
Har du frågor om PFAS? 
Maila oss på: 
se.pfas@wsp.com 
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Var hittar vi PFAS? 
Områden potentiellt förorenade av PFAS  
PFAS finns överallt runtomkring oss genom 
kombinationen av persistenta egenskaper och en 
närvaro i en uppsjö av olika konsumentprodukter. 
De områden som är att betrakta som förorenade 
av PFAS är dock ofta kopplade till en av 
nedanstående tillämpningar eller verksamheter. 

Brandsläckningsskum 
Det mest uppmärksammade användningsområdet för PFAS är 
i brandsläckningsskum. PFAS tillsätts på grund av sina 
filmbildande egenskaper som gör att skummet snabbt breder 
ut sig över brinnande vätskor och på så sätt kväver elden.  
AFFF (Aqeuous Film Forming Foam) och B-skum är termer 
som indikerar inblandning av PFAS, men då kännedom om 
vilka skumtyper som använts på en brandövningsplats ofta är 
bristfällig (och ibland felaktig) bör analys av PFAS alltid 
inkluderas när brandsläckningsskum har hanterats på en 
plats. Brandövningsplatser är ofta placerade på jordarter med 
god genomsläppighet för att vattnet fort ska rinna bort från 
platsen. Detta medför att man kan få en relativt lång 
transport av PFAS i grundvattnet. 

Förutom på brandövningsplatser kan PFAS-innehållande 
skum ha använts eller hanterats i sprinklersystem samt 
givetvis på platser där brandbekämpning har utförts på 
riktiga bränder.  

Hårdförkromningsanläggningar 
PFAS har förekommit och förekommer fortfarande som 
processkemikalie i en rad industriella tillämpningar som  
ytbehandling, litografisk etsning bl.a. Av dessa 
användningsområden kopplade till industrin är det i Sverige 
framförallt ytbehandlare som har eller har haft 
hårdförkromningsprocesser som givit upphov till PFAS-
föroreningar. Vid hårdförkromningen används sexvärt krom i 
en uppvärmd blandning och PFAS tillsätts för att genom sina 

ytaktiva egenskaper lägga sig ”som ett lock” på krombadet 
och därmed minska avgången av skadliga ångor av 
cancerogent krom VI. Av arbetsmiljöskäl förekommer därför 
fortfarande dispens för tillsatts av PFOS i detta ändamål. 
Eftersom kromsyran som används i förkromningsbaden är 
frätande och kemikalier historiskt sett kan ha spolats ut i dag- 
och spillvattensystem är gamla ledningar och ledningsgravar 
av särskilt intresse då rör med tiden kan ha frätts sönder av 
kromsyran och PFAS-innehållande vätskor läckt ut i 
omgivande mark och grundvatten. 

Deponier och reningsverk 
Impregnerade textilier och pappersförpackningar, färg och 
lack samt rengöringsmedel är alla exempel på 
konsumentprodukter som kan innehålla PFAS. När kläder 
tvättats, rengöringsmedel spolats ut och färgburkar slängts 
kan PFAS-ämnen ansamlats i reningsverk och deponier. 
Lakvatten från deponier och sediment vid utlopp från 
reningsverk är därför exempel på medier med potentiellt 
förhöjda halter av PFAS. 

Flygplatser 
Flygplatser är värda att beakta ur PFAS-synpunkt av flera 
anledningar. Dels finns det ofta brandövningsplatser i 
anslutning till flygplatser (eftersom det finns höga 
beredskapskrav för att kunna släcka brinnande flygplan), dels 
har de hydrauloljor som används i flygplanen haft eller har 
PFAS som tillsatsämne. Läckage av hydrauloljor, test av 
skumsprinklersystem och övning på brandövningsplatserna 
är alla möjliga källor till en PFAS-förorening. 
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