
Storstockholms brandförsvar
- vi skapar trygghet

Nuläge, framtid och utmaningar kopplade 
till skumanvändning
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• En brand har alltid en 
negativ miljöpåverkan
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• Vi väljer den metod som är 
mest effektiv för att rädda liv 
och egendom med minsta 
möjliga påverkan på miljön

• Egendoms- eller miljöskador 
ska inte förvärras av vår insats

• Lever vi alltid upp till det?!

Liv Egendom

Miljö



Alla tillfällen då skum använts är inte onödiga!

Men…
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…det händer fortfarande att feltolkningar görs av vad 
som är mest skyddsvärt, fel metodval eller alltför 
frikostiga tolkningar av riktlinjer vid de ca 11.500 
insatser vi hanterar varje år.



Nuläge

• B-skum. Trygga med att korrekt användning sker

• A-skum. (CAFS) Används, primärt offensivt

Riktlinje finns och efterlevs i de flesta fall
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Utmanande omständigheter

• Risk för tillförd/förflyttad 
miljöförorening i mark 
eller grund-/ytvattentäkt. 
(Inte enbart 
skumanvändning som ett 
isolerat problem)
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• Allmänhetens förväntningar

• Ägare/nyttjare/försäkringsbolags 
förväntningar

• Andra myndigheters förväntningar

• Stor samhällspåverkan/Särskilda 
samhällsintressen

• Insatsmöjlighet mot vätskebränder

• Konstruktionsbränder

• Social oro

• Kulturminnesvärden



Andra inverkande faktorer

• Svart/vitt tänkande i beslutsfattande roller

• Teknisk omställningstid

• Utbildningsmässig omställningstid

• Miljöinspektörer, förvaltningar och andra beslutsstöd som 
resonerar olika
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Framtid
Riktlinjer har visat sig otillräckligt i en komplex värld

• Projekt ”Miljöhänsyn vid insats”

– Scenariobaserad utbildning/övning

–Regional resurs för uppsamling/destruktion

–Råd till ägare/nyttjare avseende sanering/destruktion

–Rekommendationer till miljöförvaltning 

– Förtroende- och medial utmaning att förklara ”varför”

• Olika funktioner och myndigheter kommer fortsatt att 
resonera olika
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• Brandsläckningsskum (A och B) kommer sannolikt att fortsätta 
vara ett av verktygen vi måste ha i vår verktygslåda

• I vilken omfattning det ska finnas och vad som ska krävas för att 
vi ska använda det, måste övervägas noga och vår avsikt är att låta 
projektet ”miljöhänsyn vid insats” jobba vidare med detta

• Arbetet är påbörjat sedan en tid tillbaka men har intensifierats 
senaste året

• Vi arbetar aktivt i frågan i god dialog med MSB och andra 
myndigheter
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Framtid


