högförorenad 
(Jord #3) (Tabell 4.2). Acceptabel resthalt i det material som får återanvändas inom 
området låg på 3 µg PFOS/kg. Resthalt efter behandling uppfyllde detta villkor för 
fraktionerna Grus och Sand i de lågförorenade massorna och även i finmaterialet för ett 
av proverna. Däremot nåddes inte målet för någon av fraktionerna i det högförorenade 
materialet.  

 

Tabell 4.2 Halter av PFOS (µg/kg) i jord före behandling och i olika storleksfraktioner efter 
behandling med jordtvätt (Quinnan & Nagle, 2022). 

 Före 
behandling 

Efter  
behandling 

  Grus Sand Finmaterial 

Jord #1     

 PFOS 4,5 <0,23 0,2 1,7 

 Summa PFAS24 6 0,3 0,2 2 

Jord #2     

 PFOS 8 0,2 0,9 9 

 Summa PFAS24 16 0,2 1,3 12 

Jord #3     

 PFOS 560 30 31 330 

 Summa PFAS24 675 35 38 409 
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Reningsgraden för grus och sandfraktionerna med avseende på PFOS låg mellan knappt 
90 % upp till cirka 98 %. Reningsgraden för summahalten PFAS241 var i stort sett 
jämförbar (84 – 98 %). För finmaterialet var reningsgraden däremot betydligt lägre. Som 
bäst erhölls en reningsgrad på 62 % för PFOS. 

Försök med jordtvätt i laboratorieskala har genomförts i Sverige i Swedavias regi (Sweco, 
2021). Materialet som behandlades utgjordes huvudsakligen av grus- och sandfraktion 
(11–15 % finfraktion <0,063 mm). Enbart våtsiktning rapporteras ge en reningsgrad på 
cirka 50 % för sandfraktionen och cirka 80 % för grusfraktionen (räknat på summahalt av 
PFAS16). Genom att komplettera våtsiktning med andra former av behandling (till 
exempel skrubbning, skumflotation och trumling) ökade reningsgraden för sanden till 
över 90 %. Även för grusfraktionen erhölls en bättre reningsgrad då våtsiktning 
kombinerades med ytterligare processteg. Noterbart är dock att de halter som de 
behandlade grus- och sandfraktionerna innehöll efter behandling kraftigt överstiger SGI:s 
preliminära riktvärden för MKM (20 µg/kg TS). Föroreningshalterna i finfraktionen var 
höga och krävde ytterligare behandling. Finfraktionen behandlades termiskt vid 450 °C 
respektive 550 °C. Provet innehöll ursprungligen en summahalt av PFAS på 2 200 µg/kg 
TS. Efter upphettning underskred halten analysens rapporteringsgräns vid såväl 450 °C 
som 550 °C. 

 

4.1.3 För- och nackdelar 

En jordtvättanläggning kan behandla relativt stora volymer förorenad jord. Metodens 
användbarhet är begränsad om silt- och lerfraktion utgör en betydande andel av 
massornas volym. Metoden förutsätter också att de massor som ska behandlas schaktas 
ur. 

För att jordtvätt ska bli ett hållbart alternativ ekonomiskt sett krävs också att en 
betydande andel av de behandlade jordmassorna kan återanvändas. I dagsläget saknas 
riktlinjer för vilka halter av PFAS som massor får innehålla vid återanvändning. Detta kan 
innebära problem med att få tillstånd för återanvändning. Sett tillbaka över tid kan det 
även konstateras att framtagna gränsvärden och liknade, ansatta för att skydda människa 
och miljön från oacceptabla föroreningshalter, kan komma att behöva sänkas, till exempel 
om det visar sig att föroreningarna är mer potenta eller har andra oönskade effekter än 
redan tidigare kända. Det finns därför också en reell risk att framtida krav på massor som 
ska återanvändas kan bli så höga (dvs. krav på mycket låga resthalter) att det kan 
innebära ett problem att nå dessa låga halter genom en jordtvätt, även för fraktionen 
sand/grus.  

 

  

 
1 Oklart vilka 24 PFAS som ingår i summeringen och även de enskilda halterna. 



Statens geotekniska institut  2022-09-15 
  1.1-2201-0064 

17 (56) 

4.1.4 Pågående forskning 

Forskningsprojekt med koppling till jordtvätt som har identifierats, se Tabell 4.3. Därtill 
finansierar SGI genom Tuffo ett forskningsprojekt som syftar till att validera tekniker för 
behandling av PFAS-förorenade material. En steg i detta är försök med jordtvätt 
(våtsiktning) i laboratorie- och i pilotskala. Projektet som leds av Luleå Tekniska 
Universitet inleddes 2019 och ska enligt plan slutrapporteras under 2022. 

Tabell 4.3  Forskningsprojekt med koppling till jordtvätt av PFAS finansierade av SERDP och ARC. 

Projekttitel Projektnr. 

Ex Situ Soil Washing to Remove PFAS Adsorbed to Soils from 
Source Zones 

SERDP ER20-5258 

Remediation of PFAS contaminated soil using soil washing 
and immobilisation  

ARC SR180100005 

 

4.1.5 Slutsats 

Jordtvätt är en väletablerad metod för att rena jord från metaller och även vissa organiska 
ämnen. Det finns indikationer på att det går att utforma en jordtvättprocess för PFAS som 
ger en betydande rening, men resultaten som finns redovisade är inte samstämmiga. 
Även om metoden har kommit en bra bit i sin utveckling finns fortfarande ett betydande 
behov av utvecklings- och verifieringsarbete. En del i detta är att visa att jordtvätt inte 
enbart kan behandla vissa specifika PFAS utan att också besvara hur effektiv jordtvätt är 
för PFAS generellt. Hur PFAS i restprodukter (tvättvatten och finfraktion) ska minimeras 
är en annan fråga som behöver belysas. Sammanfattningsvis anser SGI att jordtvätt är en 
metod som är intressant för RU PFAS.  

 

4.2 Termisk behandling 

4.2.1 Metodbeskrivning 

Med termisk behandling avses en metod där fast material värms upp till en temperatur så 
att de föroreningar som materialet innehåller förångas. Den temperatur som jorden 
behöver värmas till beror på vilka föroreningar den innehåller. PFAS är en grupp ämnen 
med väldigt varierande flyktighet. Ju längre den perfluorerade alkylkedjan är, och desto 
fler fluoratomer som är bundna till kolatomen, desto högre temperatur krävs för att 
förånga PFAS (Longendyke et al., 2022). Vissa uppgifter gör gällande att 350 – 450 °C är 
tillräckligt för att förånga PFAS i jord (Crownover et al., 2019; M Sörengård et al., 2020). 
Andra uppgifter indikerar att det krävs betydligt högre temperaturer (Longendyke et al., 
2022). Den temperatur som används vid termisk behandling är inte tillräckligt hög för att 
destruera PFAS. De ämnen som förångas måste därför fångas upp av ett luftfilter, 
vanligtvis ett kolfilter. Luftfiltret behöver sedan omhändertas för regenerering alternativt 
destruktion. För att destruera PFAS krävs ett ytterligare steg där gasfasen passerar genom 
en förbränningskammare.  
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Många studier menar att destruktion av PFAS sker först när temperaturen överstiger 
1 000 °C, men de är baserade på begränsade data (Longendyke et al., 2022). Troligtvis 
sker en signifikant destruktion av PFAS vid förbränning, men PFAS har mätts i aska från 
kommersiella förbränningsanläggningar. Det kan tyda på ofullständig förbränning, som 
kan bero på otillräcklig temperatur eller reaktionstid (Longendyke et al., 2022).  

Termisk behandling av organiska föroreningar så som klorerade lösningsmedel och enkla 
alifater/monoaromater kan idag genomföras såväl in situ som på urschaktade massor (ex 
situ). Uppvärmning av jord kan göras på olika sätt:  

• Genom injektering av vattenånga (ånguppvärmning) 

• Via värmeelement (konduktiv uppvärmning) 

• Genom tillförsel av elektrisk ström via elektroder (elektrisk 
resistivitetsuppvärmning) 

 

4.2.2 Reningsgrad 

I en studie av Crownover et al. (2019) behandlades jord vid 220 °C, 300 °C, 350 °C 
respektive 400 °C under 10 till 14 dagar. Vid 220 °C noterades en minimal avgång från 
jorden av de tio PFAS som analyserades. Vid 300 °C erhölls en reduktion på mellan 52 % 
(PFHxS) och 97 % (PFNA). Höjdes temperaturen till 350 °C avlägsnades 99 % eller mer 
av samtliga tio PFAS.  

En studie av Sörengård et al. (2020) visar att andelen PFAS som avlägsnas från den 
termiskt behandlade jorden i allmänhet ökar med temperaturen. Forskarna konstaterar 
också att jordtyp, initial föroreningskoncentration och typ av PFAS inverkar på andelen 
PFAS som drivs av. Studien visar också att reningsgraden är lägre för en fältkontaminerad 
jord i jämförelse med jord som har spikats på laboratorium. Sörengård och medarbetare 
föreslår att detta kan bero på att föroreningshalterna är lägre i den fältkontaminerade 
jorden alternativt att PFAS binds starkare i den typen av jordar. Den genomförda studien 
visade även att halten av PFBA ökar vid termisk behandling i temperaturer mellan 150 
och 450 °C, vilket kan ha sin förklaring i att prekursorer har omvandlats till PFBA. 

Swedavia har genom Sweco utfört test med termisk behandling på jordmassor från 
Arlanda Airports PFAS-förorenade områden (Sweco, 2022). Jord skickades till Krüger 
A/S i Danmark där de värmer jorden upp till 400 °C under 14 dagar. Resultaten visade en 
reduktion av PFAS30 från 9 100 µg/kg till 0,68 µg/kg (halt under rapporteringsgräns inte 
inräknade).  

Ett flertal studier har påtalat risker med att termiska processer för behandling av PFAS 
kan leda till en ofullständig nedbrytning av PFAS (Longendyke et al., 2022; J. Wang et al., 
2022) vilket kan leda till utsläpp av PFAS via gaser som lämnar processen (McDonough et 
al., 2022). Vilka typer av PFAS som bildas vid ofullständig nedbrytning är till stor del 
okänt (J. Wang et al., 2022). En orsaka till detta är begränsningar i de analysmetoder som 
finns tillgänglig för att identifiera och kvantifiera PFAS. En följd av detta är att det inte 
går att sluta massbalansen för en termisk behandling av jord.  
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Därmed är det även svårt att få en rättvisande bild av teknikens reningsgrad avseende 
både enskilda ämnen och total mängd PFAS. 

4.2.3 För- och nackdelar 

Metoden är relativt energikrävande vilket ger en negativ inverkan på metodens miljö- och 
kostnadseffektivitet. Detta begränsar sannolikt tillämpbarheten till fall där jorden är 
högförorenad med PFAS. Fördelen med termisk behandling jämfört med förbränning är 
att den behandlade jorden inte omvandlas till slagg utan att jorden ska kunna 
återanvändas som fyllnadsmaterial förutsatt att resthalterna är tillräckligt låga. För att 
den behandlade jorden ska ha en fullgod funktion kan jordförbättrande åtgärder krävas. 

 

4.2.4 Pågående forskning 

I ITRC (2022) redovisas en sammanställning över SERDP2-finansierade forsknings-
projekt som kopplar till termisk behandling av PFAS, se Tabell 4.4. Från titeln på de 
projekt som initierades 2018 (ER18) görs bedömningen att projekten primärt inte 
handlar om att utveckla en metod för att sanera PFAS-förorenad jord. Fokus tycks istället 
ligga på att destruera PFAS i mindre volymer av massor som uppstår i samband med 
undersökning av förorenade områden. Från 2020 har fokus förflyttats till att studera 
termisk behandling i syfte att sanera PFAS-förorenad jord. 

Tabell 4.4  Forskningsprojekt med koppling till termisk behandling av PFAS som bedrivs av SERDP 
och ARC. 

Projekttitel Projektnr. 

Hydrothermal Technologies for On-Site Destruction of Site 
Investigation Wastes Contaminated with Per- and 
Polyfluoroalkyl Substances (PFASs) 

SERDP ER18-1501 

Small-Scale Thermal Treatment of Investigation-Derived 
Wastes (IDW) Containing Per- and Polyfluoroalkyl 
Substances (PFAS) 

SERDP ER18-1556 

Evaluation of Indirect Thermal Desorption Coupled with 
Thermal Oxidation (ITD/TO) Technology to Treat Solid PFAS-
Impacted Investigation-Derived Waste (IDW) 

SERDP ER18-1572 

Demonstration of Smoldering Combustion Treatment of 
PFAS-Impacted Investigation-Derived Waste 

SERDP ER18-1593 

Field Demonstration of Infrared Thermal Treatment of PFAS-
Contaminated Soils from Subsurface Investigations 

SERDP ER18-1603 

Analysis of Fate of PFAS During Incineration SERDP ER19-1408 

In Situ Thermal Treatment of PFAS in the Vadose Zone SERDP ER20-5250 

Ex Situ Thermal Treatment of Perfluoroalkyl and 
Polyfluoroalkyl Substances 

SERDP ER20-5198 

 
2 SERDP = Strategic Environmental Research and Development Program 

https://www.serdp-estcp.org/Program-Areas/Environmental-Restoration/Contaminated-Groundwater/Emerging-Issues/ER20-5250
https://www.serdp-estcp.org/Program-Areas/Environmental-Restoration/Contaminated-Groundwater/Emerging-Issues/ER20-5198
https://www.serdp-estcp.org/Program-Areas/Environmental-Restoration/Contaminated-Groundwater/Emerging-Issues/ER20-5198
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Projekttitel Projektnr. 

Multi-Scale Evaluation of PFAS Thermal Destruction 
Requirements 

SERDP ER21-1288 

Improved Understanding of Thermal Destruction 
Technologies for Materials Laden with Per- and 
Polyfluoroalkyl Substances 

SERDP ER21-1107 

Experimental and Theoretical Validation of the Chemical 
Kinetics for the Thermal Destruction of Perfluoroalkyl Alkyl 
Substances 

SERDP ER21-1234 

Improving Low Temperature Thermal Treatment of Per- and 
Polyfluoroalkyl Substances (PFAS) and Infrared (IR) 
Spectroscopy Methods to Monitor Treatment Efficacy 

SERDP ER21-1135 

On-Site Demonstration of Thermal Desorption Coupled with 
Thermal Oxidation Technology to Treat Solid PFAS-Impacted 
Soil Investigation Derived Waste 

SERDP ER21-5119 

PFAS Harvester: A Technology for Destruction/Resource 
Recovery from PFAS 

ARC SR180200059 

Thermal decomposition of PFAS  ARC SR180100023 

 

4.2.5 Slutsats 

Det finns fortfarande många frågetecken kring termisk behandling av PFAS (Longendyke 
et al., 2022). Det finns en osäkerhet i vilka temperaturer och behandlingstider som krävs 
för att förånga olika PFAS. Karakterisering av de PFAS som bildas när nedbrytningen inte 
är fullständig och de PFAS som förekommer i de gaser som avgår vid processen är andra 
områden som behöver undersökas vidare. Det saknas dessutom kunskap om vad som 
händer med såväl prekursorer som kortkedjiga PFAS. Andra områden där ytterligare 
forskning krävs är (J. Wang et al., 2022): 

• Studier av PFAS under förhållanden som är relevanta för kommersiella 
förbränningsanläggningar 

• Bestämning av Henrys konstant för organiska fluorföreningar 

• Experimentella studier som kan ge stöd åt teoretiska modeller avseende 
nedbrytning av PFAS 

• Utveckling och validering av provtagnings- och analysmetoder för kvantifiering 
av PFAS. Detta behövs bland annat för att kunna erhålla mer tillförlitliga 
massbalanser och för att bidra till en förståelse av hur PFAS uppträder i miljön 

• Experimentella studier av nedbrytningsprodukter samt kinetik och sönderfalls-
vägar för PFAS som det saknas kunskap om. 

Termisk behandling bedöms vara en metod som är intressant för RU PFAS, även om 
betydande satsningar redan i dag görs för att öka kunskaperna kring termisk behandling 
av PFAS-förorenat material. 

https://www.serdp-estcp.org/Program-Areas/Environmental-Restoration/Contaminated-Groundwater/Emerging-Issues/ER21-5119
https://www.serdp-estcp.org/Program-Areas/Environmental-Restoration/Contaminated-Groundwater/Emerging-Issues/ER21-5119
https://www.serdp-estcp.org/Program-Areas/Environmental-Restoration/Contaminated-Groundwater/Emerging-Issues/ER21-5119
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5 Behandling av PFAS i vatten ex situ 
Det finns i dag ett flertal kommersiellt tillgängliga metoder för att rena ytvatten eller 
uppumpat grundvatten som innehåller låga till måttligt höga koncentrationer av PFAS (se 
t.ex. Wanninayake, 2021). Ett tillämpningsområde är dricksvattenproduktion, där olika 
filtertekniker baserade på aktivt kol eller anjonbytare dominerar. Här pågår också en 
omfattande forskning kring alternativa sorbenter, exempelvis modifierade zeolitmineral 
(Qian et al., 2020). Även SAFF-metoden, vilken beskrivs nedan (Avsnitt 5.1), kan 
användas ex situ, på plats (on-site), för att rena såväl uppumpat grundvatten som 
deponilakvatten. Metoden är kommersiellt tillgänglig och den testas i dag på ett flertal 
lokaler, bland annat inom projektet LIFE SOuRCE (https://life-source.se/) där SGI 
medverkar. Då en rad olika tekniker redan i dag finns tillgängliga för att rena grundvatten 
ex situ, bedöms denna tillämpning generellt sett vara av mindre intresse för RU-PFAS (se 
kap. 3.1). Däremot är metoder som kan avlägsna PFAS i höga koncentrationer i lösningar 
med komplexa matriser (höga salthalter, höga halter löst organiskt material, 
suspenderade partiklar etc.) intressanta då de kan ingå som en del i en mer omfattande 
behandlingsmetod, exempelvis som ett reningssteg i en jordtvätt. Nedan beskrivs två 
sådana metoder, där den ovan nämnda SAFF-metoden är en av dem. 

 

5.1 Foam Fractionation 

5.1.1 Metodbeskrivning 

Surface Active Foam Fractionation (SAFF) är en teknik som utnyttjar PFAS fysikaliska 
och kemiska benägenhet att anrikas i fasgränsytan mellan luft och vatten (Burns et al., 
2021; Schaefer et al., 2019). Luft pumpas in i botten av en kolonn fylld med PFAS-
förorenat vatten. De luftbubblor som bildas och stiger upp genom kolonnen fungerar som 
effektiva ”uppsamlare” av PFAS. Föroreningarna följer med bubblorna upp till ytan. Väl 
vid ytan bildas ett skum som innehåller ett koncentrat av PFAS. Koncentratet avlägsnas 
genom en enkel separation.  

Det uppsamlade PFAS-koncentratet leds vidare till ytterligare fraktioneringssteg för att 
koncentreras ännu mer och till slut erhålls ett högkoncentrat av relativt liten volym som 
lämpar sig för destruktion med tekniker så som termisk förbränning, Super Critical Water 
Oxidation (SCWO) eller Elektrokemisk Oxidation (EO). 

Behandlat (luftat) vatten kan släppas till recipient (om koncentrationen av PFAS är under 
rådande rikt- eller gränsvärden) eller ledas vidare för ytterligare behandling med tekniker 
lämpliga att använda på lågförorenat vatten. 

Systemet har betydande fördelar i jämförelse med samtliga andra tekniker på marknaden 
då systemet är robust. SAFF fungerar utan reducerad effekt oavsett om vattnet innehåller 
stora mängder suspenderat material, föroreningar av olika slag, inklusive olja samt 
biologiska ämnen eller andra föroreningar. Systemet är inte pH-känsligt och är heller inte 
känsligt för höga koncentrationer. Systemet behöver inte heller några förbehandlings-
system, men för att minimera servicearbeten kan vatten som innehåller större partiklar 
med fördel avlägsnas med till exempel en lamellavskiljare. 

https://life-source.se/
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En variant av foam fractionation är ozone fractionation där man använder ozon istället 
för luft. Processen kallas Ozofractionative Catalyzed Reagent Addition Process (OCRA) 
och är patenterad av det australiensiska företaget EVOCRA. Fördelen med att använda 
ozon är att mindre bubblor kan bildas och därmed kan mängden PFAS som tas upp av 
bubblorna öka. Ozonet medverkar även till att bryta ned vissa typer av PFAS 
(prekursorer). Då prekursorer bryts ned bildas istället perfluorerade karboxyl- och -
sulfonsyror. Dessa har en större benägenhet än prekursorer att ansamlas i fasgränsytan 
mellan gas och vatten, vilket sammantaget ökar reningsgraden av PFAS.  

 

5.1.2 Reningsgrad 

Reningsgraden varierar mellan olika PFAS och ökar generellt med längden på kolkedjan. 
I en nyligen publicerad studie visade Robey et al. (2020) att avskiljningen av PFAS i 
deponilakvatten genom luftbubbling var >90 % för de flesta långkedjiga PFAS (>C5), men 
betydligt lägre (0–50 %) för de kortkedjiga PFAS (C3-C5). Det var ingen skillnad i 
avskiljningsgrad mellan karboxyl- och sulfonsyror. En fullt utbyggd kommersiell SAFF-
anläggning från OPEC har testats i Oakey, Australien, för att rena uppumpat grundvatten 
från PFAS (Burns et al., 2021). Under ett års tid renades 90–110 m3 vatten per dag med 
en sammanlagd koncentration av PFOS, PFOA och PFHxS på 4,29 μg/L. Avskiljnings-
graden för PFOS (C8), PFOA (C7) och PFHxS (C6) var i genomsnitt 99,8 %, 99,8 % 
respektive 98,4%. Avskiljningen av PFHxA (C5) var dock bara 46,7 % under motsvarande 
period.  

Resultaten ovan överensstämmer med erfarenhet från ozofraktioneringen där en 
reningsgrad på mer än 98,7 % erhölls för själva ozofraktioneringssteget. För processen 
som helhet erhölls en reningsgrad för PFOS och PFOA på 99,9 %. Andra resultat visar på 
en låg reningsgrad för kortkedjiga PFAS (ca 10 % för PFBA, ca 20 % för PFPeS, ca 45 % 
för PFHxA). I SAFF-processen har man konstaterat att kortkedjiga PFAS har en tendens 
att anrikas i det vatten som finns i toppen av kolonnen. Genom att tillsammans med 
skumfraktionen även avlägsna en viss volym av vattnet i toppen av kolonnen har man 
erhållit en högre reningsgrad för kortkedjiga PFAS.  

Förekomst av organiska ämnen och högt innehåll av prekursorer i vattnet medför att 
reningsgraden blir betydligt lägre för perfluorerade karboxylsyror med sex kol eller färre 
(Ross et al., 2017). Horst et al. (2018) konstaterar att ozofraktionering till och med kan 
leda till en anrikning av de kortkedjiga föreningarna perfluorpentansyra (PFPeA) och 
perfluorhexansyra (PFHxA) vilket innebär att halterna av dessa föreningar ökar i 
processen. Detta förklaras med att polyfluorerade prekursorer har omvandlats till 
kortkedjiga perfluorerade karboxylsyror. Förekomst av höga halter naturliga organiska 
föreningar (humusämnen), tycks främja skumbildningen och därmed kunna öka 
avskiljningen av PFAS.  

Vattnets jonsammansättning och salthalt påverkar reningsgraden då en hög salthalt och 
en större andel av trevärda joner inverkade positivt på avskiljningen (Meng et al., 2018). 
En teori som har framförts är att lösligheten av PFAS är lägre i saltvatten, och att 
drivkraften att ansamlas i fasgränsytan gas-vatten ökar då salthalten ökar. 
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5.1.3 För- och nackdelar 

En fördel med SAFF-metoden är att den inte kräver tillsats av kemikalier eller sorbent-
material samt att energiåtgången är relativt låg (åtgår i huvudsak till att pumpa upp 
grundvatten). Varianten med ozofraktionering lämpar sig inte bara för rening av vatten 
utan även slam med ett partikelinnehåll upp till 20 % kan behandlas (Held & Reinhard, 
2020). Vid fraktioneringen följer de minsta partiklarna med i skumkoncentratet som 
avlägsnas i toppen av kolonnen medan grövre partiklar sedimenterar i kolonnens botten 
där de kan tas bort. En hög koncentration av partiklar kräver någon form av hantering av 
det fasta material som erhålls. Det kan bland annat vara att kartlägga föroreningshalter i 
materialet och att utreda partiklarnas lakbarhet (Horst et al., 2018). 

En fördel med OCRA-processen är att andra organiska föroreningar (exempelvis 
petroleumföreningar) som finns i vattnet utöver PFAS kan brytas ned i behandlingen 
(Horst et al., 2018; Ross et al., 2018). 

I SAFF och OCRA genereras en högkoncentrerad restprodukt som måste omhändertas. 
Restprodukten utgör dock en begränsad volym i jämförelse med den vattenvolym som 
behandlas. 0,5 – 2 % anges för ett system med behandling med ozofraktionering i två 
steg. För ett SAFF-system med behandling i tre steg reduceras denna andel än mer; 
0,0025 % (Roest et al., 2021). I de exempel som finns redovisade utgör SAFF/OCRA en 
del i ett treatment train där restprodukten behandlas med en metod som destruerar 
PFAS, exempelvis elektrooxidation. 

Behandling med luft-/ozofraktionering av släckvatten som uppkommer vid en släckinsats 
med brandskum kan vara problematiskt. Problemet ligger i den omfattande skumbildning 
som har rapporterats (Roest et al., 2021). Detta visar på behovet av att optimera 
processen för den specifika matris som ska behandlas. 

 

5.1.4 Pågående forskning 

Ett pilotskaleexperiment med SAFF-metoden pågår inom ramen för projektet LIFE 
SOuRCE (https://life-source.se) där SGI är en partner och där SAFF-enheten tillhanda-
hålls av Envytech Solutions AB. Projektet syftar till att rena grundvatten förorenat med 
PFAS, dels på Uppsalas avfallsanläggning (Hovgården), dels på en spansk lokal där 
grundvattnet är förorenat på grund av hantering av brandskum. Därutöver finansierar 
ARC ett projekt med koppling till foam fractionation, se Tabell 5.1.  

Tabell 5.1  Forskningsprojekt med koppling till foam fractionation för behandling av PFAS-förenat 
vatten som bedrivs av ARC. 

Projekttitel Projektnr. 

PFAS source zone remediation by foam fractionation and in 
situ fluidisation 

ARC SR180100036 
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5.1.5 Slutsats 

Den information som finns redovisad i litteraturen visar att både SAFF och OCRA 
tillämpas kommersiellt i fullskala, och att metoden har en stor potential, speciellt i fall där 
föroreningshalterna är höga och vattnets sammansättning komplex (hög salthalt och hög 
halt naturligt organiskt material). Principen med luftbubbling bör därför vara intressant 
som ett reningssteg av förorenat tvättvatten i en jordtvätt. Det finns dock fortfarande 
behov av att utveckla processerna. Exempelvis visar båda metoderna på en lägre 
reningsgrad för kortkedjiga PFAS. 

En stor del av resultaten för ozofraktionering som redovisats ovan kommer från företaget 
som har utvecklat processen, medan studier som har genomförts av en oberoende part 
fortfarande är begränsade i antal. För båda metoderna gäller att de resultat som finns 
redovisade i allmänhet har fokuserat på perfluorerade karboxyl- och sulfonsyror. Hur 
processerna fungerar för andra PFAS, exempelvis prekursorer, är inte lika känt. 

Även om metoden redan tillämpas i kommersiellt i fullskala, finns det fortfarande ett 
behov av metodutveckling och även ytterligare validering av dess effektivitet. SGI gör 
därför bedömningen att foam fractionation är en intressant metod för RU PFAS. 

 

5.2 Utfällning/koagulering/flockning 

5.2.1 Metodbeskrivning 

Åtgärdsmetoder som bygger på utfällning, flockning och koagulering baseras på att 
kemikalier tillsätts vatten i syfte att avskilja suspenderat, kolloidalt material eller lösta 
ämnen. Genom tillsatsen bildas större aggregat som avskiljs genom sedimentation, 
filtrering eller flotation. Fällningskemikalier som ofta används, till exempel järn- och 
aluminiumklorid, har visat sig vara ineffektiva för behandling av PFAS-förorenat vatten 
(Riegel et al., 2020).  

Tyska Cornelsen Umwelttechnologie GmbH har utvecklat en specifik produkt för koagu-
lering/flockning av PFAS. Produkten, PerfluorAd, är primärt avsedd för vatten med högre 
koncentrationer av PFAS (Ross et al., 2018). PerfluorAd är en vätska som blandas med 
PFAS-förorenat vatten i en tankreaktor. Detta följs av ett filtreringssteg och ibland även 
ett sedimentationssteg. Det behandlade vattnet går normalt till ett ytterligare polerings-
steg innan vattnet kan släppas ut. Det fasta material, slam, som bildas i tankreaktorn kan 
utgöra en betydande volym som måste omhändertas, troligen genom förbränning. 

PerfluorAd används framför allt som ett inledande reningssteg i ett treatment train för att 
reducera halten PFAS inför ett avslutande reningssteg med exempelvis aktivt kol. 
Därigenom kan det material som används i poleringssteget användas under en längre tid 
innan det behöver regenereras alternativt bytas ut.  

Vatten som innehåller järn utgör inget problem eftersom järnet faller ut vid tillsats av 
PerfluorAd. Däremot har PerfluorAd ingen effekt på mangan. Om mangan har en negativ 
inverkan på det reningssteg som följer efter rening med PerfluorAd kan ett extra 
behandlingssteg krävas för att ta bort mangan (Riegel et al., 2020). 
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5.2.2 Reningsgrad 

Reningsgraden för kortare perfluorerade sulfon- och karboxylsyror förbättras när 
doseringen av PerfluorAd ökar (Riegel et al., 2020; Ross et al., 2018). Exempelvis 
rapporteras en reningsgrad på 77 % för PFBA vid en dosering på 2 g PerfluorAd per liter 
vatten vilket sjunker till mellan 6 och 30 % vid lägre koncentrationer (Ross et al., 2018). 
Vid en koncentration på 100 mg/L PerfluorAd avlägsnades ≥90 % av PFOS, PFOA och 
PFHxS medan koncentrationen av PFPeA reducerades med 40 %. När doseringen ökade 
till 200 mg/L ökade reningsgraden för PFPeA till ungefär 60 % (Riegel et al., 2020). 

I en annan studie där grundvatten innehållandes 589 µg/L PFAS behandlades med 
PerfluorAd reducerades koncentrationen till 38 µg/L, motsvarande en reduktion på cirka 
93 % (Cornelsen, 2017). 

 

5.2.3 Pågående forskning 

SERDP driver ett forskningsprojekt med koppling till behandling av PFAS-förenat vatten 
genom koagulering/flockning (Tabell 5.2). 

Tabell 5.2  Forskningsprojekt med koppling till behandling av PFAS-förenat vatten med PerfluorAd 
som bedrivs av SERDP. 

Projekttitel Projektnr. 

Coagulant-Enhanced Sorption for In Situ Remediation of PFAS-
Impacted Groundwater Systems 

SERDP ER-2425 

 

5.2.4 Slutsats 

Bland de kunskapsluckor som har identifierats i litteraturen kan nämnas (Riegel et al., 
2020): 

• Reningsgraden som kan erhålls för olika PFAS  

• Mängden restprodukter som erhålls i processen och som behöver omhändertas 

• Det saknas studier för att utreda om pH, elektrisk konduktivitet och närvaron av 
petroleumföroreningar inverkar på effekten av PerfluorAd  

Utfällning/koagulering/flockning bedöms utifrån uppgifter i litteraturen vara en 
intressant metod för rening av PFAS-innehållande vatten. Metoden bedöms vara av 
intresse för RU PFAS primärt som en del i ett treatment train och då främst som ett 
reningssteg vid behandling av högförorenade vatten. 

  

https://www.serdp-estcp.org/Program-Areas/Environmental-Restoration/Contaminated-Groundwater/Emerging-Issues/ER-2425
https://www.serdp-estcp.org/Program-Areas/Environmental-Restoration/Contaminated-Groundwater/Emerging-Issues/ER-2425
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6 Behandling av PFAS i jord och grundvatten in situ 

6.1 Biologiska metoder  

6.1.1 Metodbeskrivning 

Biologisk behandling bygger på att föroreningar bryts ned, exempelvis med hjälp av 
mikroorganismer och svampar (bioremediering), eller att växter tar upp och ackumulerar 
föroreningar (fytoremediering).  

Biologisk behandling av förorenad jord och vatten är en väl utvecklad metod för vissa 
föroreningar exempelvis petroleumföreningar och klorerade kolväten. Däremot finns det 
enbart några få studier som gör gällande att även PFAS kan brytas ned biologiskt med 
hjälp av bakterier eller enzymer (Kucharzyk et al., 2017; Shahsavari et al., 2021). 
Nedbrytningen verkar också vara en långsam process som kräver specifika betingelser. 
Det bör också poängteras att omvandlingen leder till att andra typer av PFAS bildas. 
Exempelvis har det visats att biologiska system kan leda till att prekursorer omvandlas till 
stabila PFAS. 

Att växter kan ta upp PFAS är väl dokumenterat, se till exempel review-artikel av Jiao et 
al., (2020) och referenser däri. Den generella bilden av upptag av PFAS i växter är att 
kortkedjiga PFAS primärt tas upp och transporteras till växtens delar ovan jord medan 
PFAS med längre kolkedjor i huvudsak fastläggs i växtens rotsystem (Sharma et al., 2020; 
Wang et al., 2020; Zhang et al., 2019; Felizeter et al., 2012; Krippner et al., 2014; Yoo et 
al., 2011; Zhao et al., 2016). Perfluorerade karboxylsyror och sulfonsyror är de grupper av 
PFAS som har studerats i störst omfattning och inom dessa grupper har ett stort fokus 
legat på PFOA och PFOS. Vad gäller prekursorer visar en genomförd litteraturstudie 
(Pettersson & Enell, 2021) att det finns mycket begränsat med information om såväl 
upptag av prekursorer i växter som möjligheterna att tillämpa fytoremediering. 
Kunskapsläget om vilka växter som lämpar sig för upptag av olika PFAS är också 
begränsat i dagsläget.  

 

6.1.2 Reningsgrad 

De reningsgrader som har uppnåtts med bakterier och enzymer får betecknas som 
begränsade. Shahsavari et al. (2021) refererar studier där halten av PFAS har reducerats 
mellan 30 och 75 %.  

Studier av nedbrytning av PFAS med hjälp av svampar har genomförts. En specifik typ av 
vitrötesvamp, Phanaerochete chrysosporium, har testats (Kucharzyk et al., 2017). Under 
aerobiska förhållanden har mängden 6:2 FTOH reducerats till ungefär hälften efter 35 
dagar, men nedbrytningen har lett till att flera kortkedjiga metaboliter såsom PFBA och 
PFPeA har bildats. 

Det finns bara några få publicerade studier av pilot- och fullskaleförsök över 
fytoremediering av PFAS, men utifrån dessa verkar även denna metod ha begränsade 
möjligheter att nå höga reningsgrader.  
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Ett fullskaleförsök i Singapore där vassbäddar användes i en våtmark för att rena 
deponilakvatten med en summahalt på 1 till 8 µg/L PFAS83 rapporterades som bäst en 
reningseffekt på 42-49 % (Yin et al., 2017). För att förbättra reningsgraden föreslog 
författarna att man ska välja unga, friska, snabbväxande växter, med hög(re) potential för 
upptag av PFAS, samt att tillsatser av andra substrat med hög sorptionsförmåga för PFAS 
skulle kunna användas för att fånga långkedjiga PFAS. Författarna drog också slutsatsen 
att det finns risker för att systemet snabbt blir ”mättat” och att man måste skörda och 
återplantera växterna regelbundet för att undvika en avtagande reningsgrad över tid. 

Från växthusförsök med våtmarksväxter som tillförts PFAS-förorenat vatten (i ng/L-
nivåer), under 21 dagar, har det rapporterats reningsgrader på 20–40 %, mätt som 
ackumulerad mängd PFAS i växterna i relation till tillförd. Samma studie visade också att 
fytoremedieringen fungerade bättre vid låga PFAS halter (ng/L-nivåer) än då halterna var 
högre (Zhang et al., 2019). 

En svensk studie har undersökt upptaget av 26 olika PFAS i växter (björk, gran, hägg, 
rönn, kirskål, hultbräken och smultron) inom en brandövningsplats på Arlanda flygplats 

(Gobelius et al., 2017). Teoretiskt kom författarna fram till att 1,4 g PFAS (ΣPFAS26) 
skulle kunna omhändertas per år och hektar från ett kraftigt förorenat område med hjälp 
av träd, så som björk och gran, samt skörd av årliga marktäckare (t.ex. kirskål). Deras 
uppskattning var att det skulle krävas <45 år för att nå riktvärdet för känslig 
markanvändning (3 µg/kg TS) för den studerade platsen. 

 

6.1.3 För- och nackdelar 

Det finns i dag inga belägg för att metoder som nyttjar bakterier, enzymer eller svampar 
klarar av att bryta ned PFAS fullständigt. En ofullständig nedbrytning skulle också kunna 
leda till omvandling av vissa PFAS till mer stabila PFAS. De reningsgrader som har 
påvisats är relativt låga. 

De växter som används för en fytoremediering, och eventuellt även till viss del jorden som 
växterna växt i, kommer att behöva omhändertas. Det kan exempelvis innebär att 
materialet förbränns. Detta kan eventuellt medföra höga kostnader (om inte biomassan 
kan utnyttjas som en resurs på grund av sitt innehåll av PFAS) och en risk för eventuell 
vidare spridning av föroreningarna om förbränningen inte leder till en fullständig 
destruktion. 

Ytterligare en begränsning med fytoremediering är att endast förorening som ligger i nivå 
med växternas rötter har potential att kunna bli åtgärdad. Djupare liggande föroreningar 
går inte att behandla med växter.  

Resultat som redovisas i litteraturen indikerar att metoden har bäst förutsättningar vid 
låga föroreningshalter i jord och vatten (Zhang et al., 2019). 

 

 
3 PFHxA, PFHpA, PFBS, PFHxS, PFOA, PFNA, PFDA och PFOS 
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6.1.4 Pågående forskning 

SGI har redan idag viss forskningsverksamhet som kopplar till fytoremediering av PFAS. 
SGI ingår i ett EU-finansierat forskningsprojekt (LIFE SOuRCE; http://www.life-
source.se/) som har sitt fokus i att tillämpa och utvärdera olika innovativa 
åtgärdsmetoder för att rena grundvatten och lakvatten förorenat med PFAS. Projektet 
inleddes hösten 2021 och ska pågå under fyra år. Inom en deponi i Uppsala kommer 
Surface Active Foam Fractionation (SAFF), elektrokemisk oxidation och fytoremediering 
kombineras i ett treatment train. Upplägget bygger på att fytoremediering ska utgöra ett 
kompletterande reningssteg där behandling med växter har till syfte att omhänderta de 
PFAS som kvarstår i grundvatten efter behandling med SAFF. 

Därtill finansierar SGI genom Tuffo ett forskningsprojekt (PhytoRem) som syftar till att 
använda växter för att rena PFAS-förorenad jord och grundvatten. Projektet som leds av 
SLU inleddes 2018 och kommer preliminärt att slutrapporteras under 2022. Projektet 
bygger på ett tidigare pilotprojekt som SLU har genomfört om upptag av PFAS i växter i 
anslutning till ett område kring en brandövningsplats (Gobelius et al., 2017).  

I år har också ett projekt som ska studera biologisk nedbrytning av PFAS inom mark och 
grundvatten beviljats finansiering inom Tuffo-programmet. Projektet leds av forskare 
från Uppsala universitet och SLU. Projektet ska bland annat studera i vilken utsträckning 
som PFAS kan brytas ned mikrobiellt, vilka PFAS som bryts ned och om nedbrytningen är 
fullständig, eller om andra PFAS bildas vid nedbrytningen. Studien inleds i laboratorie-
skala, men planeras att tillämpas i form av ett demonstrationsförsök inom ett PFAS-
förorenat område. 

Förutom ovan nämnda studier har föreliggande arbete identifierat ytterligare tre 
forskningsprojekt, finansierade av SERDP, som koppar till biologisk behandling av PFAS-
förorenade områden, se Tabell 6.1. Projekten initierades 2020. 

Tabell 6.1  Forskningsprojekt kring biologisk behandling av PFAS finansierade av SERDP. 

Projekttitel Projektnr. 

Microbially-Mediated Defluorination of High-Priority Per- and 
Polyfluoroalkyl Substances: Microorganisms, Genetics, and 
Biochemistry 

SERDP ER20-1023 

Biotransformation and Potential Mineralization of PFOS, PFHxS, 
and PFOA by Acidimicrobiaceae sp. A6 under Iron Reducing 
Conditions 

SERDP ER20-1219 

Identification, Characterization, and Application of Reductive 
Defluorinating Microorganisms 

SERDP ER20-1541 
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6.1.5 Slutsats 

Tillämpning av biologiska metoder för att behandla PFAS-förorenad jord och vatten är ett 
aktivt forskningsområde. Huvuddelen av de studier som finns redovisade är genomförda i 
laboratorieskala. Erfarenheter från tillämpningar i full skala är däremot mycket 
begränsade. En aspekt som har lyfts fram är att det kan vara svårt att överföra resultat 
från studier i laboratorium eller motsvarande till stor skala (Costello & Lee, 2020).  

På grund av det mycket begränsade antalet studier över biologisk nedbrytning av PFAS 
med hjälp av bakterier, enzymer och svampar, samt att de reningsgrader som har påvisats 
är relativt låga, gör SGI bedömningen att bioremediering inte är lämplig att satsa på inom 
RU-PFAS. Att SGI redan finansierar ett forskningsprojekt där metoden testas bidrar till 
detta. 

Vad gäller sanering av grundvatten in situ är det tveksamt om fytoremediering är en 
tillämpbar saneringsmetod annat än i speciella fall. Fytoremediering av grundvatten kan 
vara svårt av två anledningar. För det första, växtens rotsystem måste nå ned till den nivå 
som grundvatten befinner sig på. Urvalet av växter som kan vara användbara begränsas 
därmed. För det andra, grundvattnet rör sig genom marken med en viss hastighet. För att 
fånga upp förorening i strömmande grundvatten måste upptaget i växten alternativt 
fastläggningen i dess rotzon gå tillräckligt snabbt så att föroreningen hinner tas upp från 
vattnet under den tid som grundvattnet passerar genom det område där växterna odlas. 

En variant kan vara att samla upp grundvatten och sprinkla vattnet över en odlingsyta. 
Genom att styra mängden vatten som tillförs kan man, åtminstone teoretiskt, se till att 
tillförd föroreningsmängd inte överstiger den mängd som växten kan ta upp. I praktiken 
kan detta vara svårt att uppnå eftersom upptaget av vatten, och därmed föroreningar, 
varierar över tid, exempelvis på grund av variationer i nederbörd och temperatur. 

Fytoremediering bedöms inte vara en metod som SGI kommer att jobba med inom RU 
PFAS. För att en effektiv reningsgrad ska uppnås och för att metoderna ska kunna 
utvärderas krävs till exempel att växtligheten hinner etablera sig, och att flera växt-
säsonger kan studeras. Detta anses inte vara möjligt att genomföra inom RU PFAS 
uppdragets tidsram på endast tre år. Metoden testas också redan inom forsknings-
projektet LIFE SOuRCE där SGI deltar och inom ett projekt finansierat av Tuffo-
programmet. 

 

6.2 Fysikalisk separationsmetod - Luftinjektering 

6.2.1 Metodbeskrivning 

Det finns i princip två olika sätt att injektera luft i grundvattenzonen: 1) direkt i 
grundvattnet, eller 2) i botten på ett installerat grundvattenrör.  

Metoder som bygger på att luft injekteras i grundvatten (eng. air sparging) är 
väletablerade för att rena grundvatten förorenad med flyktiga organiska ämnen (VOC). 
Injektering av luft medför att föroreningar lösta i vatten förångas, drivs av, och ansamlas i 
den omättade zonen. För att inte avdrivna föroreningar ska avgå direkt till atmosfären 
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kombineras luftinjektering ofta med porgasextraktion för omhändertagande och rening 
av avdrivna VOC. Metoden har främst använts vid behandling av petroleumförorenat 
grundvatten. Tillförsel av luft kan även göra att föroreningar som är nedbrytbara under 
aerobiska förhållanden destrueras. En tumregel är att föroreningarna bör ha ett värde på 
Henrys konstant större än 0,01 (2,4×10-4  atm-m3/mol vid 25 °C) för att luftinjektering 
ska fungera (Englöv et al., 2007). Exempel på ämnen som kan behandlas på detta sätt är 
klorerade kolväten och bensen. 

Många PFAS har ett värde på Henrys konstant som underskrider ovanstående tumregel 
och bryts heller inte ned biologiskt i någon betydande omfattning, vilket talar emot att 
luftinjektering är en lämplig metod för att rena grundvatten. För att air sparging ska 
fungera för PFAS, måste den därför bygga på en annan fysikalisk princip. Nyligen föreslog 
Newell et al., (2021) en metod för PFAS som bygger på att luft injekteras direkt i grund-
vattenzonen. Den bärande idén är att PFAS ansamlas i gränsytan mellan luft och vatten, 
varvid de följer med luftbubblorna när de stiger upp genom grundvattnet. Detta medför 
att den nedre av akviferen renas från PFAS. I området närmast grundvattenytan sker det 
istället en anrikning av PFAS. Air sparging förväntas således inte leda till en komplett 
rening av grundvattenakviferen från PFAS, men genom att anrika PFAS i en mindre 
volym ytligt grundvatten underlättas en vidare rening genom exempelvis pump and treat. 

Ett alternativt sätt att använda luftinjektering för att avlägsna PFAS från grundvatten är 
att injektera luft i botten på en installerad grundvattenbrunn. Metoden har utvecklats av 
det australiensiska företaget OPEC och är en in situ variant av SAFF-metoden. Metoden 
kallas ”downhole foam fractionation” (OPEC, 2022). Komprimerad luft tillsätts i specifikt 
utformade grundvattenbrunnar varvid innehållet av PFAS i grundvattnet ger upphov till 
skumbildning i röret. Röret sätts under vacuum varvid skummet kan samlas upp i toppen 
av brunnen och omhändertas. Metoden skulle således i princip kunna fungera som en 
komplett reningsmetod för hela grundvattenakviferen, dock sannolikt med de 
begränsningar vad gäller lågmolekylära PFAS som nämnts ovan för SAFF-metoden. 

 

6.2.2 Reningsgrad 

Det finns i dag ingen publicerad dokumentation av vare sig laboratorieförsök eller 
fältförsök där luftinjektering direkt i grundvattenzonen har testats. I en nyligen 
publicerad artikel redovisar Newell et al. (2021) resultat från en laboratoriestudie av 
typen ”proof-of -concept”. I den nedre delen av en kolonn med grus och vatten 
injekterades ett ytaktivt ämne (infärgat tvättmedel). När luft bubblades genom kolonnen 
underifrån transporterades det ytaktiva ämnet successivt upp genom kolonnen.  

Även ”downhole foam fractionation” är en oprövad metod. Försök har gjorts på OPEC:s 
laboratorium och man har där kunnat verifiera att PFAS verkligen rör sig uppåt i ett 
vattenfyllt rör, samt att skummet som bildas i den luftfyllda delen av röret går att 
extrahera med en vakuumpump (P. Murphy, muntlig kommunikation). Hur väl metoden 
kan fungera i fält är mycket beroende på vilken influensradie som kan uppnås. Tanken är 
att luftinblåsningen i botten på röret ska lyfta vattenpelaren inne i röret och därmed 
åstadkomma ett ökat flöde av grundvatten in i röret.  
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6.2.3 För- och nackdelar 

En fördel med direktinjektering av luft i grundvattenzonen (air sparging) är att utrustning 
och teknik i princip finns tillgänglig, även om den sannolikt måste anpassas till PFAS. 
Metoden är energisnål och kräver inga kemikalier eller sorbenter. En nackdel är att inte 
en komplett rening av hela grundvattenzonen uppnås, utan metoden kan i bästa fall 
användas för att anrika PFAS i de ytligare delarna av akviferen. Det skulle dock vara en 
stor vinst om volymen grundvatten som behöver pumpas och behandlas drastiskt kan 
minskas. Kanske kan även desorptionen av PFAS från markpartiklar underlättas genom 
luftinblåsning. Newell et al. (2021) för också fram idén att air sparging kan kombineras 
med fytoremediering på lokaler med ytligt grundvatten. En begränsning med metoden är 
att den lämpar sig bäst för mark som är homogen i sin uppbyggnad. Inblandning av 
lågpermeabla skikt innebär att kontakten mellan luft och förorening försämras. Genom 
att öka luftflödet bör dock problemet kunna reduceras (Newell et al., 2021). 

En fördel med downhole foam fractionation är att en fullständig rening av hela grund-
vattenmagasinet (i princip) är möjlig. Liksom air sparging är metoden energisnål och 
kräver inga kemikalier eller sorbenter. Ett problem som har lyfts fram med metoden är att 
det endast är grundvatten som har trängt in i röret som behandlas. Effektiviteten blir 
därmed starkt beroende av hur stor omsättning av vatten i röret som kan erhållas. I 
motsats till SAFF-tekniken är downhole foam fractionation en omogen teknik och mer 
forskning är nödvändig för att klargöra den grundläggande funktionen och vilka 
påverkansområden som kan uppnås. 

 

6.2.4 Pågående forskning 

Ett flertal forskningsprojekt som inbegriper luftinjektering i grundvattenzonen har 
nyligen initierats inom ramen av SERDP:s forskningsprogram (Tabell 6.2).  

Tabell 6.2  Forskningsprojekt kring luftinjektering i PFAS förorenade akviferer finansierade av 
SERDP. 

Projekttitel Projektnr. 

Gas Sparging Directly in Aquifers to Remove or Sequester PFAS SERDP ER22-3221 

Extraction and Removal of PFAS from Impacted Water and Soil 
using Air Bubbles 

SERDP ER22-3438 

Low-Cost, Passive In Situ Treatment of PFAS-Impacted 
Groundwater Using Foam Fractionation In an Air Sparge Trench 

SERDP ER21-5124 

In Situ Treatment of PFAS Using D-FAS Technology  SERDP ER19-5075 

Combined In Situ/Ex Situ Treatment Train for Remediation of 
PFAS-Impacted Groundwater  

SERDP ER18-1306 

 

https://www.serdp-estcp.org/Program-Areas/Environmental-Restoration/Contaminated-Groundwater/ER22-3438
https://www.serdp-estcp.org/Program-Areas/Environmental-Restoration/Contaminated-Groundwater/ER22-3438
https://serdp-estcp.org/Program-Areas/Environmental-Restoration/Contaminated-Groundwater/Emerging-Issues/ER19-5075
https://www.serdp-estcp.org/Program-Areas/Environmental-Restoration/Contaminated-Groundwater/Emerging-Issues/ER18-1306
https://www.serdp-estcp.org/Program-Areas/Environmental-Restoration/Contaminated-Groundwater/Emerging-Issues/ER18-1306


Statens geotekniska institut  2022-09-15 
  1.1-2201-0064 

32 (56) 

6.2.5 Slutsats 

Metoder som bygger på att injektera luft i grundvattenzonen, direkt eller i en grund-
vattenbrunn (rör eller schakt) måste fortfarande betraktas som omogna. Metoderna har i 
princip en stor potential. Såväl forskning kring grundläggande processer i labbskala som 
tester i pilotskala är dock nödvändigt för att kunna bedöma den reella potentialen. På 
grund av den stora potentialen är metoder som bygger på luftinjektering in situ av 
intresse för RU PFAS. 

 

6.3 Kemiska metoder 

Det finns få dokumenterade pilotskaleförsök där kemiska metoder använts för att bryta 
ner (oxidera) PFAS i grundvatten in situ. Dock finns ett flertal laborativa studier som 
genomförts under förhållanden som är relevanta för grundvatten.  

 

6.3.1 Metodbeskrivning 

Kemiska metoder bygger på en oxidativ nedbrytning av PFAS-molekylerna genom tillsats 
av olika reagens. Vid en komplett nedbrytning är slutprodukterna CO2(g) och F-. För en 
omfattande genomgång av olika oxidativa reagens för PFAS hänvisas till (Dombrowski et 
al., 2018).  

Ett reagens som testats på PFAS är väteperoxid (H2O2), i kombination med någon tillsats 
eller behandling (UV-ljus) som skapar fria hydroxylradikaler (OH•). En vanlig 
kombination är väteperoxid tillsammans med tvåvärt järn (Fe2+), även kallad Fentons 
reagens, där fria hydroxylradikaler bildas genom följande reaktion: 

Fe2+ H2O2 ↔ Fe3+ + OH- + OH• 

Fria hydroxylradikaler är starka oxidationsmedel, men har visat sig för svaga för att 
oxidera perfluorerade kolkedjor (-CF2-). Dock kan PFAS prekursorer oxideras till stabila 
PFAS, som PFOA (Houtz & Sedlak, 2012). Det är denna princip som ligger till grund för 
den så kallade TOP-metoden (Total Oxidizable Precursor Assay), där hydroxylradikaler 
dock genereras genom tillsats av kaliumpersulfat och natriumhydroxid.  

Den fria sulfatradikalen (SO4•-) är ett starkare oxidationsmedel än den fria hydroxyl-
radikalen och har därför potential att bryta ner vissa PFAS-molekyler. Fria sulfatradikaler 
skapas genom en aktivering av persulfat (S2O82-) enligt: 

S2O82- + aktiverare ↔ 2SO4•- 

Persulfat kan aktiveras av UV-ljus och värme (minimum ca 40 °C), alternativt genom 
tillsats av bas (pH>11) väteperoxid eller ozon (Dombrowski et al., 2018).  
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6.3.2 Reningsgrad 

I en laborativ studie undersökte Dombrowski et al. (2018) förmågan hos tio olika reagens 
att bryta ner PFAS i ett naturligt grundvatten. Bäst resultat erhölls med värmeaktiverad 
persulfat vid 60–70 °C. Karboxylsyror bröts ned relativt effektivt (PFOA>90 %), medan 
reduktionen av PFOS och PFHxS var lägre (<20 %). Svårigheten att bryta ner PFOS med 
värmeaktiverad persulfat är även dokumenterad i andra studier (Bruton & Sedlak, 2017; 
Park et al., 2016). En komplicerande faktor vid fältapplikationer med kemiska metoder är 
att reagensen reagerar med jordmatrisen och lösta ämnen i grundvattnet, som naturligt 
organiskt material. Park et al. (2016) visade att effektiviteten hos värmeaktiverad 
persulfat att bryta ner PFOA minskade betydligt i en jordsuspension (55 % nedbrytning, 
14 dagar) jämfört med i en vattenlösning (99,6 % nedbrytning, 14 dagar).  

Det fåtal publicerade pilotskaleförsök där oxidativ nedbrytning av PFAS har testats i fält 
visar på svårigheter och utmaningar med tekniken. Eberle et al. (2017) undersökte 
förmågan hos ett kommersiellt reagens OxyZone® (en kombination av väteperoxid-
aktiverad persulfat och ozon) att bryta ner PFAS i grundvattenzonen på en lokal i USA. 
PFOS var den dominerande PFAS-föreningen med en koncentration på 100–200 μg/L. 
Efter injektering av OxyZone® sjönk koncentrationen av PFAS (summa av nio PFAS) i 
den behandlade zonen med mellan 21 och 79 %. McGregor (2020) genomförde ett pilot-
skaleförsök där förmågan hos sex olika in situ metoder att rena PFAS-förorenat grund-
vatten undersöktes. Såväl väteperoxid som persulfat ingick i studien, dock utan tillsats av 
”aktiverare”. Ingen signifikant minskning av koncentrationen av PFAS kunde fastställas 
för något av de två reagensen. Uppenbart behövs någon form av aktivering för att 
persulfat ska fungera. I ett nyligen avslutat projekt finansierat av SERDP (ER-201729), 
planerades för ett pilotskaleförsök med persulfat i kombination med termisk 
uppvärmning av marken, men projektet fick avbrytas efter en första, laborativ del på 
grund av finansiella svårigheter. 

 

6.3.3 För- och nackdelar 

Fördelen med kemiska metoder är att de har en potential att bryta ner PFAS till koldioxid 
och fluoridjoner, alternativt harmlösa reaktionsprodukter. Om de också skulle gå att 
tillämpa in situ skulle det göra dem attraktiva. Utmaningen tycks dock vara att det i dags-
läget inte finns något reagens som klarar av att bryta ner samtliga PFAS-ämnen, då 
speciellt sulfonsyrorna – ens i kontrollerade system på laboratorium.  

 

6.3.4 Pågående forskning 

Som framgår av Tabell 6.3 finns det endast ett fåtal aktuella SERDP-finansierade 
forskningsprojekt i deras databas. I ett pågående projekt av typen proof-of-concept 
undersöks möjligheten att öka förmågan hos värmeaktiverad persulfat att bryta ner 
sulfonsyror (PFOS). Tanken är att tillämpa en tvåstegsprocess där sulfonsyragruppen i ett 
första steg ersätts med en karboxylgrupp med hjälp av lackas (eng. laccase, ett enzym). De 
bildade karboxylsyrorna kan sedan brytas ned ”fullständigt” i ett andra steg med 
värmebehandlad persulfat. 
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Tabell 6.3  Forskningsprojekt kring kemiska in situ destruktionsmetoder finansierade av SERDP. 

Projekttitel Projektnr. 

Field Demonstration to Enhance PFAS Degradation and Mass 
Removal Using Thermally-Enhanced Persulfate Oxidation 
Followed by Pump-and-Treat  
 

SERDP ER-201729 

Treatment Train for In Situ Mineralization of PFOS Using Heat-
activated Persulfate Oxidation (HAPO) 

SERDP ER19-1410 

 

6.3.5 Slutsats 

Metoder som bygger på nedbrytning (oxidation) av PFAS måste fortfarande betraktas 
som omogna. Det finns idag inga resultat redovisade från lyckade pilotskaleförsök. Det 
tycks inte heller finnas några nyligen (efter 2020) beviljade sådana projekt finansierade 
av SERDP. Mer grundläggande forskning bedöms vara nödvändig innan någon fält-
applikation är möjlig. Förutom frågetecken kring effektivitet med avseende på 
nedbrytning av PFAS så är det oklart hur tillsatser av dessa kemikalier kommer att 
påverka biologiska och kemiska processer i marken i övrigt. Det kan finns risk för att 
andra skadliga ämnen (än PFAS) bildas och att eventuella rester av tillsatta kemikalier ger 
upphov till oönskade negativa effekter. För att metoden ska ha en potential att kunna 
tillämpas på flera olika platser behöver inverkan av lokala betingelser såsom kemi, biologi 
och geokemi noga utredas innan tekniken tas i bruk, vilket bedöms skulle ta allt för lång 
tid att utforska inom ramen för RU PFAS.  
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7 Fastläggning av PFAS i jord och grundvatten in situ 

7.1 In situ stabilisering  

Ett sätt att förhindra vidare spridning av PFAS från en jord eller i en akvifer är att blanda 
in en sorbent som har en hög affinitet för PFAS. Vilken typ av sorbent som är bäst lämpad 
beror bland annat på om det är ytligt liggande PFAS-förorenad jord som ska behandlas 
eller om det är en plym med PFAS-förorenat grundvatten som ska stoppas. Vid 
behandling av förorenat grundvatten in situ har sorbentens mobilitet betydelse för hur väl 
den kan fördelas i akviferen, vilket också påverkar hur tätt injekteringen måste göras. Vid 
behandling av ytligt förorenad jord ovanför grundvattenytan är det möjligt att använda 
mindre mobila sorbenter, till exempel av större partikelstorlek, då olika mekaniska 
inblandningstekniker går att använda. 

Det finns idag en omfattande forskning på olika typer av sorbenter, till exempel aktivt kol, 
biokol, naturliga eller modifierade lermineral, samt olika typer av naturligt organiskt 
material (torv, slam, olika typer av växtmaterial). För en uppdaterad översikt, se Sleep & 
Juhasz (2021). 

 

7.1.1 Metodbeskrivning 

Metoden bygger på principen att jordens kapacitet att binda PFAS drastiskt ökar genom 
tillsats av sorbenten. I många studier beskrivs bindningsstyrkan i termer av en 
fördelningsfaktor, det så kallade Kd-värdet: 

𝐾𝐾𝑑𝑑 =  
𝐶𝐶𝑠𝑠
𝐶𝐶𝑤𝑤

 

där Cs är halten sorberad förorening (mg/kgjord) och Cw är halten i porvattnet (mg/L). För 
att jämföra sorbenter under olika experimentella förhållanden kan Cs istället uttryckas 
som halten sorberad förorening per kg tillsatt sorbent (mg/kgsorbent). Beroende på ämnets 
och sorbentens kemiska och fysikaliska egenskaper kan inbindningen ske på olika sätt. 
Eftersom PFAS-molekylerna i regel har en negativ nettoladdning måste de sorbenter som 
bygger på elektrostatisk attraktion ha en nettopositiv yta (t.ex. modifierade lermineral). 
Alternativt kan den hydrofoba ”svansen” på PFAS-molekylerna bidra till en inbindning 
genom hydrofob interaktion i de fall då sorbentens yta är neutral eller svagt laddad (till 
exempel aktivt kol, se nedan). För att främja immobiliseringen i ett längre tidsperspektiv 
är det positivt om inbindningen har ett högt inslag av irreversibilitet. 

 

7.1.2 Reningsgrad 

Mattias Sörengård et al. (2020) undersökte i labbskala inbindningen av 17 olika PFAS till 
sammanlagt 44 olika sorbenter. Där ingick bland annat olika typer av lermineral, 
oorganiska och organiska restprodukter, biokol och aktivt kol. Resultatet var entydigt och 
visade att sorbenter baserade på aktivt kol var överlägset bäst (band PFAS två till fyra 
tiopotenser starkare än övriga sorbenter). Det var ingen större skillnad mellan de fyra 
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olika typerna av aktivt kol som testades (partikulärt aktivt kol (PAC), granulerat aktivt kol 
(GAC) och RemBind®).  

RemBind® är en kommersiell produkt som i dag används för att stabilisera PFAS-
förorenad jord. RemBind® levereras i pulverform och består av en blandning av aktivt 
kol, aluminiumhydroxid och kaolinlera, vilket gör att denna sorbent även kan fastlägga 
metaller och metalloider (till exempel arsenik). I ett laboratorieförsök med tre 
fältkontaminerade jordar från Australien (summa PFAS28: 3,1-33 mg/kg) minskade 
lakbar koncentration av PFAS med >98 % jämfört med obehandlad jord vid en tillsats av 
RemBind® på 5 viktsprocent (Juhasz et al., 2022).  

Som framgår av screeningstudien som redovisas i Mattias Sörengård et al. (2020) är rena 
lermineral dåliga sorbenter jämfört med aktivt kol. En utveckling av sorbenter baserade 
på ytmodifierade lermineral pågår. Ett exempel är att ytan tillförs en positiv laddning 
genom att binda in en positivt laddad organisk molekyl. En kommersiell produkt, 
MatCARETM, är baserad på lermineralet palygorskit med en inbindning av oleylamin 
(innehåller positivt laddad aminogrupp). Laboratorieförsök med MatCARETM, visade att 
en inblandning av 10 viktsprocent sorbent minskade utlakningen av PFOS (dominerande 
PFAS) med >95 % (Das et al., 2013). 

Utöver RemBind® finns en rad andra kommersiella produkter baserade på aktivt kol, där 
vissa också går att injektera i grundvattenzonen, exempelvis PlumeStop® (Regenesis), 

Trap & Treat BOS‐100® (RPI, Inc.), COGAC™ (Remington) och FluxSorb™ (Cascade). 

Av dessa är PlumeStop® sannolikt den mest väldokumenterade. PlumeStop® består av en 
suspension av kolloidalt aktivt kol i storleken 1–2 μm (Regenesis). En hög kapacitet att 
immobilisera PFAS demonstrerades nyligen i ett kolonnförsök där 400 porvolymer av 
artificiellt grundvatten spikat med en blandning av 10 PFAS pumpades genom kolonner 
(Niarchos et al., 2022). Trots en inblandning av PlumeStop® på endast 0,031 viktsprocent 
i jordmaterialet, fördröjdes transporten av de olika PFAS-ämnena avsevärt. Graden av 
fördröjning var signifikant positivt korrelerad till kedjelängd. 

PlumeStop® har också testats i flera försök i pilotskala. I ett fältförsök på en lokal med 
sandiga jordlager injekterades PlumeStop® i en yta på 40 m2 i ett nätverk med 1,5 m 
mellanrum (McGregor, 2020). Koncentrationen av PFAS (och en rad stödvariabler) 
mättes i grundvattnet före injekteringen och följdes upp under 18 månader efter 
injekteringen. Koncentrationen av PFAS (PFBA, PFPeA, PFHxA, PFHpA, PFOA och 
PFNA) sjönk drastiskt i grundvattnet i den behandlade zonen (>90 %) och ingen ökning 
kunde skönjas efter 18 månader. I ett annat pilotskaleförsök injekterades PlumeStop® i 
en vertikalt heterogen geologisk akvifer (McGregor & Benevenuto, 2021). Sprickigt berg 
överlagrades av sand och sandig-siltig morän. Koncentrationen i grundvattnet var initialt 
>5000 ng/L av de dominerande PFAS (PFBA, PFPeA, PFHxA) i ytliga lager och 50-500 
ng/L i det sprickiga berget. Efter injektering av PlumeStop® minskade koncentrationen av 
samtliga PFAS till <50 ng/L, även ett år efter injekteringen. Erfarenheter från Tuffo-
projektet ”StopPFAS” visade att en stor rumslig horisontell variation i jordlager är 
betydligt svårare att hantera med barriärteknik baserad på PlumeStop® (Fagerlund et al., 
2022).  



Statens geotekniska institut  2022-09-15 
  1.1-2201-0064 

37 (56) 

7.1.3 För- och nackdelar 

En fördel med in situ immobilisering av PFAS med sorbenter är att metoden är billig och 
tekniskt mogen. Stora områden kan därmed behandlas. Kommersiella produkter 
baserade på kolloidalt aktivt kol går dessutom att injektera på stora markdjup. Tekniken 
har därmed en potential att stoppa spridningen av stora plymer av PFAS, alternativt 
förhindra och fördröja utlakningen av PFAS från den omättade zonen. 

Inblandning av sorbenter är generellt svårt eller omöjligt i finkorniga jordmaterial. Vid 
injektering av sorbenter på lokaler med en rumslig, komplex geologi kan en barriär-
lösning vara svår att tillämpa, vilket demonstrerades i StopPFAS-projektet. Frågor som 
rör sorbenternas uthållighet och funktion över tid är speciellt angelägna att utreda vidare. 
Upprepad behandling eller återinjektering kan eventuellt vara nödvändig för att erhålla 
en acceptabel behandlingseffekt över långa tidsperioder (tiotals-hundratals år). 

 

7.1.4 Pågående forskning 

Enligt Newell et al., (2022) finansierade USA:s försvarsmakt (DoD) åtta forskningsprojekt 
under 2021 med fokus på att öka förståelsen för processer och faktorer som påverkar 
sorbenters funktion över tid i olika fältapplikationer. Några av dessa listas i Tabell 7.1. 

Tabell 7.1  Forskningsprojekt finansierade av SERDP med koppling till stabilisering av PFAS.  

Projekttitel Projektnr. 

Coagulant‐Enhanced Sorption for In Situ Remediation of 
PFAS‐Impacted Groundwater Systems. 

SERDP ER-2425 

Retention of PFAS Groundwater Plumes at Freshwater/Saltwater 
Interfaces 

SERDP ER22-3275 

Impacts of Particulate Carbon Amendments on Pollutant Fate 
and Transpor 

SERDP ER21-1130 

Experimental Evaluation and Mathematical Modeling of 
Particulate Amendment Delivery, Retention and Adsorption 
Performance in the Subsurface 

SERDP ER21-1129 

In Situ PFAS Sequestration in AFFF-Impacted Groundwater SERDP ER20-5100 

Validation of Colloidal Activated Carbon for Preventing the 
Migration of PFAS in Groundwater 

SERDP ER20-5182 

Anion Exchange Permeable Adsorptive Barriers (PABs) for In 
Situ PFAS Immobilization and Removal 

SERDP ER20-5252 
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7.1.5 Slutsats 

Metoder som bygger på immobilisering av PFAS genom tillsats av sorbenter är relativt 
mogna tekniker och har nu försiktigt börjat användas i olika fullskaleprojekt. Det är 
sannolikt nödvändigt att använda denna typ av metoder för att stoppa spridningen av 
PFAS i miljön. Den första fullskalebehandlingen med PlumeStop® genomfördes i Ontario, 
Canada 2016 och fastläggningen av PFAS tycks vara effektiv även sex år efter genomförd 
behandling (www.regenesis.com). Mer forskning i pilotskala är dock nödvändig för att 
undersöka uthålligheten i en stabilisering under olika kemiska och hydrologiska 
förhållanden. Detta gäller oavsett om det är sorbenter som blandas in i en högförorenad 
jord ovan grundvattenytan eller injekteras i grundvattenzonen. Även tekniska frågor kring 
inblandning och injektering är nödvändiga att utreda, liksom hur mätprogram för 
uppföljning av en åtgärd ska utformas. SGI bedömer att sorbenter för fastläggning av 
PFAS in situ i såväl omättad som mättad zon är av intresse för RU PFAS.  

  

http://www.regenesis.com/
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8 Destruktionsmetoder för PFAS i vatten 
Det finns en inte obetydlig mängd studier redovisade i den vetenskapliga litteraturen som 
gör gällande att destruktion av PFAS kan erhållas med ett flertal olika åtgärdsmetoder. 
Bland dessa kan nämnas biologiska metoder och metoder som nyttjar ultraljud eller 
fotolys. Metoderna har dock inte nått en nivå som gör att de är kommersiella. Det kan 
bero på att reningsgraden ofta är låg, att metoderna kräver extrema förhållanden för att 
en nedbrytning ska ske, eller att metoderna är energikrävande.  

 

8.1 Elektrokemisk oxidation 

Ett flertal olika metoder för att kemiskt oxidera PFAS har testats. Bland dessa kan 
nämnas tillsats av aktiverad persulfat, ozon eller väteperoxid (se kapitel 6.3), fotolytisk 
oxidation och elektrokemisk oxidation (Nzeribe et al., 2019; Ross et al., 2018). Den metod 
som bedöms ha störst potential är elektrokemisk oxidation (Veciana et al., 2022). 

 

8.1.1 Metodbeskrivning 

Elektrokemisk oxidation innebär att elektricitet appliceras på vatten förorenat med PFAS 
ex situ. Detta leder till att PFAS bryts ned antingen med hjälp av att hydroxylradikaler 
som genereras i processen (indirekt oxidation) eller genom direkt elektrokemisk 
oxidation. Processen genomförs satsvis i en reaktor. Olika typer av elektroder har 
använts; bordopad diamant (BDD), blydioxid, titanoxid och tennoxid (Nzeribe et al., 
2019). 

Nedbrytning av PFAS sker huvudsakligen genom dekarboxylering. Sulfonsyra omvandlas 
till en karboxylsyra med en mindre perfluorerade kolatom som i sin tur bryts ned steg för 
steg. I varje steg frigörs en enhet CF2. Det finns resultat som indikerar att även 
prekursorer såsom 6:2 FTS och 6:2 FTAB bryts ned under bildande av perfluorerade 
karboxylsyror (PFCA) (Gomez-Ruiz et al., 2017; Schaefer et al., 2018; Trautmann et al., 
2015). 

 

8.1.2 Reningsgrad 

Trautmann et al. (2015) erhåller en reningsgrad på över 90 % av PFAS i grundvatten. 
Nedbrytningen var högre för långkedjiga än kortkedjiga PFAS. Gomez-Ruiz et al. (2017) 
använder en bordopad diamantelektrod för att destruera PFAS i vatten inom ett renings-
verk. De visar att reningsgraden varierar med pålagd strömstyrka och behandlingstid. Vid 
en strömtäthet på 50 mA/cm2 erhålls en reduktion i PFAS-halt på 99,7 % efter 10 timmar. 
Vid lägre strömtäthet (5 respektive 10 mA/cm2) och kortare behandlingstid tycks 
prekursorer brytas ned vilket resulterar i en ökande koncentration av perfluorerade 
karboxylsyror. Utöver strömstyrka och behandlingstid har även effekten av elektrolyt-
koncentration och initialkoncentration av PFOA på nedbrytning av PFOA undersökts 
(Uwayezu et al., 2021). Koncentration av elektrolyt respektive PFAS hade en underordnad 
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effekt i jämförelse med strömstyrka och behandlingstid. Andra faktorer som inverkar är 
avståndet mellan elektroderna samt temperaturen (Nzeribe et al., 2019). 

Metodens effektivitet riskerar att överskattas om inte medier som är miljörelevanta 
använts i studier (Veciana et al., 2022). En studie av elektrokemisk nedbrytning av PFAS i 
spikat vatten respektive avloppsvatten (Uwayezu et al., 2021) bekräftar detta. 

 

8.1.3 För- och nackdelar 

En uppenbar fördel med elektrokemisk oxidation är att det är en av fåtal metoder som 
kan destruera PFAS. Andra fördelar som har lyfts fram är robust prestanda och förmåga 
att anpassa sig till variationer i sammansättning hos det vatten som behandlas och 
variationer i flödeshastighet (Radjenovic & Sedlak, 2015).  

Processen är dock mycket energikrävande. Det innebär att metodens tillämpbarhet av 
kostnadsskäl begränsas till högförorenade koncentrat. Vad gäller de allt högre krav som 
ställs på vatten vad gäller resthalter av PFAS, kan även de höga reningsgrader som 
redovisas i förgående avsnitt vara otillräckliga. 

Beroende på sammansättningen av grundvatten och dess innehåll av andra föroreningar 
kan många oönskade biprodukter bildas i processen. Vätefluorid, klorgas, bromatjoner, 
kloratjoner och adsorberbara organiska halider omnämns (Ross et al., 2018; UBA, 2020). 
Bordopade elektroder kan bilda ozon, väteperoxid samt, i närvaro av karbonat-, fosfat-, 
sulfat- och kloridjoner även peroxydikarbonat, peroxydifosfat, peroxydisulfat, klorat och 
perklorat (Radjenovic & Sedlak, 2015). De två sistnämnda är båda misstänkt carcinogena 
och mutagena. UBA konstaterar att bildande av biprodukter innebär att ytterligare 
behandlingssteg krävs för att avlägsna dessa, vilket ytterligare försvårar att få ekonomisk 
bärighet.  

 

8.1.4 Pågående forskning 

Elektrokemisk oxidation utgör en del i det EU-finansierade forskningsprojektet LIFE 
SOuRCE som SGI deltar i, se avsnitt 6.1.4. 

Det pågår också forskningsprojekt kring elektrokemisk oxidation av PFAS som 
finansieras av SERDP, se Tabell 8.1. Dessutom finansierar ARC två forskningsprojekt. 
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Tabell 8.1  Forskningsprojekt kring elektrokemisk oxidation av PFAS finansierade av SERDP och 
ARC. 

Projekttitel Projektnr. 

Deep Destruction of PFAS in Complicated Water Matrices by 
Integrated Electrochemical Oxidation and UV-sulfite Reduction 

SERDP ER22-3184 

Electrochemical Oxidation of Perfluoroalkyl Acids in Still Bottoms 
from Regeneration of Ion Exchange Resins 

SERDP ER18-1320 

Reactive Electrochemical Membrane (REM) Reactors for the 
Oxidation of Perfluoroalkyl Compound Contaminated Water 

SERDP ER18-1491 

Integrated, scalable technology solutions for PFAS removal and 
destruction 

ARC SR180100027 

Combination of electrochemistry with sono-chemistry to destroy 
and detoxify PFAS 

ARC SR180200015 

 

8.1.5 Slutsats 

Resultat som finns redovisade i litteraturen visar att elektrokemisk oxidation kan 
destruera PFAS under vissa betingelser. Betydelsefulla parametrar är strömtäthet och 
behandlingstid. Behandlingstiden som krävs är relativt lång (timmar) vilket innebär att 
behandlingen inte kan genomföras i en kontinuerlig process utan i en satsvis reaktor. 
Behandlingen är energikrävande vilket innebär att metodens tillämpbarhet begränsas till 
högförorenade koncentrat för att få ekonomisk bärighet. Ökade kostnader kan uppstå då 
ytterligare behandlingssteg kan krävas för att avlägsna de biprodukter som bildas i 
processen. 

SGI gör bedömningen att elektrokemisk oxidation är intressant för behandling av PFAS-
förorenat vatten, men att metoden inte är prioriterad inom RU PFAS. Detta motiveras 
med att SGI redan deltar i ett forskningsprojekt (LIFE SOuRCE) där metoden testas. 
Däremot skulle metoden kunna utgöra en del i ett treatment train inom något av 
forskningsprojekten inom RU PFAS. 

 

8.2 Sonolys 

Sonolys eller ultraljud är ljudvågor med en hög frekvens (>16 kHz). Ultraljud kan 
användas för att bryta ner organiska föroreningar i vatten, slam, jord eller sediment. 
Fokus i detta kapitel ligger på nedbrytning i vatten.  

 

8.2.1 Metodbeskrivning 

När ultraljud används i vatten skapas olika tryck som antingen trycker ihop eller drar isär 
molekylerna och då bildas små mikrobubblor. Bubblorna växer tills de når en instabil 
diameter då de kollapsar och producerar chockvågor (eng. cavitation). Det skapas ett 
enormt tryck och en hög temperatur vilket pyrolyserar PFAS. Vid en frekvens på 20 kHz 

https://www.serdp-estcp.org/Program-Areas/Environmental-Restoration/Contaminated-Groundwater/ER22-3184
https://www.serdp-estcp.org/Program-Areas/Environmental-Restoration/Contaminated-Groundwater/ER22-3184
https://serdp-estcp.org/Program-Areas/Environmental-Restoration/Contaminated-Groundwater/Emerging-Issues/ER18-1320/ER18-1320
https://serdp-estcp.org/Program-Areas/Environmental-Restoration/Contaminated-Groundwater/Emerging-Issues/ER18-1320/ER18-1320
https://www.serdp-estcp.org/Program-Areas/Environmental-Restoration/ER18-1491/ER18-1491
https://www.serdp-estcp.org/Program-Areas/Environmental-Restoration/ER18-1491/ER18-1491
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kan temperaturen överstiga 3 700 C° och tryck på mer än 1 000 atm uppstå. I samma 
process bildas också reaktiva hydroxylradikaler som kan oxidera organiska föroreningar 
(Cao et al., 2020). 

Parametrar som påverkar hur effektivt sonolys kan bryta PFAS är bland annat 
energitäthet, ultraljudets frekvens, temperatur och den omgivande atmosfären. 
Energitätheten styr både bubblornas storlek, tiden det tar för bubblorna att kollapsa, 
temperaturen och det interna trycket under bubblornas kollaps. En högre energitäthet 
kan öka den sono-kemiska aktiviteten (Kanthale et al., 2008). Men det har också 
rapporteras om minskad reaktionshastighet vid högre energitäthet, som skulle kunna 
förklaras av hur bubblorna reagerar på den högre energin (Cao et al., 2020). 

Ultraljudets frekvens bestämmer den kritiska storleken på bubblorna. Campbell et al. 
(2009) har testat inverkan av frekvens (202, 358, 610 och 1060 Hz) på nedbrytning av 
olika PFAS. En frekvens på 358 kHz gav effektivast nedbrytning av PFHxA, PFHxS, PFOA 
och PFOS. Kortare kolkedjor som PFBA och PFBS bröts ner mer effektivt vid en frekvens 
på 610 kHz (Cao et al., 2020). En kombination av olika frekvenser kan ge en synergistisk 
effekt och påskynda de sonokemiska reaktionerna, vilket gett snabbare nedbrytning av 
PFOS (Gole et al., 2018). 

Den mest effektiva nedbrytningen av PFOS och PFOA uppnås vid 20 C° (Panda et al., 
2019). Vid temperaturer över 25 C °minskar nedbrytningen av PFOA, troligtvis beroende 
på en minskad ytspänning som resulterar i minskad adsorption av PFOA till gränssnittet 
mellan vattnet och bubblorna (Y. Jiang et al., 2006). En annan parameter som påverkar 
hur effektivt sonolys bryter ner PFAS är den omgivande atmosfären. Den sonokemiska 
nedbrytningen av PFOS i argon var ungefär dubbelt så snabb som i luft (Moriwaki et al., 
2005). Nedbrytningen kan påskyndas av tillsats av olika ämnen som bildar fria radikaler 
exempelvis persulfat, perjodat och sulfat (Cao et al., 2020).  

Det finns studier som visar att perfluorerade PFAS påverkas mer av sonolys än poly-
fluorerade PFAS med samma kolkedjelängd samt att PFAS med korta kedjor påverkas 
mindre av behandlingen. Denna skillnad kan bero på den lägre ytaktiviteten hos 
kortkedjiga PFAS (Campbell et al., 2009; Fernandez et al., 2016).  

Reningsgraden varierar stort beroende på vilka PFAS och vilka parametrar som använts. 
Ett sätt att jämföra resultaten är att jämföra med vilken hastighet fluorid (F-) har avgetts. 
För PFOS varierar det mellan 0,2-9,5 µM F- per minut (Gole et al., 2018; Rodriguez-
Freire et al., 2015).  

 

8.2.2 För- och nackdelar 

En stor fördel med sonolys är att metoden destruerar PFAS. Cao et al., (2020) menar att 
metoden har en hög säkerhet och inte orsakar sekundära föroreningar. 

Nackdelarna är att det går åt mycket energi och att reaktionshastigheterna varierar 
beroende på typ av PFAS, strömtäthet, pH och oorganiska ämnen så som bikarbonat. 
Tekniken behöver därav testas och anpassas efter det förorenade vattnets kemiska 
egenskaper för att nedbrytningen ska bli så optimal som möjligt. 
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8.2.3 Pågående forskning 

Luleå tekniska universitet driver sedan 2022 ett forskningsprojekt ”Nedbrytning av PFAS 
in situ genom sonolys”. Projektet finansieras av SGI:s forskningsprogram Tuffo och av 
Katrineholms kommun. Projektet förväntas pågå under tre år.  

Det pågår också ett forskningsprojekt kring sonolys av PFAS som finansierats av SERDP, 
Tabell 8.2. 

Tabell 8.2  Forskningsprojekt kring sonolys av PFAS finansierade av SERDP. 

Projekttitel Projektnr. 

Sonolysis-Based In Situ PFAS Treatment Within an HRX Well SERDP ER21-5045 

 

8.2.4 Slutsats 

Sonolys kan vara en lovande teknik för att kunna rena PFAS-förorenat vatten. Nackdelen 
är att det går åt mycket energi vid användning. Olika tillsatser kan under sonokemiska 
reaktioner generera en stor mängd fria radikaler och hjälpa till att minska energibehovet 
och påskynda nedbrytningshastigheten av PFAS. Sonolys kan med fördel användas i 
kombination med andra tekniker. För att en effektiv nedbrytning av PFAS med både 
långa och korta kolkedjor ska ske, kan olika frekvenser behöva användas. 

På samma sätt som för elektrokemisk oxidation anser SGI att metoden inte är prioriterad 
för RU PFAS. Detta motiveras främst med att SGI redan finansierar ett forskningsprojekt 
där metoden testas. Däremot skulle metoden kunna utgöra en del i ett treatment train 
inom något av forskningsprojekten inom RU PFAS.  

 

8.3 Superkritisk oxidation 

8.3.1 Metodbeskrivning 

När ett ämne befinner sig under så högt tryck och hög temperatur att fasgränsen mellan 
vätska och gas har försvunnit benämns detta tillstånd superkritisk vätska. För vatten 
ligger den kritiska punkten vid 374 °C och 221 atm. Då tryck och temperatur överskrider 
dessa värden utgör vatten en superkritisk vätska. Vätskan får då egenskaper som bland 
annat gör att ickepolära ämnen blir lösliga medan lösligheten för polära ämnen och salter 
är låg (Marrone, 2013). Vid tillsats av syre sker en oxidation som gör att organiska ämnen 
omvandlas. Teoretiskt leder en fullständig nedbrytning av PFAS till koldioxid och 
oorganisk fluorid (McDonough et al., 2022). 

Super Critical Water Oxidation (SCWO) kan genomföras satsvis eller som en kontinuerlig 
process. Vanliga betingelser för kontinuerliga reaktorer är 500-650 °C och uppehållstider 
på 5-60 s. De material som används i satsvisa reaktorer tål normalt inte tillräckligt höga 
temperaturer för att PFAS ska destrueras med SCWO (Li et al., 2022). En satsvis process 
drivs därför normalt vid lägre temperatur (400-500 °C) men med längre uppehållstid 
(Pinkard et al., 2021).  
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SCWO är bäst lämpad att behandla avfall i våtform som inte kan deponeras eller 
förbrännas (Pinkard et al., 2021) eller som är alltför koncentrerat för att rening med 
aktivt kol ska vara ekonomiskt genomförbart (Marrone, 2013). Som exempel på sådana 
koncentrat kan nämnas slam, lakvatten och släckmedel (AFFF) (Gullett, 2021).  

 

8.3.2 Reningsgrad 

SCWO har testats för att rena lakvatten från en avfallsanläggning (Malovanyy et al., 
2021). Initiala halter av tolv olika PFAS låg på någon tiondels till några mikrogram per 
liter. Efter rening var halten under detektionsgräns för de flesta ämnen, med undantag för 
PFOS (18 ng/L), PFHxS (10 ng/L) och PFBS (8 ng/L). Det går inte att avgöra om PFAS 
har mineraliserats fullständigt eller om andra, ej analyserade, föreningar har bildats. 
Vilka processbetingelser, exempelvis temperatur och uppehållstid, som har använts 
framgår inte av rapporten. 

Pinkard et al. (2021) studerar effekten av temperatur och uppehållstid på nedbrytning av 
PFOS och PFHpS i spikade prover med avjonat vatten. Temperaturen varieras från 425 
till 500 °C och uppehållstiden mellan 0 och 60 minuter. Som mest, vid 500 °C efter 60 
minuter, omvandlas 70 % av ingående PFOS. Resultaten indikerar att temperaturen har 
en större inverkan på nedbrytningen än uppehållstiden. Massbalansen för fluor är låg 
vilket författarna tolkar som en indikation på att det har bildats PFAS som inte detekteras 
i analysen alternativt att det sker en förlust av PFAS med gaser.  

Destruktion av PFOS och PFOA i en kontinuerlig SCWO-reaktor i laboratorieskala som 
drivs vid temperaturer mellan 410 och 650 °C har studerats (Li et al., 2022). Förekomst 
av intermediära föreningar i såväl vätske- som gasfas analyserades. Man visar på en 
fullständig destruktion (99,999 %) av alla PFAS och en fullständig defluorering när 
processen körs vid 650 °C och en uppehållstid på cirka 30 sekunder. Då PFOS behandlas 
vid lägre temperaturer (420–600 °C) är destruktionen inte fullständig. I utgående vatten 
påvisas efter avslutad åtgärd perfluorerade karboxylsyror (från trifluorättiksyra till PFOA) 
och flyktiga organiska fluorföreningar i gasen. Att koncentrationen av trifluorättiksyra var 
högre än PFOA tolkar författarna som att långkedjiga perfluorerade karboxylsyror 
sönderdelas till kortare föreningar. Försök med PFOA tyder på att föreningen bryts ned 
även vid milda förhållanden. 

McDonough et al. (2022) undersökte destruktion av 12 PFAS i släckmedel (AFFF) i en 
pilotskaleanläggning. En lösning med utspätt släckmedel tillförs kontinuerligt 
anläggningen med ett flöde på cirka 9 liter per minut. Vid en temperatur på 650 °C och en 
behandlingstid på 120 minuter erhölls man en destruktion på över 99,9 % för samtliga 12 
PFAS och en defluorering på drygt 60 %. Det senare visar på en förlust av fluorföreningar 
eller att icke-analyserade föreningar har bildats. 

En jämförande studie av tre olika leverantörer av SCWO-anläggningar har genomförts i 
syfte att utvärdera möjligheterna att destruera PFAS i släckmedel av typen AFFF (Krause 
et al., 2022). Samtliga anläggningar reducerade mängden analyserade PFAS med mer än 
99 %. 
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8.3.3 För- och nackdelar 

Fördelar med SCWO är bland annat att reaktionshastigheten är extremt snabb vilket gör 
att uppehållstiden i reaktorn är kort (normalt mindre än en minut), hög reningsgrad och 
låg energiförbrukning (Z. Jiang et al., 2020). Uppgifter i litteraturen visar dock att de 
uppehållstider som krävs för att destruera PFAS är betydligt längre än någon minut. 

De två största praktiska utmaningarna med SCWO är korrosion av utrustning och 
utfällning av salter (Marrone, 2013; Pinkard et al., 2021). 

 

8.3.4 Pågående forskning 

Det pågår flera forskningsprojekt kring superkritisk oxidation av PFAS som finansierats 
av SERDP, Tabell 8.3. 

Tabell 8.3  Forskningsprojekt kring superkritisk oxidation av PFAS finansierade av SERDP. 

Projekttitel Projektnr. 

Bench-Scale Demonstration of PFAS Destruction in Solids Using 
Supercritical Water Oxidation (SCWO) 

SERDP ER22-3384 

Pilot-Scale Demonstration of Supercritical Water Oxidation 
(SCWO) to Destroy PFAS in Aqueous Investigation-Derived 
Waste (IDW) and Concentrated Waste Streams 

SERDP ER22-7338 

Supercritical Water Oxidation for Complete PFAS Destruction SERDP ER20-5350 

 

8.3.5 Slutsats 

Resultat som redovisas i litteraturen indikerar att SCWO kan destruera PFAS om process-
förhållandena är de rätta. I huvudsak är temperaturen vid vilken processen körs en 
nyckelparameter. Baserat på de studier som refereras ovan krävs en temperatur på drygt 
600 °C. De flesta studier som redovisas i litteraturen analyserar ett fåtal specifika PFAS. 
Med något undantag kartläggs heller inte eventuella förluster av PFAS via avgående gaser. 
Sammantaget gör detta att det saknas information för att uttala sig om det sker en 
fullständig destruktion av PFAS eller inte. Studien som redovisas i Li et al. (2022) tycks 
vara ett undantag. 

SGI konstaterar att superkritisk oxidation för behandling av PFAS-förorenat vatten är en 
relativt omogen metod. Samtidigt bedömer vi att det är en lovande metod med potential 
att destruera PFAS, och metoden bedöms därför vara intressant för RU PFAS. Med den 
kunskap som finns idag gör SGI den sammantagna bedömningen att projektet inte är 
prioriterat för RU PFAS. Däremot skulle metoden kunna utgöra en del i ett treatment 
train inom något av forskningsprojekten inom RU PFAS.  
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9 Slutsatser 
Utveckling av tekniker för behandling av PFAS i mark och grundvatten är ett område där 
det bedrivs omfattande forskning (Kucharzyk et al., 2017). Historiskt har det mesta av 
detta arbete varit kopplat till vatten. Det finns studier som indikerar att flera metoder har 
en potential att behandla PFAS. Huvuddelen av detta arbete har bedrivits i laboratorie-
skala medan studier i pilotskala, och i än högre grad fullskala, är mer sällsynta. Studierna 
har i många fall genomförts under förhållanden som får anses vara ideala för den aktuella 
metoden, och har i allmänhet fokuserat på ett fåtal PFAS. En generell slutsats av detta är 
att det kvarstår många kunskapsluckor kring tillämpningen av enskilda åtgärdsmetoder 
för PFAS i mark och vatten. Detta gäller de metoder som beskrivs i denna rapport, men 
även metoder som inte diskuteras här. 

En enskild åtgärdsmetod är normalt otillräcklig för att åtgärda en jord eller ett grund-
vatten som förorenats med PFAS. Det kan exempelvis vara att metoden fungerar bra för 
vissa PFAS, men inte för andra. Eller att de resthalter som kvarstår efter rening inte 
uppfyller de krav som ställs på reningsgrad. I ett sådant fall kan ett ytterligare reningssteg 
krävas med en annan metod bättre lämpad för låga halter. Det kan även handla om att 
åtgärden ger upphov till en restprodukt som måste åtgärdas. En trend som har växt fram 
för åtgärd av PFAS är att kombinera olika åtgärdsmetoder i ett så kallat treatment train. 
Att destruera PFAS är vanligtvis en dyr och energikrävande process. Ett mål med att 
kombinera åtgärdsmetoder kan därför vara att koncentrera PFAS till minsta möjliga 
volym inför en destruktion.  

Den analys som har genomförts inom föreliggande uppdrag har identifierat nio olika 
åtgärdsmetoder som kan vara intressanta att vidareutveckla inom SGI:s regerings-
uppdrag. Dessa metoder listas i Tabell 9.1 tillsammans med två metoder som SGI anser 
inte vara intressanta för RU PFAS. Två av de nio metoderna handlar om att reducera 
mängden PFAS i jord. Sex metoder syftar till att rena PFAS i vatten varav tre är metoder 
som kan destruera PFAS och två av metoderna (foam fractionation respektive utfällning) 
syftar till att uppkoncentrera och samtidigt minska volymen förorenat vatten. Den sista 
metoden reducerar inte mängden PFAS, utan syftar till att begränsa spridningen av PFAS 
med grundvatten. Luftinjektering (air sparging och downhole foam fractionation) och 
stabilisering utförs in situ, medan övriga metoder genomförs ex situ. 

SGI bedömer att ex situ foam fractionation, elektrokemisk oxidation samt sonolys inte är 
lika intressanta för RU PFAS jämfört med övriga metoder som lyfts fram i Tabell 9.1 
Detta motiveras med att SGI redan deltar i, alternativt finansierar forskningsprojekt 
genom Tuffo, där metoden testas. Tuffo har även finansierat ett projekt om in situ 
stabilisering (StopPFAS), men här ser SGI en möjlighet att fördjupa kunskapen genom att 
dra lärdom av de erfarenheter som StopPFAS gav.  
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Tabell 9.1  Sammanställning av åtgärdsmetoder och om dessa bedöms vara intressanta för SGI:s 
regeringsuppdrag eller inte. 
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Jordtvätt X    Ja  

Termisk behandling X    Ja  

Foam fractionation  X   Ja  

Utfällning  X   Ja  

Biologisk behandling X X   Nej Nej 

Luftinjektering (air 
sparging)  X    Ja 

Kemiska metoder  X   Nej Nej 

In situ stabilisering   X   Ja 

Elektrokemisk oxidation  X  X Ja  

Sonolys  X  X Ja  

Superkritisk oxidation  X  X Ja  

 

  

 
4 Ex situ = baseras på att jord schaktas ur alternativt att grundvatten pumpas upp innan behandling 
5 In situ = metoden genomförs i direkt i marken 
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