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Plan for presentasjon

Kort om PFAS: Hva, hvorfor, hvor?

Bakgrunn for prosjektet

Metodikk

Resultater fra kildesporingsundersøkelse av PFAS til Tyrifjorden

Bilde: www.tyrifjordenrundt.no



Per- og polyfluorerte forbindelser (PFAS) –

Hva er det? 
Hydrokarbonkjeder hvor hydrogen er 
byttet ut med fluor

Funksjonell gruppe - varierer

Mest kjente: PFOS, PFOA, PFHxS. 
Påvist over 3000 ulike forbindelser

Surfaktanter: hydrofob hale, hydrofilt 
hode

En rekke uheldige egenskaper: 
Persistente, bioakkumulerende, 
potensiale for langtransport, mobile



PFAS - Hvorfor brukes det?

Brukt i industri og forbrukerprodukter 
siden 1950-tallet

Grunnet mange fordelaktige egenskaper:
Unike vann- og fettavvisende 
egenskaper (også smussavvisende)
Reduserer overflatespenningen mellom 
ulike medium
Lav densitet
Svært stabile, selv i høye temperaturer 
(..og brytes dermed i liten grad ned)



Hvor brukes PFAS?



Bakgrunn for prosjekt

Miljøgifter i Store innsjøer (2015) – funnet høye konsentrasjoner 
av PFOS i abborlever

Nesten like mye PFOS som i Vansjø

Ingen kjente kilder til PFAS i området

Bilde av abbor: www.hooked.no



Området



Kildesporing til Tyrifjorden: Hvor kommer 

PFOS/PFAS fra?
Fase 1 undersøkelse 
─ Miljødirektoratets database over 

lokaliteter med forurenset grunn
─ Miljødirektoratets database over 

vannmiljø
─ NGIs prosjektdatabase
─ Ringerike kommune, kartbase

Liste: Interessante lokaliteter for 
prøvetaking/befaring

+ Landbruk



Bidrag fra tilførselselvene

Prøvetaking av vann, sediment og 
utsetting av passive prøvetakere
Resultat: Svært lave 
konsentrasjoner (på nivå med 
kvantifiseringsgrensene) i alle 
medium (passive prøvetaker: i.p.)
Ingen forskjell mellom ulike 
elveløp
Måtte lete videre!



Avgrensing av kildeområdet og prøvetaking av kilder

Industri
─ Fabrikkområdet på Viul
─ Norske Skog Follum/Viken Skogs industriområde
─ Smurfit Kappa Norpapp AS
─ Hønefoss Krom og Nikkel AS

Avløpsrenseanlegg
─ Monserud avløpsrenseanlegg
─ Hole avløpsrenseanlegg
─ Tyristrand avløpsrenseanlegg

Deponier
─ Trollmyra avfallsanlegg
─ Tyrimyra avfallsplass (avsluttet)
─ Prestemoen slamdeponi (avsluttet, 
området benyttes som mellomlager for avløpsslam)

Jordbruk
Bruk av brannskum
─ Hønefoss Brannstasjon
─ Nedstrøms Eggemoen flyplass

Bilder: NGI



Fabrikkområdet på Viul

Høye konsentrasjoner i slam og 
sediment
Sedimentene: Kilde til PFAS – utlekking 
til porevann og spredning på partikler



Alle påviste PFAS-forbindelser

PFOS og forløpere til PFOS

Påvist mest av 
forløpere til PFOS



Norske Skog Follum (Viken skog)

Ikke påvist i vann
Påvist i sedimenter, men i 
svært lave konsentrasjoner 
Påvist på BØF, men i lave 
konsentrasjoner: Trolig 
benyttet noe skum med PFAS 
til øving

Sedimenter, konsentrasjoner i µg/kg



Hønefoss Krom og Nikkel AS

Høy konsentrasjon, spesielt av PFOS

Lave årlige vannmengder

Trolig ikke spredning nedstrøms i kummer 

Vann, konsentrasjoner i ng/L

Vann, konsentrasjoner i ng/L

Slam, konsentrasjoner i µg/kg



Avløpsrenseanlegg

PFAS fra industri og privathusholdninger 
Prøvetatt vann og slam ved Monserud, 
Hole og Tyristrand avløpsrenseanlegg (kun 
vann)
Resultater: Stor bredde PFAS forbindelser, 
men i relativt lave konsentrasjoner  
Årlige mengder fra vann fra alle anlegg i 
området (benyttet årlige vannmengder 
sammen med stikkprøvekonsentrajoner) 
Sum PFAS: ± 1 g, 39 g fra Monserud

Bilde: VEAS

Bilde: NGI



Deponier: Hvorfor er det PFAS her?
Deponier er (historisk sett..?) slutten 
av verdikjeden for de fleste 
forbrukerartikler, forurensede 
masser, slam … 

Sigevann fra deponier – stor kilde til 
PFAS til miljøet

Gamle deponier – ingen 
sigevannsoppsamling

Nye deponier –
sigevannsoppsamling og rensing i 
renseanlegg (renser ikke for PFAS..)

Viktig å kartlegge PFAS fra deponier



Deponi: Trollmyra

 

Vann, konsentrasjoner i ng/L



Deponi: Tyrimyra

Relativt stor bredde og høye 
konsentrasjoner (fortynnet sigevann) –
overvekt kortkjedede forbindelser

Vann, konsentrasjoner i ng/L

Sedimenter, konsentrasjoner i µg/kg



Deponi: Prestemoen

Mellomlagrede ranker «Dam»

Mellomlagret slam: 
Relativt lave 
konsentrasjoner, stor 
bredde forbindelser
Spredning til dam: 
påvises PFAS i slam og 
vann



Bruk av slam i jordbruk Vann, konsentrasjoner i ng/L

Sedimenter, konsentrasjoner i µg/kg



Bruk av brannskum: Brannstasjonen

Høye konsentrasjoner i kummer, spesielt i 
april

Tidligere bruk av brannskum med innhold 
av PFAS – fremdeles spredning av PFAS til 
miljøet

Fremdeles tillatt med PFOS i brannskum, 
inntil 0,001 vektprosent (tilsvarer 10 000 
000 ng/L i skumkonsentratet)

PFOS og andre PFAS: Henger igjen i 
rørsystemer, trolig adsorbert i betong



PFAS i abborlever



Sediment

Langkjedede forbindelser

Leire/silt: PFAS påvises, sand: i.p. 
Kilder

Sedimenter, konsentrasjoner i µg/kg



Porevann

Stor bredde av forbindelser

Eksponering av bunndyr

Kd (fordeling mellom sedimenter og 
porevann) for PFOS: sammenlignbart 
med litteraturen

Porevann, konsentrasjoner i ng/L



Abborlever, sedimenter og porevann

Figuren viser 
bare de 
forbindelser 
som også er 
påvist i 
porevannet

Abborlever Porevann

Sediment



Konklusjoner

Mange kilder til PFAS i området 

Store kilder – rester etter historiske 
kilder:  Industriområdet på Viul, 
Hønefoss brannstasjon

Mindre kilder: avløpsrenseanlegg, 
deponier, slam brukt i landbruket, 
papirindustri, bruk av brannskum

Abbor: Ikke i direkte likevekt med 
vannfasen, diett kan også spille inn



Videre anbefalinger

Tiltak mot store kilder: 
Industriområdet på Viul, Hønefoss 
brannstasjon

Mer omfattende biotaundersøkelse: 
bunndyr, bioakkumulering

Mer omfattende 
sedimentundersøkelse i Tyrifjorden: 
Kjerner, datering. Flere parametere 
(TOC, kornfordeling, andre 
miljøgifter… ). Undersøke TYR6 
spesielt.

Bilde: Fylkesmannen i Buskerud

Bilde: NGI

Bilde: NGI

Miljøforsk
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Bekrefter høye 
konsentrasjoner i 
abborlever

Vann er trygt å drikke

Mattilsynet og 
Miljødirektoratet følger 
opp abbor med tanke på 
mattrygghet

Store kilder følges opp



Takk for 

oppmerksomheten! 

Spørsmål? 



@infoNGI
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