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Brand 

 Släckvatten tvättar ned föroreningar 

 Släckvatten kan laka ur brandkällan och 

brandresterna och därmed förorenas 

 Metaller, PAH:er, dioxiner, svårnedbrytbara 

ämnen, kemikalier 

 Gaser: kolmonoxid, nitrösa gaser, 

klorföreningar, svaveloxider, klorväte, PAH:er, 

sot m.m. 
 



Analys av släckmedel, Örebro Universitet 

• A-klass skum för bränder i fibrösa material 

– Forest (Dafo), OneSeven A (NFRS), Unifoam Bioyellow 
(Kempartner) 

• B-klass skum för bränder i vätska 

– Sthamex AFFF 3% (Dr Sthamer/Presto), Alcoseal 3-6% 
(Angus/Kidde), AFFF 3% (Dafo), Towalex AFFF (Tyco), 
OneSeven B-AR (NFRS), ARC Miljö (Dafo) 

• Vattensläckning med tillsatsmedel 

– X-fog (X-fire AB) 
 



Analyser och tester släckmedel, Örebro universitet 

• Alla B-skum innehöll fluorerade tensider, PFAS. PFAS är extremt 
svårnedbrytbara i naturen, i sig själva eller som 
nedbrytningsprodukt. 

• Alla testade släckprodukter visade tydliga effekter i de 
ekotoxikologiska testerna 

• Inga skillnader i toxicitet mellan klass A och klass B skum 

• Tillsatsmedlet X-fog gav lägst toxisk effekt. En övergödande 
effekt för den marina bakterien. 

 
 



Sanering av utrustning vid utbyte av 
produkt 

 Risk för höga halter av PFOS kvar i utrustning i brandbilar om 

sanering inte genomförts 

 PFO-förorening sprids vid släckningsarbeten  

 Saneringsinstruktion på MSB:s hemsida 
 



Emissioner vid olika släcktekniker, gas och sot 

Rumsbränder i containers. Emissioner i luft och på partiklar 

• Strålrör med vatten 

• Skärsläckare med vatten 

• Skum (CAFS med OneSeven A) 

• Skärsläckare med vatten och tillsatsmedel X-Fog 

 

X-Fog Inget släckvatten Minst volym vatten 

 

Inga återantändningar Lägst halter biprodukter 



Skumsläckmedel 

 Släckvatten med skum kan vara giftigare än utan skum 

 Skum vid släckning av däck        ökad andel PAH:er, VOC:er 

och dioxiner i släckvatten * 

 Emulgerar olja       oljeavskiljare kan släppa stora mängder olja 
 

 

*SP rapport 2005:43 

 



• Bild spridningsvägar 

 

 

 



Släckmedel i vattenmiljön 

Content slide, two columns with image 
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sot, partiklar 

grumling 
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Bioackumulering 

Tid 

Bioackumulerande  

förorening/miljögift 

Ökande koncentrationer i en organism 

Koncentration 

Zooplankton 

Ökande koncentration i näringskedjan 

Bioackumulerande  

förorening/miljögift 

Biomagnifiering 

Tex PAH:er, dioxiner  

och vissa PFAS 



Fluorbaserade släckskum 

Kemikalieinspektionen, MSB och Naturvårdsverket avråder från 
användning av fluorbaserade släckskum där skumvätskan/släckvattnet 
inte kan samlas upp och destrueras. 

 

 

 

Skum på ytor 
där det lagts 

på 

PFAS på 
arbetskläder, 
fordon och 

slangar 

Går i 
praktiken 
inte att 

samla upp 
”allt” 

Måste ha rening 

Omfattande sanering på brandplats? 

Ingen rening av  

Pumpar, slangar   

och system i fält 



• Bild bilskrot 



 Vad händer om man räddar huset men förstör 

dricksvattnet?  

 

Förstört grundvattenmagasin för lång tid framöver, 

kanske 100 år 

 Nödvatten för ca 13 hushåll kostar ca 50 000 kr/dag 

de första ca 3 dagarna sedan ökar kostnaderna 

 Ny kommunal vattentäkt kostar flera miljoner kr. 

Extraordinär händelse. Finns reservvattentäkt? Stora 

samhällsekonomiska kostnader. 

 

 

En vattentäkt är både egendom och miljö 



Minska skada på vattendrag och vattentäkter 

 Inte släcka alls 

 Alternativa släckmetoder (tex vattendimma, lämpning). 

 Täcka över brunnar (dag- och spillvatten)  

 Förhindra läckage till rörgravar, mark och vattendrag 

 Valla in och samla upp släckvatten  

 
 



Minska skada på vattendrag och vattentäkter 

 Suga upp släckvatten med slamsugningsbil 

 Mobil reningsanläggning (pH-justering, aktivt kol mm) 

 Avleda släckvatten bort från vattenskyddsområde 

 Stänga pumpstation (och ev slamsuga) – förhindra att 

avloppsreningsverk slås ut 

 Varna vattenverket om förorening kan ha skett i 

vattenskyddsområde 

 
 



Förebyggande 

 Detaljplanearbete – hantering av 

släckvatten, anpassade system 

 Nyetablering av industri, med 

nybyggnation – bygga system för 

omhändertagande av släckvatten. 

Avstängningsmöjligheter etc. 

 Beredskapsplan/släckvattenplan för 

industrier med större risker 

Foto: Miljöförvaltningen Borås 



Förebyggande 

 Rening på brandstation och 

brandövningsplats 

 Strategier och utrustning för att skydda 

miljön vid släckinsats 

 Separat styrka som inriktar sig på att samla 

in släckvatten 

 Utbyte av släckmedel 
 

Kan vara 
lättare att rena 

om vattnet 
inte innehåller 

PFAS 
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