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Vad är skum?
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Innehåller ytaktiva ämnen (tensid, surfaktant, detergent) 

• ändrar vattnets ytspänning

• öka vattnets tvättverkan

• bilda täckande film  

Innesluter ämnen i 
vattenlösning

vatten

fett



Skum enligt Europeisk standard
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Typer av skum Ingredienser Innehåll (%)

Syntetiskt skum Surfaktant 10-20

Lösningsmedel 15-30

Korrosionsinhibitorer 1-3

Skumstabilisator <2

Vatten

Klass A Surfaktant <20

Lösningsmedel <40

Alkoholer 0,1-1

Vatten

AFFF Surfaktant 1-10

Fluorerade surfaktanter 1-5

Lösningsmedel 15-40

Magnesiumsulfat <5

Etylenglykol <20

Vatten

Proteinskum Hydrolyserade proteiner <20

Hexylenglykol <10

Etylenglykol <10

Natriumklorid 5-10

Metallsalter 1-5

Zinkoxid <1

Konserveringsmedel <2

Vatten

Urval ur Europeisk 
standard EN 
1568:2008



Är allt skum farligt

Hur definieras ”farligt”?

“Användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sådant 

sätt att det orsakar hot mot människors hälsa eller miljöbesvär 

genom utsläpp eller genom förorening av mark, luft, vatten eller 

grundvatten på kort eller lång sikt”

Farligt = Egenskaper/Effekter * Koncentration * Tillgänglighet
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Giftighet
Bionedbrytbarhet

Vilken mängd krävs för att 
ge miljöeffekter beror på 
hur känslig miljön är

Kan det spridas till 
känslig miljö och 
grundvatten?



Toxicitet i vattenmiljö A-skum B-skum tillsatsmedel

OneSeven A > Sthamex AFFF > Towalex master > ARC Miljö > X-Fog
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Toxicitet i vattenmiljö A-skum B-skum tillsatsmedel
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Toxicitet i vattenmiljö A-skum B-skum tillsatsmedel
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OneSeven A > Sthamex AFFF > Towalex master > ARC Miljö > X-Fog

OneSeven A > Sthamex AFFF > X-Fog >Towalex master > ARC Miljö 

OneSeven A > Sthamex AFFF > ARC Miljö > Towalex master > X-Fog

ARC Miljö > OneSeven A > Sthamex AFFF > Towalex master > X-Fog



Släckmedels innehåll

2019-11-21

Exempel på tensider i A-skum Exempel på tensider i B-skum 

Nonylvätesulfat  

 

6:2 FTAB fluorotelomer sulfonamid 

alkylbetain  

 

Oktyl hexylkarbamat 

 

6:2 FTSAS fluorotelomermercapto-

alkylamido sulfonat  

 

N-tetradecylakrylamid  

 

6:2 fluorotelomer sulfonamid amin 

 

 

Exempel på tillsatsmedel

Ammoniumklorid

OneSeven A ARC Miljö, Towalex, Sthamex X-Fog



Fluor – skillnad mellan A- och B-skum

• Historiska fluorskum innehöll PFOS, PFOA, PFHxS

• Nutida AFFF innehåller kortkedjiga fluorföreningar

• Fluorfria B-skum erbjuds från exempelvis Uniteq, 3FFF, 

Solberg, Dr Sthamer, BioEx

• Utveckling av nya B-skum för vätskebränder pågår, 

exempelvis av US Department of Defence
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I naturen finns 
nästan bara fluorid

Förutom enstaka 
fluorföreningar

Största delen fluorföreningar 
har vi tillverkat = PFAS



Fluororganiska ämnen är problem 

både för människa och miljö

2019-11-21 13

• Bryts inte ner i miljön

• Påverkar fettsyra-

metabolismen, födelsevikt, 

immunsvar efter 

vaccination, mm

• Förs över till foster



Fluororganiska ämnen är problem 

både för människa och miljö

P1 P2 P3 P4

PFOS 15 23 27 349

PFHxS 2 38 2 265

PFOA 1,5 4,4 535 10
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Innehållsförteckningen i säkerhets-

databladen ger inte fullständig information

Exempel OneSeven B som användes i Hamre 2015
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Vad är skillnaden mellan oavsiktliga och avsiktliga 

utsläpp ur miljösynpunkt?
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Släckning med skum jämfört med 

vatten och tillsatsmedel

Bildas olika mycket restprodukter beroende på vilket 

släckmedel/teknik som används?
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Försök

Strålrör vatten

Skärsläckare vatten

CAFS OneSeven A

Skärsläckare X-Fog

Rökgas och sot



Skillnader
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PAH i rökgas under släckning 

Snabbast släckning gav minst 

bildning av restprodukter

• X-Fog med skärsläckare

Strålrör vatten och CAFS 

OneSeven A generellt högre 

bildning av olika föroreningar



Slutsatser
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Brandsläckning är potentiellt en miljöfarlig verksamhet

Vi har undersökt tre grupper släckmedel; A-, B-skum och 

tillsatsmedel

• Viktigt med snabb och effektiv släckning som ger minimal 

mängd släckvatten för att minimerar utsläpp av miljö- och 

hälsoskadliga ämnen 

• Släckmedlet är också akuttoxiskt

• Släckvattnet ännu mer toxiskt

• Mycket fördelaktiga resultat för vattendimma och tillsatsmedel

• Långlivade (fluor)kemikalier måste bort
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Vad är på gång gällande forskning 

och utveckling
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släckvatten
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Akuttoxicitet

X-Fog One Seven A ARC Miljö Sthamex AFFF Towalex Master

Rekommenderad 

användning 

A-bränder A-bränder B-bränder 

(alkoholer)

B-bränder B-bränder

Hämmad algtillväxt 

(72h)
0,442% 0,010% 0,168% 0,036% 0,260%

Fiskembryo -

överlevnad (48h)
0,409% 0,001% 0,339% 0,037% 0,088%

Kräftdjur -överlevnad 

(48h)
0,057% 0,006% 0,152% 0,096% 0,169%

Marina bakterier 

(Microtox, 15min)
21% 0,030% 0,016% 0,085% 0,095%
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Akuta effekter

Alla släckmedel ger effekter på miljön!

Kan mätas med EC50 (Effect Concentration)

visar vilken inblandning i vatten som krävs för att 50% av 
testorganismerna ska påverkas (mortalitet)

högre EC50 -värde desto mindre akuttoxisk

2019-11-21

OECD 201

DIN EN ISO 15088

OECD 202 Bakterier
Vibrio fisheri
SS-EN ISO 
11348-3:2008



Urval av släckmedel

• 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)
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Finns det dokumentation som visar på skummets 

överlägsenhet (som inte är container) 

Däcksbrand malmö hamn

Oneseven-A används mest
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Skillnaden på A och B-skum

I den allmänna debatten är det många som har svårt att skilja på 

A- och B-skum, och ofta antas att det är samma föroreningar i 

båda. Det absolut mesta A-skummet som används i Sverige är 

akut toxiskt men innehåller inte PFAS. Mängden B-skum som 

används är betydligt mycket mindre, men innehåller i många fall 

PFAS. Problembilderna skiljer sig således mellan de två och 

detta behöver tydliggöras av alla parter.

På samma sätt måste det även tydliggöras att 

användningsområdena för de två skiljer sig åt. Exempelvis finns 

än så länge inget tydligt alternativ till B-skum vid bränder i polära 

vätskor. Detta måste uppmärksammas och tydliggöras.
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Föroreningar från vanligt släckvatten

Det är inte tydligt klarlagt vilka föroreningar och koncentration av 

densamma som finns i vanligt släckvatten efter påföring. Det 

behövs kunskap i huruvida en mindre mängd släckmedel med 

högre koncentration av föroreningar är bättre eller sämre än en 

större mängd släckmedel med låg koncentration av föroreningar. 

Detta då det i sin tur innebär att en större mängd släckmedel är 

svårare att samla upp och därmed riskerar sprida sig längre. 

Samt om den totala miljöpåverkan i slutändan ändå är 

densamma. 
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Vilka miljö- och hälsorisker finns 

med släckmedel?

Komplexa blandningar av tensider, lösningsmedel, 

stabilisatorer, etc.

Risker vid:

• Hantering

• Miljöpåverkan vid och efter användning

• Omvandling i miljön

2019-11-21

Uppdrag av MSB och Kemikalieinspektionen att ta 

fram mer kunskap om släckmedels innehåll



Urval släckmedel 

Konsultrapport maj 2014 ”Kartläggning av 

brandsläckningsskum på den svenska marknaden”

Urval baserat på användning 

Släckmedel efterfrågades från användare och leverantörer

• Kemisk och ekotoxikologisk analys

• Miljöbedömning
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Metod

Karaktärisera huvudingredienserna

• Non-target screening med högupplösande masspektrometri 
(UPLC-qToF MS)

• Spektraldata med MSE i +/- elektrospray

• Spädning i vatten/metanol (1:10000)

• Elementanalys (MIP-AES)

• Anjoner och katjoner (IC) 



Fluor gör tensiden:

• värmetåligare och stabilare

• mer ytaktiv, dvs effektivare sänkning av ytspänningen

• olika typer av brandskum (FP, AFFF, FFFP, AR-AFFF, AR-
FFFP)

Fluororganiska ämnen går under beteckningen Per- och 

polyfluoralkylsubstanser, PFAS

• 2000 – 5000 olika varianter på den globala marknaden

Flertalet negativa hälsoeffekter med PFAS

• påverkan på immunförsvaret, hyperkolesterolemi, testikel-

och levercancer, sköldkörtelsjukdom

• oro för kombinationseffekter (”coctaileffekt”)

Fluorerade tensider



Miljöpåverkan av fluortensider

USA 1999 - Fluortensider i grundvatten 

vid två brandövningsplatser

2011 – Fluortensider i svenskt 

dricksvatten

• Botkyrka

• Uppsala

• Kallinge

Idag: 22% av vatten från 17 kommuner + 

19 vattenbolag innehåller persistenta

fluortensider
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Myndigheternas reaktion

Livsmedelsverkets riskbedömning angående  fluortensider 

och dricksvatten

• Åtgärdsgräns ∑PFAA11 90 ng/l

• Hälsobaserat riktvärde ∑PFAA11 900 ng/l 

Bara en fluortensid (PFOS) är förbjuden

EU: Släckskum innehållande >0.001 vikt% PFOS får ej 
användas efter juni 2011

Fler regleringar under diskussion

∑PFAA11:

PFBS

PFHxS

PFOS

6:2 FTS

PFBA

PFPeA

PFHxA

PFHpA

PFOA

PFNA

PFDA

Rött: tillägg från 7st till 11st PFAAs



Sanering av utrustning vid byte av 

skumvätska

Produkter som inte innehåller fluorkemikalier har 

i vissa prover från användare visat sig innehålla 

höga halter av t.ex. PFOS.

Trolig orsak rester av PFOS-produkter i tankar, 

slangar etc.

Saneringsinstruktion finns på MSBs hemsida
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Släckvätskors miljöpåverkan

Akuteffekt – omedelbar effekt i utsläppsområdet under kort 

tid. Kan leda till ytterligare effekter om grundvattnet nås

Långtidseffekt – effekter av kronisk exponering till följd av 

persistens och/eller bioackumulering, potential för spridning 

till större områden

Persistens – låg/obefintlig nedbrytning och metabolisering i 
naturen

Bioackumulation – upptag av organismer och ackumulering 
(högre koncentration jämfört med omgivningen)
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Akuttoxicitet

X-Fog
One 

Seven A
ARC Miljö

Sthamex 

AFFF

Towalex 

Master

Rekommender

ad användning 

A-bränder A-bränder B-bränder 

(alkoholer

)

B-bränder B-bränder

Hämmad 

algtillväxt (72h)
0,442% 0,010% 0,168% 0,036% 0,260%

Fiskembryo -

överlevnad 

(48h)

0,409% 0,001% 0,339% 0,037% 0,088%

Kräftdjur -

överlevnad 

(48h)

0,057% 0,006% 0,152% 0,096% 0,169%

Marina 

bakterier 

(Microtox, 

15min)

21% 0,030% 0,016% 0,085% 0,095%
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• Fiskembryon var den 

känsligaste arten som testades 

och högst toxicitet erhölls för A-

skum One Seven A 

• Den koncentration som med 

säkerhet inte ger 

fiskembryopåverkan är dock 

mycket lägre!!

• X-Fog kan i de flesta fall 

släppas ut i högre koncentration 

jämfört med skumprodukter 

innan effekt syns. Den kan 

verka övergödande om 

upprepade utsläpp sker på 

samma plats under lång tid



Släckvatten lakar ur brandkällan och brandresterna och därmed 

förorenas med andra ämnen som ger långtidseffekter

Släckvatten med skum (A-skum, B-skum, detergentskum, osv)  kan 

innehålla högre andel giftiga ämnen

• Skuminblanding ökar halten VOC, dioxiner, PAH i släckvattnet (SP 2005)

• Skuminblandning kan emulgerar olja vilket gör att oljeavskiljare kan släppa stora 

mängder olja

En rad faktorer påverkar långtidseffekter

• Recipientens beskaffenhet (storlek, tillgång till syre, etc.)

• Arters möjligheter att förflytta sig och andra stressfaktorer

Långtidseffekter



Långtidseffekter

Kemikalier som är svårnedbrytbara (persistenta) i miljön 

bör undvikas

Fluor, klor och brom bildar starka bindningar som 

naturligt är svåra att bryta
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Nedbrytning
via 6:2 FTS

F
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F

F

OH

O

Perfluorerat ämne”C6-kemi”
B-skum



Nya vs gamla fluortensider (PFHxA

”C6” vs PFOS ”C8”)

Persistens, nedbrytbarhet

• lika

Bioackumulation

• Halveringstid i människa; PFOS ca 4 år, PFHxA ca 1 

månad

• PFHxA ackumulerar i vissa grödor

”C6” är mer vattenlöslig jämfört med ”C8” och svårare att 

rena bort från t.ex. dricksvatten

2019-11-21



Sanering och destruktion

En kolkedja som är fullständigt fluorerade är skyddad 

och svår att förstöra

Sanering blir därför komplicerat och kostsamt

Destruktion - förbränning 1100 °C

Förorenad vattentäkt renas med bl.a. aktivt kol

• Uppsalavatten 10 miljoner kr/år

• Kallinge har valt att överge vattentäkten och 
exploatera en ny



Miljöeffekter vid släckning

Bildas olika mycket restprodukter beroende på 

vilket släckmedel/teknik som används?

4 släcktekniker utvärderas
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Försök

Strålrör vatten

Skärsläckare vatten

CAFS OneSeven A

Skärsläckare X-Fog

Provtagning

Rökgas

Sot

Släckvatten

xxxx



Försöksuppställning
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Fem identiska uppställningar med 

dubbla gipsskivor och träreglar samt 

möblemang och elektronik

Standardiserad tändning

Släckning startade ca 10s efter 

övertändning

Provtagning fortsatte 5min efter 

första påföringen
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1 
Strålrör vatten

4
Skärsläckare X-fog

2
Skärsläckare vatten

3
CAFS OneSeven A

5
Skärsläckare X-fog



Skillnader

Skärsläckare X-Fog generellt lägre bildning av 

volatila kolväten (VOC)
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22 472 22 700 21 752

15 078 16 356

37 086

44 454
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23 584 23 202
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Skillnader

Släckning med X-Fog ger ammoniakbildning i 

rökgasen 
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Skillnader
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PAH i rökgas under släckning 

Strålrör vatten högre bildning av dioxiner

CAFS Oneseven A generellt högre bildning av VOC och PAH



Slutsatser
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Tre grupper släckmedel; A-, B-tensider och oorganiska salter

• Viktigt med snabb och effektiv släckning som ger minimal 

mängd släckvatten för att minimerar utsläpp av miljö- och 

hälsoskadliga ämnen 

• Släckvatten är toxiskt men även släckmedlet kan vara 

akuttoxiskt. 

• Tekniska lösningar och metoder där så liten mängd släckmedel 

som möjligt används är önskvärt

• Långlivade (fluor)kemikalier måste undvikas



Tack!

2019-11-21

Tack till kollegorna:
Filip Bjurlid
Jessika Hagberg
Niklas Ricklund
Maria Larsson
Ulrika Eriksson
Jordan Stubleski
Henner Hollert
Xavier Ortiz


