
Brandskumskemikalien PFOS – så påverkar den Staffanstorp

Det giftiga och bioackumulerande ämnet 

PFOS har upptäckts i dricksvattnet i flera 

kommuner, efter att invånarna helt 

ovetandes druckit det förorenade vattnet 

under många år. Höga halter i fisk har 

orsakat fiskeförbud i flera sjöar, och i 

rovdjur som uttrar konstateras 

oroväckande nivåer. Finns samma 

problem i Staffanstorp? 

PFOS (Perfluoroktansulfonat) är ett av 

jordens mest spridda ämnen och har 

uppmätts även i isbjörnar långt bort från 

mänsklig aktivitet. I Staffanstorp har de 

troligaste utsläppen av PFOS skett vid 

brandövningsplatsen, reningsverket och 

den gamla kommuntippen. Användningen 

av PFOS i brandskum är vad som orsakat de 

uppmärksammade fallen av förgiftat 

dricksvatten i bland annat Kallinge och 

Tullinge. 

Men allting började i USA på 50-talet, när 

några kemister spillde ut en blandning på 

sina skor. Fläcken gick inte att tvätta bort, 

och ingenting tycktes fastna på den. 

Blandningen innehöll PFOS och 

utvecklades till ett impregneringsmedel 

som både skyddade mot vatten och smuts 

och därför blev mycket populärt. Den 

utbredda användningen i impregnering av 

kläder och mattor (som slits bort när man 

tvättar produkterna eller slänger dem i en 

soptipp) är en av anledningarna till varför 

reningsverk och deponier har identifierats 

som utsläppskällor. 

En mycket viktig grundvattentillgång som 

bland annat förser Malmö med 

dricksvatten är belägen rakt under 

Staffanstorp. Som en skyddande barriär 

ligger ett tjockt lager av tät moränlera 

ovanpå dricksvattentäkten och hindrar 

tätortens utsläpp av föroreningar från att 

tränga ner. Dricksvattnet här kommer med 

största sannolikhet alltså inte förgiftas av 

PFOS. 

Men hur påverkas miljön i Staffanstorp? 

Utanför reningsverket och deponin finns 

för området unika naturområden där djur 

riskerar att påverkas av en utsläppt 

förorening. Halterna som släpps ut här är 

dock mycket lägre än från 

brandövningsplatser och kommer 

förmodligen inte upp i skadliga nivåer. 

Leverpåverkan och reproduktionsstör-

ningar är annars effekter som skulle kunna 

uppstå hos de djur som lever här; och 

samma risker finns även för människor som 

druckit förorenat vatten. 

Spridningen av PFOS från brandövnings-

platsen är troligtvis långsam, och området 

där utsläppet sker är mestadels 

industriområde. Så varför ska Staffanstorp 

ens bry sig om att ämnet finns här? 

PFOS bryts ALDRIG ner. Det vi släpper ut 

kommer finnas kvar i vår miljö även efter 

att utsläppen slutat. Om utspädningen är 

låg som vid brandövningsplatsen kommer 

höga halter finnas på ett begränsat område 

– och då är de förorenade massorna 

möjliga att gräva bort och bränna upp. 

Provtagning och analys av PFOS kan nu bli 

aktuellt i Staffanstorp för att om möjligt bli 

av med en del av det problematiska ämnet. 
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