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Regeringsuppdrag 2015-2016: 

kartläggning av källor 

Så som….

▪ Bränder

▪ Brandövningsplatser

▪ Flygplatser

▪ Avloppsreningsverk

▪ Deponier och

▪ Avfallsanläggningar

▪ Industrier

Potentiella källor 

Kända källor 

Naturvårdsverkets rapport 6709



Utvärdering av påverkan från 

platser där brandskum 

hanterats – riskbedömning och 

inventering av data på nationell 

skala

Lars Rosenqvist
lars.rosenqvist@sgu.se

Avdelningen Mark och Grundvatten

Regeringsuppdrag 2017:

mailto:lars.rosenqvist@sgu.se


Syfte: 

Att skapa en bättre bild avseende 

påverkan på grundvatten i områden där 

brandsläckningsskum har använts eller 

hanterats.

• För vilka identifierade potentiella föroreningskällor vet 

vi att det föreligger en risk?

• För vilka potentiella föroreningskällor kan vi avskriva 

en risk?

• För vilka potentiella föroreningskällor saknas det 

underlag för att avgöra om det föreligger en risk?



Bild från SGU illustrerad av ArtAnna

• Jordart –
genomsläpplighet

• Strömningsriktning
• Jorddjup



Pot. 

påverkanskälla

Transportväg/Spridning Skyddsobjekt

• Spridning via grundvatten i jord 
(beaktas)

• Spridning via ytvattendrag och sjöar 
(beaktas)

• Spridning via grundvatten i berg 

(beaktas endast översiktligt)
• Spridning via ledningsnät och 

rörledningar (viktig, men beaktas 
normalt inte)

• Vattentäkter /-verk
• Enskilda brunnar

• (Vattenskyddsområden)
• (Grundvattenförekomst

er)

Konceptuell modell för bedömning av risk
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Verifiering med PFAS-data
• Vattentäktsarkivet (VTAK)

• Miljöövervakning av grundvatten 

(GRVN)
• Annan data (grundvatten, ytvatten, 

biota)

• BÖP och flygplats
• BÖP, brandstation, 

övningsplats
• BÖP, oljedepå, industri

• BÖP och deponi

• Större 
brandsläckningsinsatser

• Mindre 
brandsläckningsinsatser

• Olycka, spill

• Producent och hantering 
brandskum



Underlag från Sveriges länsstyrelser

Påverkanskälla/riskobjekt Antal Kommentar 

BÖP, brandstation, övningsområden 600 Räddningstjänstens brandövningsplatser och 

brandstationer. 

Flygplats och BÖP 100 Större och mindre civila och militära flygplatser/-fält 

med varierande grad av påverkan.  

BÖP, oljedepå och industri 35 Mestadels oljedepåer samt även färgindustri 

BÖP och deponi 20 Deponier och anslutna BÖP 

Större brandsläckningsinsatser 20 Brand i industri, deponi, återvinningsupplag m.fl. 

Mindre brandsläckningsinsatser 15 Brand i byggnad, fordon m.fl. 

Olycka, spill 10  

Producent och hantering av brandskum 5  

 

Totalt cirka 800 potentiella påverkanskällor, varav 75 st. saknar koordinater och 
10 st. har felaktiga koordinater



Underlag från MSB (släckinsatser med skum)

1998-2015

Totalt 18 000 släckinsatser med skum, varav 13 500 

bedöms kunna användas för riskbedömning. För 

samtliga släckinsatser finns uppgift om mängd skum.

Skum, alkoholresistent 

och övriga (liter) 

Släckinsatser 

(antal) 

Andel av totala antalet 

släckinsatser (procent) 

Huvudsakliga brandobjekt 

1 – 10 8 207 

 

61 Personbil, lastbil, container, villa  

>10 – 100 4 504 33 Personbil, villa, container, industri 

>100 – 1 000 763 5,6 Flerbostadshus, handel, industri, 

personbil, villa 

> 1 000 – 5 000 34 0,3 Soptipp/deponi, industri, 

flerbostadshus, 

> 5 000 – 21 000 9 0,1 Kraftvärmeverk, industrihotell, 

trävaruindustri, kemisk industri 

 



Underlag från Metria (fastigheter utan 

kommunal vattenförsörjning)

Län Länskod Länsbokstav Fastigheter med enskild 

vattenförsörjning (antal) 

Stockholms län 01 AB 80 384 (varav Gotland 9 834) 

Uppsala län 03 C 27 430 

Södermanlands län 04 D 19 667 

Östergötlands län 05 E 24 321 

Jönköpings län 06 F 18 756 

Kronobergs län 07 G 17 653 

Kalmar län 08 H 20 303 

Blekinge län 10 K 11 512 

Skåne län 12 M 41 097 

Hallands län 13 N 18 406 

Västra Götalands län 14 O 97 025 

Värmlands län 17 S 27 270 

Örebro län 18 T 18 494 

Västmanlands län 19 U 11 569 

Dalarnas län 20 W 30 110 

Gävleborgs län 21 X 23 767 

Västernorrlands län 22 Y 14 912 

Jämtlands län 23 Z 19 691 

Västerbottens län 24 AC 16 337 

Norrbottens län 25 BD 12 596 

 



Underlag från SGUs databaser – analyser av 

PFAS
Vattentäktsarkivet (VTAK) och miljöövervakningen av grundvatten 

(GRVN)

Antal platser PFOS S:a PFAS 11

Alla 679 303

Halt > rapport-gräns 164 144

Halt PFOS > 45 ng/l 15 -

Halt PFAS_11 > 18 ng/l - 36

Halt PFAS_11 > 90 ng/l - 10



Grundvattenmagasin, brunnar, källor 1:50 000 eller 1:250 000Jordarter 1:25 000 – 1:100 000

Genomsläpplighet 1:25 000 – 1:100: 000 Jorddjup 1:25 000 – 1:100: 000



Resultat av riskbedömningen

Riskkategori (1-5)

(5)  Risk för påverkan föreligger med säkerhet (påverkan oftast verifierad)

(4)  Risk för påverkan föreligger sannolikt (viss osäkerhet)

(3)  Risk för påverkan kan inte uteslutas (stor osäkerhet)

(2)  Risk för påverkan kan avskrivas
(1)  Bedömning av risk inte möjlig (alltför stor osäkerhet/otillräckligt 

dataunderlag)

Riskbedömningens tillförlitlighet (1-3)

(3)  Hög tillförlitlighet

(2) Medelgod tillförlitlighet

(1)  Låg tillförlitlighet



Hultsfred













Klass 5 - Risk föreligger med säkerhet ( 
SVART)

Klass 4 - Risk föreligger sannolikt (RÖD)
Klass 3 - Risk kan inte uteslutas 

(ORANGE)

Klass 2 - Risk kan avskrivas (GRÖN)



Fördelning mellan riskkategorier och 

källtermer

Riskkategori Procent 

av 
bedömda

Potentiella källtermer (BÖP = brandövningsplats)

R5 (risk föreligger med 

säkerhet)

2 BÖP på civila och militära flygplatser, BÖP och 

brandstation, 1 st. villabrand

R4 (risk föreligger sannolikt) 2 BÖP på civila och militära flygplatser, BÖP, 

övningsområde

R3 (risk kan inte uteslutas) 35 Enskilda släckinsatser, BÖP på flygplats, BÖP på 

deponi, BÖP och brandstation, oljedepå m.fl.

R2 (risk kan avskrivas) 60 Övervägande enskilda släckinsatser, brandstation med 

eller utan BÖP, BÖP och deponi, oljedepå m.fl.

R1 (riskbedömning ej möjlig) 1 T. ex. enskild släckinsats på båt (på vatten), 

koordinatfel etc.



Tolkningar och osäkerheter

• Hur ska/kan man egentligen tolka risk för påverkan?

• Innehåller brandsläckningsskummet PFAS?

• Hur mycket skum krävs det för att en risk ska 

föreligga?

• Hur påverkar tidsaspekten risken för påverkan?

• Stor osäkerhet kring brunnar/enskild vattenförsörjning 

leder troligen till överskattning av risk

• Svårt att avgöra om en enskild brandsläckningsinsats 

utgör en risk?

• Svårt att avgöra om/när flera ”mindre” 

brandsläckningsinsatser i ett område utgör en risk? 



Hur kan resultaten användas 

och vara till nytta?



PFAS i miljöövervakningen

Löpande trendövervakning 

• luft, deposition, sillgrissleägg, fisk, serum, bröstmjölk, 

avloppsreningsverk

Screening

• ”Nya” PFAS, precursorer och totalt organiskt fluor

(EOF= extraherbart organiskt fluor) (Örebro universitet)

Flera pågående projekt i ett flertal matriser

Hälsorelaterad miljöövervakning 

• Riksmaten ungdom – analyser (SLV)

• Koppling mellan PFAS i dricksvatten och blodhalter i Riksmaten ungdom 2016-17 (SLV)

• Humanexponering av ”nya” PFAS och EOF (Örebro universitet)

• Tidstrend ”nya” PFAS och EOF (SLV, ACES)

• Blodprovtagningsstudier, potentiellt exponerade grupper:

- Befolkningen utanför Visby flygplats (CAMM)

- Anställda vid Arvidsjaurs flygplats 
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Datavärd för HÄMI

NY SÖKBAR DATABAS

• Ämne/CAS nummer

• Matris

• Årtal

• Ålder

• Kön

• Län

• Befolkningsgrupp



Naturvårdsverkets arbete med PFAS och 

deponier
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• Deltagande i Tillsynsprojekt inom Miljösamverkan 

Sverige gällande PFAS och deponier under 2020

• Lägga ut en FAQ på webben 

• Översyn av möjligheten att komplettera vår 

föreskrift 2004:10 gällande mottagningskriterier 

för deponier med ytterligare kriterier avseende 

PFAS i avfall som ska deponeras.  

• Stöd till regeringen inför översynen av den EU-

gemensamma POPs-förordningen som bl.a. 

innefattar hantering av PFOS-innehållande avfall 



Nationellt PFAS-nätverk

• Nätverk för myndigheter, länsstyrelser, kommuner, vattenproducenter, 

forskare andra intressenter. 

• Drivs av Kemikalieinspektionen, Livsmedelsverket och 

Naturvårdsverket

• Fokus på att ringa in problem och diskutera lösningar för att få bort 

PFAS i mark och dricksvatten samt verka för fler initiativ till forskning 

kring PFAS

Nationellt 
myndighetsnätverk 
för PFAS
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HÄMI möte i Lund 6-7 maj 2020!


