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Vi kan bland annat
• Släckvattenplaner/
beredskapsplaner
• Rening av förorenat vatten
• Riskanalyser
• Provtagning
• Undersökning och sanering av
PFAS och andra föroreningar i
förorenad mark
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•

Ägs av Ramboll Foundation - stiftelse

•

15 000 experter

•

300 kontor i 35 länder

•

Tung etablering i Norra Europa, Nordamerika,
Indien och Mellanöstern

•

Multidisciplinär rådgivare
-

Buildings

-

Transport

-

Planning & Urban Design

-

Water

-

Energy

-

Oil & Gas

-

Management Consulting

-

Environment & Health

•

8:e största miljökonsulten i världen

•

183 miljökonsulter i Sverige

•

Riskkonsulter (farligt gods mm)

•

Brandingenjörer

FÖRORENINGAR I SLÄCKVATTEN
•

Släckvatten tvättar ned föroreningar

•

Släckvatten kan laka ur brandkällan och
brandresterna och därmed förorenas

•

•

Absolut mest förekommande:
partiklar (sot), PAH:er, metaller och VOC:er
Dioxiner, dibensofuraner, sura ämnen,
basiska ämnen, syretärande ämnen,
övergödande ämnen

Beroende på vad som brinner och
släckmetod:
Toxiska ämnen och tensider i
släckmedel, industrikemikalier, aminer,
ftalater, vätecyanid, bromerade
flamskyddsmedel, svårnedbrytbara
organiska ämnen m.m.
Läs mer i exempelvis:
Miljöbelastning vid bränder och andra olyckor –
Utvärdering av provtagning och analyser.
ISBN 91-7253-245-9
Rening och destruktion av kontaminerat släckvatten.
ISBN 978-91-7383-324-0
Emissioner från bränder. ISBN 978-91-7253-323-3
SP rapport 2002:24, 2005:42, 2005:43; 2005;44

Brand
• PAH:er – polycykliska aromatiska kolväten. Finns i kol och

petroleumprodukter. Bildas normalt vid förbränning. Svårnedbrytbara,
bioackumulerbara. Många är cancerframkallande.
• Dioxin och polyklorerade dibensofuraner – grupp ämnen. Några av de

mest skadliga ämnen vi känner till. Påverkar centrala nervsystemet,
hormonstörande, nedsatt fortplantningsförmåga, cancerframkallande.
• VOC – flyktiga organiska kolväten. Påverkar centrala nervsystemet,

irriterar andningsorgan, allergiframkallande, en del är cancerogena

Bioackumulering
Ökande koncentrationer i en organism

Biomagnifiering

Zooplankton

Koncentration

Släckmedlets påverkan i miljön
Det är inte bara släckmedlets toxicitet som inverkar på vilken miljöpåverkan
släckvattnet ger. Annat som inverkar:
• Totala coctail-effekten från alla föroreningar på platsen och från

föroreningar i släckvattnet
• Andra påfrestningar i miljön; pH, syrehalt, inavel, spridningsförhållanden

etc.

Skumsläckmedels inverkan på andra ämnen
• Släckvatten med skum kan vara giftigare än släckvatten utan skum
• Tensidverkan, gör fettlösliga ämnen mer vattenlösliga, sprids mer
• Skum vid släckning av däck

ökad andel PAH:er, VOC:er och dioxiner

i släckvatten *
• Kan emulgera olja

oljeavskiljare kan släppa stora mängder olja
*SP rapport 2005:43

Spridningsvägar

Bild: SGU http://www.sgu.se/om-geologi/vatten/

Släckmedel i vattenmiljön

Vattenlevande organismer är
mycket känsliga
sot, partiklar
grumling

tensid minskar ytspänning

nedbrytning

växter utan ljus toxiska högt/lågt pH minskad
syreupptagningsämnen
förmåga
syrebrist
organismer dör Filtrerande
djur dör
Ekosystem

En vattentäkt är också egendom
• Vad händer om man räddar huset men förstör dricksvattnet?
• Man ska inte orsaka större skador än de värden man försöker

skydda. Det som inte går att återställa bör få företräde att skyddas.
• Ytvatten, kort rådrum. Snabba rinntider.
• Förstört grundvattenmagasin för lång tid framöver, kanske 100 år.
• Kanske otjänligt vatten både i jord och i berg
• Att projektera för en ny kommunal vattentäkt och ordna

vattenskyddsområde kan kosta flera miljoner kr.
• Otjänlig kommunal vattentäkt - extraordinär händelse. Riktigt illa

om reservvattentäkt saknas.

Vet vi hur många enskilda vattentäkter som
har påverkats av räddningsinsatser?
• Unikt att man upptäckte föroreningen i enskilt vatten i

Hamre. Pga skum ur kranen. Annars hade det nog gått
förbi oupptäckt.
• Många hälsoskadliga föroreningar som kan spridas med

förorenat släckvatten syns inte, smakar inte och luktar inte
• Upptäcker dem inte om man inte analyserar rätt parametrar
• Många typiska föroreningar ingår inte i vanliga analyspaket

för enskilda brunnar (prickar bara in metaller)
• SGU uppdrag - inventering och riskbedömning av platser

där brandskum använts (fokus på PFAS)

Kemikalieolycka
Åke Bergman, en av världens ledande forskare inom miljökemi:
”Läckaget av giftiga PFAS-ämnen till dricksvatten är en av de
största kemikalieolyckorna i Sverige i modern tid.”

Föroreningar från
brandövningsplatser,
främst försvarets

Dricksvatten förorenat av PFAS
• Vattentäkter ur bruk: Botkyrka (Tullinge), Ronneby - Kallinge

(Brantafors), Båstad (Förslöv)
• Vattentäkter med kolfilter: Halmstad (Mickeldala), Uppsala (Bäcklösa)
• 22% av vattentäkter i 17 kommuner + 19 vattenbolag innehåller PFAS

• ca 3,4 miljoner svenskar har kommunalt dricksvatten som är påverkat

av PFAS.

Juridik
• LSO (lagen om skydd mot olyckor) och miljöbalken gäller parallellt
• Ingen motsättning i lagarna
• LSO säger också att miljö ska räddas. Inget som säger att
egendom har företräde före miljö

Hamre – Hudiksvalls kommun

3 januari 2015 brand i Kent
Hedins bostadshus
Pulver, A-skum, B-skum
(CAFS slutar fungera)

5 januari klagomål till
miljökontoret från
Magnus Johansson om
skum i dricksvatten

Vattenkanon minst 100 m3.
Enligt insatsutvärdering: 20 l A-skum, 12-15 l B-skum.

Hamre
Prover 31/1 2017
Fastighet

Total PFC (ng/l)

Idenors-Hamre 4:98

1710

Idenors Hamre 4:17

256

Idenors-Hamre 4:102

4380

2019
Fortfarande halter i alla brunnar
ca 7-1 800 ng/l.
I en ca 3 200 ng/l.

Vanligt dricksvatten: 2-9 ng/l
Livsmedelsverkets åtgärdsgräns (summa PFAS-11): 90 ng/l
Livsmedelsverkets hälsobaserade värde (summa PFAS-11): 900 ng/l

Riktvärden kan
komma att
sänkas pga
kraftigt sänkt
TDI
(tolererbart
dagligt intag)

Hamre
2015-12-14 - fastighetsägare begär hos Hudiksvall kommun att berörd instans förelägger räddningstjänsten
att omgående utföra undersökningsåtgärder gällande föroreningar av grundvattnet i Hamre.

2016-03-01 - Kommunstyrelsen beslutar att inte meddela föreläggande
Överklagan av fastighetsägare. Många turer.
2017-09-12 MMD - Rtj har 100 % efterbehandlingsansvar. Överklagat. MMÖD avvisat överklagan.

Överklagat.
2018-11-09 Högsta domstolen – Rtj ej juridisk person, kommunen är verksamhetsutövare
2019-06-20 MMÖD, LST:s och KS beslut undanröjs. Föroreningssituationen ska utredas. Därefter bestäms
omfattning på ansvar. Kommunen (genom Rtj) ansvarig verksamhetsutövare.
Åtal väckt mot räddningsledaren för miljöbrott

Mark- och miljödomstolens dom Östersunds
tingsrätt,M 3012-16, 2017-09-12
Att tillämpningen av annan lagstiftning kan leda till konflikter med miljöbalken
är ingenting som kan undanta en förorenare från ansvar enligt miljöbalken.
Miljöbalken gäller parallellt med bland annat LSO och vad gäller
miljöhänsyn är miljöbalken en minimilagstiftning (prop. 1997/98:90, s.
146). Eventuella konflikter mellan andra regelverk och miljöbalken får lösas av
lagstiftaren. På samma sätt som det inte går att jämka förorenaransvaret med
hänvisning till att en verksamhet bedrivits i enlighet med gällande miljötillstånd
(MÖD 2010:18) kan det därför inte gå att undkomma ansvar enligt
miljöbalken med hänvisning till att verksamheten bedrivits i enlighet
med annan lagstiftning.

Mark- och miljödomstolens dom Östersunds
tingsrätt,M 3012-16, 2017-09-12
Räddningstjänsten har inte bedrivit sin verksamhet i enlighet med
principen om bästa möjliga teknik, produktvalsprincipen eller
kunskapskravet.

Räddningstjänstens ansvar
Räddningstjänsten (kommunen den juridiska personen)
• Har rådighet över situationen vid en räddningsinsats, inte

fastighetsägaren.
• Vidtar åtgärder, är verksamhetsutövare
• Kan få ansvar för föroreningar enligt 10 kap miljöbalken
• Kan begå miljöbrott. Böter eller fängelse i upp till 6 år.

Uppsåt eller av oaktsamhet
• Kan behöva betala skadestånd för skador som orsakats vid

insats (32 kap miljöbalken och skadeståndslagen)
(Ex: Mark- och miljööverdomstolen M 3967-09)

o Tex:
”Miljöbrott”
o Brott mot
områdesskydd
o Miljöfarlig
kemikaliehantering
o Artskyddsbott – dödar
skyddade arter eller
förstör deras
fortplantnings- eller
viloplats

Följa de allmänna hänsynsreglerna
2 kap miljöbalken – de
allmänna hänsynsreglerna

• Kunskapskravet
• Försiktighetsprincipen

•

Den minst skadliga metoden, det minst
skadliga släckmedlet

•

Vattendimma före skum (alla skum)

•

Bara B-skum i undantagsfall. Platser med
omfattande oljehantering, tex oljehamn,
oljeraffinaderi. Stora vätskebränder.

•

Skyddsåtgärder för att förhindra skada

•

Samla upp släckvatten

• Bästa möjliga teknik
• Produktvalsprincipen/
substitutionsprincipen

ANVÄNDNING AV B-SKUM
Enhet: liter
Vad använder Räddningstjänsterna allt
B-skum till?
Är användningen alltid befogad?
Kan den minska?
Bild och data från:

Vart tar skummet vägen?

Går i praktiken inte
att samla upp ”allt”
släckvatten

Skum på ytor där
det lagts på

Nederbörd

Föroreningar på
arbetskläder, fordon
och slangar

Spridning

Undvik rengöring av utrustning och slangar i fält

Vart tar skummet vägen?
”Lyckad insats –
allt skum hamnade i bilen.
Inget rann ut på gatan.”

Vad händer på bilskroten?

Minska skada vid släckning – 2 kap miljöbalken
• Inte släcka alls
• Snabb och effektiv släckning (undvika låg temperatur som ger mer

komplexa föroreningar, tex dioxin)
• Minimera mängden förorenat släckvatten som avrinner från brandområdet
• Alternativa släckmetoder (t.ex. vattendimma, vattendimma + tillsatsmedel,

pulver, lämpning, sand, brandfilt för bilar)
• Förhindra läckage till brunnar, mark och vattendrag
• Valla in släckvatten mot uppsamlingsplats
• Mobil rening/ skicka till mottagare med kapacitet för rening/destruktion

Minska skada vid släckning – följa 2 kap
miljöbalken
• Avleda släckvatten bort från vattenskyddsområde
• Stänga pumpstation (och ev slamsuga) – förhindra att avloppsreningsverk

slås ut (förutsatt att bräddpunkt inte är i vattenskyddsområde)
• Samverkan Miljöförvaltning/Länsstyrelse och Räddningstjänst
• Varna vattenverk om förorening har skett i eller i anslutning till

vattenskyddsområde

Efter brand
• Få bort brandrester fort eller täcka

dem innan nederbörd sprider
föroreningar
• Sortering av avfall i fraktioner
• Rengöring av platser/utrustning
• Provtagning och sanering av förorenad

mark
• Provtagning i dricksvattenbrunnar. Välj

rätt tillfälle och flera tillfällen.
• Uppsamlat släckvatten till mottagare

Samverkan
med polis för
att få vidta
skyddsåtgärder

Förebyggande
• Strategier och utrustning för att skydda

miljön vid släckinsats
• Förtida planering, scenarier
• Separat räddningsstyrka som inriktar sig på

att samla in släckvatten

Bilder från SÄRF

Förebyggande – kommunalt samarbete + tillsyn
• Detaljplanearbete – hantering av släckvatten, anpassade system
• Gemensam hantering i industriområde – släckvattendamm?
• Företag och industri – i byggskedet planera för att minimera och omhänderta

släckvatten
• Beredskapsplan/släckvattenplan för industrier/lokaler med större risker –

försäkringsfråga – vad får brinna upp.
Var uppmärksam på vilken händelse man har räknat på. Inte tillbud.
• Brandlarm – tidig upptäckt
• Släcksystem i byggnader, gärna automatiska. Sprinkler, aerosolsystem etc.

När behövs rening?
Avloppsvatten från:

Kan vara
enklare att
rena om PFAS
inte används

• Brandövningsplats
• Fordonstvätt
• Golvbrunnar i garage
• Slangtvätt
• Tvättmaskin för arbetskläder (inklusive ny

impregnering – PFAS eller liknande
perfluorerade ämnen)
• Tvätt/disk av stövlar, rökgasutrustning, masker

etc.

Metaller, oljor, PAH:er, dioxiner,
PFAS m.m.

Problem/utmaning
• Behövs tydlig nationell vägledning gällande avloppsvatten från

räddningstjänstverksamhet
• Riktvärden för PFAS vid utsläpp till avloppsvatten saknas.
• Vilken reningsgrad är rimlig? Kostnad beroende på reningsgrad.
• Kvittblivning av avfall. Alltid svårare och mycket dyrare om det

innehåller PFAS. Kan behöva köras väldigt långt.
• Om lämnar PFAS-förorenat avfall till avfallsanläggning utan rening

av PFAS i lakvatten
riskerar ge oacceptabla halter i lakvatten,
bidrar till spridning i framtiden (även från massor som är icke farligt
avfall)

Problem/utmaning
• Ska man fokusera på ett antal anläggningar i landet som tar emot

räddningstjänstens PFAS-förorenade material och renar det på ett
bra sätt?
• Behövs då större lager för brandslangar etc.
• Slamsugningsfordon som har hämtat avfall med höga halter PFAS

kan kontaminera annat avfall – dvs hur rengörs fordon och vad gör
man av det vattnet?

Brandövningsplats
• Metodval för minimera skumanvändning. Gasol, bara rent trä, övningsbil i

plåt.
• Övning med övningsskum. Fluorfritt!
• Om vattnet är relativt rent, inte samma krav på rening.
• Förslag: särskilda övningsplatser för övning med skum och

petroleumprodukter med rening som uppfyller bästa möjliga teknik.
• Inte bara oljeavskiljare och markbädd/infiltration eller koppling till

dagvatten eller spillvatten. (Inte bästa möjliga teknik)
• Inventera föroreningar i mark samt provta och sanera

Vi kan bland annat
• Släckvattenplaner/beredskapsplaner
• Rening av förorenat vatten
Nina Wennström
• Riskanalyser
• Provtagning
Seniorkonsult
• Undersökning och sanering av PFAS
Miljöenheten
och andra föroreningar i förorenad
mark
nina.wennstrom@ramboll.se
Direkt +46 (0)10 615 32 87
Mobil +46 (0)727 33 32 87

SER MAN PFAS I SÄKERHETSDATABLAD?
• PFAS syns normalt sett inte i säkerhetsdatablad.
• Mycket få PFAS har harmoniserad klassificering.

• Ämnen som inte är klassificerade behöver inte
redovisas om halten är under 10 %.
• Klassificerade ämnen behöver ej anges om halten är
under 1 %.
• Klassificerade ämnen med särskilt skadliga
egenskaper, behöver ej anges om halten är under
0,1 %. CMR, PBT, vPvB

Exempel på när man
ändå förstår att det
är PFAS:
Trippel-F
AFFF
FFFP
AR-AFFF
AR-FFFP

Rening av förorenat vatten med PFAS
• PFAS konkurrerar med varandra och andra ämnen – förbehandling

krävs
• PFAS tas upp relativt ineffektivt jämfört med många andra

föroreningar
• GAC - granulerat aktivt kol, 0,2-5 mm
• För bra resultat - flera kolfilter i serie, minst 2, gärna 3 st.

Seriekoppling för redundans.
• Genombrott kan ske relativt snabbt – särskilt små PFAS
• Kolfilter behöver bytas ofta – relativt höga driftskostnader!

Rening av förorenat vatten med PFAS - exempel

Tvätthall,
vagnhall,
verkstad,
brandövningsplats

Förbiledning

Brutet renvatten

Slamavskiljare
+ oljeavskiljare

pH-justering

Utjämningsmagasin

Spolvattenbassäng

Kemisk
fällning

Flockning

Ev. pHjustering

Sedimentering

Filtersteg
t.ex. sandfilter
Spolvatten

Tvättvatten
från maskiner
Slamlager

Avfall

Filtersteg
aktivt kol/
jonbytare/
membranfilter

Avloppsnät/
Utgående recipient
vatten

Spolvatten

Rening av förorenat vatten med PFAS
• Andra testade reningstekniker som t.ex. luftning, oxidation eller

UV-behandling har inte visat på någon effektiv avskiljning av
PFAS.
• Flera nya metoder för att avlägsna PFAS-ämnen är under

utveckling, tex en kombination av fytoremediation, våtmark och
barriärfilterteknik.

