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Abstract 

This thesis evaluates the hazards occurring during extinguishing of a passenger car fire in order to 

obtain recommendations for the Swedish rescue services on how to extinguish a passenger car fire in a 

safe and environmentally friendly manner. The thesis evaluates both acute and long term toxicity of 

combustion products as well as extinguishing agents, regarding both human health and the 

environment. A literature search was conducted and with help from the literature the toxicity was 

evaluated. Interviews were held with a number of fire departments, insurance companies and car 

manufacturers in order to gain information about rescue service methods, insurance questions and 

technical specifications about various passenger cars. The thesis concludes that virtually all of the 

combustion products regarded in the report are harmful to both health and the environment, and the 

same goes for extinguishing agents. As the extinguishing agents may be harmful for the environment 

and health, and since they lead to a less effective combustion, the safest and most environmentally 

friendly thing is to let the burning passenger car burn by itself, if possible. To increase the safety of the 

rescue personnel, they should always wear protective clothing and SCBA during the operation.  
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Summary 
As of today there are no national guidelines or recommendations for the Swedish rescue services on 

how to extinguish a passenger car fire in a safe and environmentally friendly manner. It is up to every 

fire department to establish local guidelines by themselves. Several interviews with a number of fire 

departments showed that their methods in these matters varies completely, and that national guidelines 

or recommendations would be appreciated.  

Annually there are about 3,500 passenger car fires in Sweden, a number that is more or less constant 

even though the fire causes varies. For example, arsons are increasing but fires due to technical errors 

are decreasing.  

The car fleet of today differs from the car fleet a couple of years ago, since the increase in electric and 

gas driven cars on the market. This is challenging to the rescue services because these car types 

possess a different risk than conventional cars. Electric cars have a battery with much energy stored, 

which can lead to severe injuries, but the probability for failure in the safety systems are highly 

unlikely. Gas driven cars can be a cause of for example jet flames.  

During a fire combustion products are produced, which can be potentially harmful for the rescue 

personnel as well as the environment. The most toxic combustion products regarded in the report are 

polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH). The combustion product may have acute effects, but the 

most toxic ones may result in long term effects, which often is cancer. It is not only the combustion 

products that are harmful, but the extinguishing agents as well.  

The most discussed extinguishing agent is foam, after a number of incidents in Uppsala, Tullinge and 

most recent in Hamre. Many of the components in extinguishing foam are classed as PBT-substances, 

meaning they are persistent, bio accumulating and toxic. The persistence is evidenced by findings of 

high concentrations of foam substances in the ground after more than 20 years. Bio accumulation and 

toxicity is proved by animal testing, and since humans are top consumers there is reason to believe that 

humans may be exposed to foam substances via food and water. Other extinguishing agents regarded 

in the report are water with or without additives, dry powder and pyrotechnically generated aerosols.  

The results in the report are that many of the combustion products produced in a passenger car fire are 

dangerous for humans as well as the environment, with varying symptoms. Many PAH have 

carcinogenic effects, which may result in an increase of cancer, while they also have milder, secondary 

effects. Other combustion products may result in chemical burns and eye or mucosal damage.  

A conclusion is that the extinguishing agent with the highest environmental impact, and danger to 

animals, plants and humans, is foam. No information about the other extinguishing agent’s impact on 

the environment to the same extent have been found, while dry powder has the least impact. All 

extinguishing agents are harmful for the environment, it is only a matter of the concentration entering 

the environment. Hence, it is very important to choose an extinguishing agent that is as effective and 

environmentally friendly as possible. Another conclusion is that there are essential differences 

between cars with different propellants that it is important for the rescue personnel to be aware of.  

Our recommendations to the rescue services on how to extinguish a passenger car fire in the safest and 

most environmentally friendly manner is to always wear protective clothes and SCBA during the 

operation. Further we recommend the rescue personnel to remove all fire exposed clothes after the 

operation is finished, before entering the fire engine. If it is possible to let the car burn out by itself, 

that is the safest and most environmentally friendly. If extinguishing is required, we recommend the 

use of dry powder at first, to be followed by water mist with a surfactant if necessary. The use of foam 

is discouraged as far as possible.   



 

 

  



 

 

Sammanfattning 

Svensk räddningstjänst har idag inga nationella riktlinjer för hur släckning av en bilbrand ska utföras. 

Det är upp till varje räddningstjänst att själva utarbeta en metod de anser lämplig med tanke på 

miljöpåverkan och räddningspersonalens säkerhet. Efter intervjuer med olika räddningstjänster 

framkom det att deras metoder vid bilbrand varierar kraftigt, samtidigt som de gärna ser att det finns 

nationella riktlinjer eller rekommendationer för hur släckning av en bilbrand ska gå till. 

I Sverige sker det cirka 3500 bilbränder årligen, en siffra som hålls mer eller mindre konstant trots att 

brandorsakerna varierar. På senare år har antalet anlagda bränder ökat medan bränder till följd av 

tekniska fel har minskat.  

Dagens bilflotta skiljer sig mot bilflottan för ett antal år sedan, i och med el- och gasdrivna bilars intåg 

på marknaden. Detta ställer nya krav på räddningstjänsterna på grund av en annorlunda riskbild. En 

eldriven bil innehåller ett batteri med stort energiinnehåll som kan leda till allvarliga skador vid fel 

hantering, men det är högst osannolikt att säkerhetssystemen i bilar med eldrift fallerar. Gasdrivna 

bilar kan ge upphov till exempelvis jetflammor.  

Då det brinner bildas det förbränningsprodukter som kan vara potentiellt skadliga för såväl 

räddningspersonal som miljö. De farligaste förbränningsprodukter som beaktas i rapporten är 

polycykliska aromatiska kolväten (PAH). Förbränningsprodukterna kan ha direkt akuta effekter, men 

de mest toxiska leder till långtidseffekter, som ofta är cancer. Det är dock inte enbart 

förbränningsprodukterna som utgör ett hot mot människa och miljö, utan det är även de olika 

släckmedlen som används. 

Det mest omdiskuterade släckmedlet är skum, efter ett flertal incidenter i bland annat Uppsala, 

Tullinge och senast i Hamre. Många av skumkomponenterna är klassade som PBT-ämnen, det vill 

säga att de är persistenta, bioackumulerande och toxiska. Persistensen visar sig genom att höga halter 

av skumämnen har funnits kvar i marken i mer än 20 år. Bioackumuleringen och toxiciteten har visat 

sig i djurförsök, och då människan är en toppkonsument leder detta till att vi kan få i oss höga halter 

av potentiellt skadliga skumämnen både genom mat och vatten. De andra släckmedel som tas upp i 

rapporten är vatten med eller utan tillsatser, pulver och pyrotekniskt genererade aerosoler (PGA).  

Resultatet av undersökningen är att många av de förbränningsprodukter som bildas är direkt farliga för 

både människa och miljö, med varierande symptom. Många PAH har cancerogena effekter, som på 

sikt kan resultera i ökade cancerfall, samtidigt som de har mildare, sekundära effekter. Andra 

förbrännings-produkter kan ge upphov till kemiska brännskador eller skador på ögon och slemhinnor. 

En slutsats är att av de släckmedel som undersökts i rapporten är det skum som har störst 

miljöpåverkan, vilket kan drabba djur, växter och människor. Information om att de övriga 

släckmedlen påverkar miljö och människa i samma utsträckning har inte hittats, och minst påverkan av 

alla har pulver. Alla släckmedel har en miljöpåverkan, det är en fråga om koncentrationerna som 

kommer ut i naturen. Det är därför viktigt att använda ett så effektivt och miljövänligt släckmedel som 

möjligt. Vidare är en slutsats att det finns väsentliga skillnader mellan bilar med olika drivmedel, i 

form av riskbild, som räddningspersonalen bör vara väl medvetna om. 

Rekommendationerna för hur räddningstjänsterna bör bedriva släckning av en bilbrand på ett säkert 

och miljövänligt sätt är att alltid använda helskydd under släckningen, och att ta av samtliga 

brandgasutsatta kläder innan hemfärd. Om det är möjligt är det säkrast och miljövänligast att låta den 

brinnande bilen brinna upp utan insats. Om släckning måste ske rekommenderas det att använda ett 

ABC-pulver med hög halt av ammoniumdivätefosfat som en förstainsats och sedan vid behov 

komplettera med vattendimma och ett ytspänningsnedsättande medel. Användning av skum avråds i 

största möjliga mån.  
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 Inledning  
Nedan redovisas bakgrund, mål och syfte, metod samt problemställning.  

Projektarbetet ingår i kursen Brandtekniskt examensarbete vilken omfattar 22,5 högskolepoäng. 

1.1 Bakgrund 

Inom svensk räddningstjänst finns det i nuläget inga nationella riktlinjer för hur släckning av en 

bilbrand ska utföras. Det står alltså räddningstjänsterna fritt att själva utarbeta metoder som anses 

lämpliga med tanke på räddningspersonalens säkerhet och potentiell miljöpåverkan. 

Bilbrand är ett relativt vanligt fenomen i Sverige, där det åren 1998 till 2014 rapporterades mellan 

3000 och 4000 bilbränder varje år, se Figur 1, där merparten uppstår av okänd anledning. På senare år 

har antalet anlagda bilbränder ökat markant, framförallt i storstäderna. Anmärkningsvärt är att bränder 

av okänd anledning och tekniskt fel minskat medan anlagda bränder har ökat, vilket kan bidra till att 

det totala antalet bilbränder varit mer eller mindre konstant. (MSB, 2015a) 

 

Figur 1 - Antal bilbränder i Sverige 1998-2014 med brandorsak. Källa: MSB (2015) 

Under en fyraårsperiod har antalet bilar med eldrift eller ett hybridsystem fördubblats och gasdrivna 

bilar har ökat med ungefär 30 procent, se Tabell 1 (Trafa, 2015). Vätskeformiga bränslen dominerar 

fortfarande på vägarna, men då de nya drivmedlen används i allt högre utsträckning ställer detta nya 

krav på räddningstjänsten. 

Tabell 1 - Antal bilar fördelade på drivmedel åren 2011-2014. Källa: Trafa (2015) 

År Vätska El/hybrid Gas 

2011 4 348 412 21 775 30 992 
2012 4 386 880 24 952 35 121 
2013 4 426 912 31 004 37 328 
2014 4 501 333 42 025 40 095 
Andel [%] 98 1 1 
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I nuläget använder sig räddningstjänsten av vanliga dimstrålrör, alternativt pulversläckare eller 

skumsystem. Problemet med dagens släcktaktik är att det bildas hälso- och miljöfarliga förbrännings-

produkter vilket kan påverka räddningspersonal och miljö. I andra länder kan det finnas riktlinjer för 

hur en räddningsinsats vid bilbrand bör utföras. Detta undersöks och utvärderas för att möjligtvis få 

vägledning i hur en släckinsats bör gå till ur miljö- och hälsoperspektiv i Sverige. 

1.2 Mål och syfte 
Målet med rapporten är att ta fram alternativ för hur räddningstjänsten bör genomföra en säker och 

effektiv släckinsats vid bilbrand. 

Syftet med att skapa dessa alternativ är att undersöka hur räddningstjänsten bedriver släck- eller 

räddningsinsatser i dagsläget vid bilbrand samt påverkan för räddningspersonal och miljö vid bilbrand. 

1.3 Problemställning 
För att få klarhet i vilken släcktaktik som är bäst att tillämpa ställs ett antal frågor som ska besvaras 

under arbetets gång.  

 Finns det skillnader mellan olika drivmedel med tanke på risk för människa och miljö vid 

släckning? 

 Finns det skillnader mellan olika släckmedel med tanke på risk för människa och miljö vid 

släckning? 

 Vilka andra skillnader är viktiga att vara medveten om? 

 Hur bedrivs en räddningsinsats vid bilbrand i dagsläget? 

 Är det skillnad på brand i och utanför bilens kupé? 

 Vad säger dagens forskning och andra länders riktlinjer? 

1.4 Metod 
Huvudarbetet delas in i olika faser, se Figur 2. I första skedet genomförs en litteraturstudie av 

befintligt material angående olika släckmedels miljö- och hälsopåverkan och hur andra länder bedriver 

släckinsatser vid bilbrand.  

Intervjuer hålls med ett antal räddningstjänster i Sverige för att få klarhet i om det finns lokala 

riktlinjer för hur en räddningsinsats utförs i händelse av bilbrand.  

Informationen från litteraturstudien och intervjuerna sammanfattas och utvärderas utifrån vad som 

verkar vara ett recept på framgång.  
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Figur 2 - Flödesschema över arbetets gång. 

1.4.1  Litteraturstudie 

I litteraturstudien hämtas information från ett flertal forskningsrapporter, publikationer, 

undersökningar, hemsidor, böcker, produktblad och andra källor.  

Litteraturstudiens syfte är att få information om miljö- och hälsopåverkan av olika släckmedel och 

förbränningsprodukter. Den ger också information om skillnader mellan olika drivmedel, och 

skillnader eller svårigheter som är kopplade till bilens drivlina.  

1.4.2 Intervjuer 

Intervjuerna görs med ett antal räddningstjänster i Sverige för att ta reda på om det finns lokala 

riktlinjer för hur en bilbrand ska släckas. Intervjuerna hålls med några stora räddningstjänster eller 

förbund; Södertörns Brandförsvarsförbund, Räddningstjänsten Storgöteborg, Räddningstjänsten Syd, 

Jämtlands Räddningstjänstförbund och Umeå Brandförsvar.  
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Intervjuer hålls även med några mindre räddningstjänster eller förbund; Alingsås och Vårgårda 

Räddningstjänstförbund, Räddningstjänsten Östra Blekinge och räddningstjänsterna i Kiruna, på 

Gotland och Dala Mitt. Anledningen till att intervjuerna hålls med räddningstjänster av skiftande 

storlek är för att se om det finns skillnader mellan större och mindre organisationer i frågan om 

bilbränder.  

1.4.3 Analys 

I analysskedet analyseras resultaten från litteraturen och intervjusvaren från räddningstjänsten.  

1.4.4 Sammanställning 

I sammanställningen sammanfattas information från litteraturstudien, intervjuer och internationella 

riktlinjer. Detta redovisas med slutsats och diskussion samt rekommendationer på hur räddnings-

tjänsten kan bedriva en säker och miljövänlig insats vid bilbrand. 

1.4.5 Presentation 

Presentationen genomförs dels genom denna rapport, samt genom en muntlig redovisning. 

1.5 Avgränsningar 
I rapporten tas endast hänsyn till räddningspersonalens hälsa och eventuella påverkan på miljön, 

beroende på olika släcktaktiker. Miljöpåverkan innebär inte enbart påverkan på miljön utan även 

effekter på övriga människor till följd av miljöpåverkan. Arbetet behandlar enbart personbilar, vilka 

delas in i de tre kategorierna vätskeformigt bränsle (bensin-, diesel- och etanoldrivna bilar), eldrift (el- 

och hybridbilar) och gasformigt bränsle (bränslecells- och gasdrivna bilar). 

De släckmedel som behandlas i rapporten är vatten, då det är det vanligaste släckmedlet som 

räddningstjänsten använder, skum, då det är effektivt och vanligt förekommande vid vätskebränder och 

pulver, då det är det släckmedel som har bäst släckeffekt i förhållande till sin vikt. Även PGA, 

pyrotekniskt genererade aerosoler, och ytspänningsnedsättande medel tas upp i rapporten. Gasformiga 

släckmedel såsom koldioxid beaktas inte då de bilbränder som undersöks är utomhus och gasformiga 

släckmedel fungerar bäst i slutna miljöer. (Särdqvist, 2006) 

Arbetet fokuserar enbart på bilbrand utomhus, då en bilbrand i till exempel ett garage ofta rubriceras 

som garagebrand eller brand i byggnad, och inte som bilbrand. I arbetet beaktas inte eventuella 

egendomsskador som kan uppstå vid släckning av en bilbrand.  

1.6 Begränsningar 
Arbetet genomförs genom en litteraturstudie av befintlig forskning kring släckmedel och förbrännings-

produkter och andra länders riktlinjer vad gäller släckning av bilbränder. Det förekommer med andra 

ord inga egna experiment. Vidare beaktas inte samtliga förbränningsprodukter som bildas vid bilbrand 

då det inte är rimligt med tanke på tid och resurser. 
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 Fordonsbeskrivning 
I följande kapitel redovisas information om och skillnader mellan olika drivmedel. 

2.1 Vätskeformigt drivmedel 
I en konventionell, bensindriven motor går bensinen genom en förgasare där bensinen förgasas för att 

sedan sprutas in i cylindrarna. Där komprimeras bensingaserna av kolvarna och antänds av tändstiften, 

vilket skapar en snabb förbränning där kemisk energi omvandlas till mekaniskt arbete. Detta leder 

också till höga temperaturer i motorn. (NE, 2015a) 

En dieseldriven motor fungerar i stort sett enligt samma princip som en bensindriven dito, med 

skillnaden att dieseloljan behöver en högre temperatur för att antända. Därför används glödstift vid 

kallstart, men när kolvarnas rörelse kommit igång komprimeras luft-bränsleblandningen i cylindrarna 

vilket leder till självantändning. (NE, 2015a) 

En etanoldriven motor fungerar enligt samma princip som en bensinmotor. Dagens etanoldrivna bilar 

går att köra både på etanol och bensin, eller en godtycklig blandning av de båda. I Figur 3 visas en 

principskiss över en förbränningsmotor. (Energimyndigheten, 2015) 

Cirka 98 procent av alla bilar i Sverige idag är vätskedrivna, och merparten drivs av bensin (Trafa, 

2015). Ett fordon med vätskeformigt bränsle har en bränsletank som oftast rymmer mellan 50-100 liter 

bränsle, vilket leder till att det är cirka 1700-3400 MJ lagrat i en full tank. Om modellbeteckningen 

inte anger någon speciell bokstav på slutet drivs bilen vanligtvis av bensin, medan modellbeteckningen 

på en dieseldriven bil ofta slutar med ett litet d.  

 

Figur 3 - Principskiss över en förbränningsmotor. Inspirerad av Grant et al. (2010) 

2.2 Elektricitet/hybrid 
Eldrivna bilar utgör cirka en procent av alla bilar i Sverige i dagsläget. En eldriven bil har många 

ihopkopplade batterier, varpå det förekommer likström i en eldriven bil. Batterierna är antingen 

litiumjon- eller nickel-metallhydridbatterier. Energin från dessa driver elmotorn vilken för bilen 

framåt, (Wargclou, 2010), se Figur 4. Batterierna kan vara placerade i fordonet eller under strukturen, 

då de väger mycket och det är önskvärt med en låg tyngdpunkt. I batterierna på en elbil lagras det 

mellan cirka 100 och 330 MJ energi.  

En hybridbil drivs av dels ett batteri, enligt samma princip som en elbil, och dels av någon form av 

förbränningsmotor, se Figur 4. Elmotorn i hybridlinan kan vara antingen parallell- eller seriekopplad 

med förbränningsmotorn. I det parallellkopplade systemet driver både el- och förbränningsmotorn 

bilen framåt, medan förbränningsmotorn i det seriekopplade systemet enbart arbetar med att ladda 

bilens batteri. Alla hybridbilar på marknaden har inbyggda säkerhetssystem som automatiskt kapar 

traktionsspänningen i systemet, vilken annars kan uppnå cirka 600 volt. (Grant et al. 2010) 
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I ett elhybridfordon (ofta el- och bensindrift) finns det givetvis risker kopplade både till elsystemet och 

förbränningsdrivlinan. 

Att identifiera en el- eller hybridbil kan vara svårt. Till exempel skriver inte Tesla ut någon 

modellbeteckning som tyder på eldrift. Andra renodlade elbilar kan ha texter på bakluckan som anger 

”zero emission” eller liknande. Det är kännetecken som kan vara värda att hålla utkik efter vid en 

olycka. En hybridbil är lättare att känna igen, då det ofta anges i modellbeteckningen eller i samband 

med den om bilen har en hybriddrivlina (Wargclou, 2010). Modellbeteckningen kan antingen sluta 

med ett litet h eller ha ordet hybrid fullt utskrivet, se Bilaga 1.  

 

 

  

Figur 4 - Principskisser över en elbil, parallell- och seriekopplad hybrid. Inspirerade av Grant et al. (2010) 
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2.3 Gasformigt drivmedel 
Gasdrivna bilar utgör cirka en procent av alla bilar i Sverige i dagsläget. En gasdriven motor drivs av 

antingen natur- eller biogas. Gasdrivna personbilar i Sverige har nästan alltid en konverterad 

bensinmotor, och kan oftast köras både på gas (natur- och biogas) och bensin, se Figur 5. En gasdriven 

motor fungerar alltså enligt samma princip som en bensindriven. (VINNOVA, 2001)  

Placeringen av gastankarna för dessa drivmedel är vanligtvis i bagageutrymmet men de kan även 

placeras under golvet (Östersunds kommun, 2010). Beroende på tillverkningsår har gastankarna olika 

säkerhetsutrustning som smältsäkring, rörbrottsventil, magnetventil och manuell avstängningsventil. 

Denna säkerhetsutrustning ska finnas i alla personbilar enligt krav, dock kan magnetventilen saknas på 

äldre bilar. 

En Volkswagen Passat med gasdrift har en gastank som rymmer 21 kg gasol, vilket resulterar i en 

ungefärlig energimängd på drygt 950 MJ.  

Det finns även bilar som drivs av vätgas. I en bränslecell reagerar vätgasen med luftens syre, vilket 

leder till att ett batteri laddas och den enda restprodukten är vatten (NE, 2015b). Batteriet driver sedan 

bilen precis som i ett eldrivet fordon. 

Biltillverkarna har egna märkningar för att ange om en bil är gasdriven. Märkningarna ingår ofta i 

bilens modellbeteckning, till exempel NGT för Mercedes eller ECO FUEL för Volkswagen, se Bilaga 

1. Om modellbeteckning saknas, och möjlighet finns, går det att se under tanklocket om bilen drivs av 

gas. En gasdriven bil har en påfyllningsanordning både för gas och vätska. Om det ej framgår av 

beteckningar eller liknande finns det information på Trafikverkets hemsida om samtliga 

svenskregistrerade bilars drivmedel. Allt som behövs är bilens registreringsnummer. (Wargclou, 2010) 

 

Figur 5 - Principskiss på bränslesystem för gasdrivna fordon. Med tillåtelse av RMB (2013) 
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 Risker vid bilbrand 
Området kring en bilbrand är förknippat med en mängd olika risker. De kan vara termiska, mekaniska 

eller kopplade till de förbränningsprodukter som bildas. Riskerna kan påverka både räddningspersonal 

och miljö, och vara både akuta och mer långsiktiga. Som miljörisker räknas även eventuella 

hälsorisker för övrig befolkning in till följd av miljöpåverkan. I rapporten anses en akut risk innebära 

fara inom det närmsta dygnet, och långsiktiga risker är på ett längre tidsspann än så. Alla risker är inte 

direkt kopplade till bilbränder, då till exempel vissa av miljöriskerna är generella risker med ämnen 

som finns i bilar.  

3.1 Förbränningsprodukter som bildas vid bilbrand 
Vid förbränning av bilar bildas en mängd olika förbränningsprodukter, varav vissa är mer toxiska än 

andra och har olika miljö- och människopåverkan. Förbränningsprodukterna kommer från 

förbränningen av bilens komponenter, vilka kan bestå av bland annat PVC och ABS-plaster 

(exempelvis instrumentbräda), olika gummiblandningar (däck) och textilier (stolsklädsel). (Blomqvist, 

2005).  

Hälsopåverkan på grund av exponering beror på dosen, varaktigheten, hur personen utsätts, personliga 

egenskaper och vanor. Ämnens påverkan på hälsa påverkas även av huruvida andra kemikalier är 

närvarande. Förbränningsprodukterna kan komma in i kroppen både genom inandningsluften och 

huden. (ATSDR, 1995) 

De förbränningsprodukter som bildas vid en bilbrand är bland annat vattenånga (H2O), kolmonoxid 

(CO), koldioxid (CO2), sot, polycykliska aromatiska kolväten (PAH), väteklorid (HCl), vätecyanid 

(HCN), vätefluorid (HF), vätebromid (HBr), akrolein (C3H4O), kväveoxider (NOx), svaveldioxid 

(SO2), ammoniak (NH3), polyklorerade dibensodioxiner (PCDD), bensen (C6H6) och lättflyktiga 

organiska kolväten (VOC). (SRV, 2007a)(Blomqvist, 2005) 

I denna rapport beaktas inte samtliga förbränningsprodukter, då det inte är rimligt med tanke på tid 

och resurser. De som beaktas är PAH, HCl, HF, HCN, C3H4O, CO, PCDD, VOC och sot. De ämnen, 

förutom PAH och VOC, som behandlas i rapporten väljs efter en kombination av NFPA 704 och 

Blomqvist (2005).  

NFPA 704 är ett klassificeringssystem som beskriver ett ämnes hälsopåverkan (blå), brandrisk (röd) 

och reaktivitet (gul) med numerisk gradering från noll till fyra, där noll innebär minimal fara och fyra 

innebär risk för allvarlig fara, se Figur 6. Nederst i symbolen visas en bokstav eller en 

bokstavskombination som beskriver exempelvis om ämnet reagerar på ett farligt sätt med vatten eller 

om det är kvävande. (NFPA, 2015) 

 

Figur 6 - NFPA 704. Källa: NFPA (2015) 
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3.1.1 Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) 

Vid såväl bilbränder som övriga bränder bildas PAH (Blomqvist, 2005). Nedan redovisas en relativ 

fördelning av ett antal PAH, samt en relativ toxicitet. De som beaktas är de tre mest förekommande 

och de två mest toxiska, se Figur 7 och Figur 8. De mest förekommande PAH i försöken med en 

brinnande bil är inte de mest toxiska, dock har det visat sig att de inte är ofarliga (Kaur, et al. 2013).  

Undersökningar har visat att exponering av PAH kan ske på olika sätt. PAH kan komma in i kroppen 

genom inandningsluften, genom föda eller vätska och genom huden, dock beaktas enbart 

exponeringen via lungorna och huden i denna rapport. PAH har förmågan att komma in i alla vävnader 

i kroppen som innehåller fett samtidigt som ämnesgruppen mestadels lagras i njurar, lever och 

fettvävnad. Invärtes förändras PAH olika i de olika vävnaderna. En väsentlig skillnad är att vissa 

PAH-metaboliter är mer skadliga i kroppen än det ursprungliga PAH. Påverkan av PAH som kommer 

ner i lungorna är inte helt kända i dagsläget, då det både är okänt hur pass snabbt och fullständigt 

lungorna absorberar PAH. Försök med djur har gjorts och resulterat i att någon längre lagring av PAH 

i kroppen inte sker utan att det endast rör sig om några få dagar. Primärt lämnar PAH kroppen via 

avföring och urin. (ATSDR, 1995) 

I denna rapport beaktas naftalen, acenaftylen, fenantren, benso(α)pyren och dibens(a,h)antracen från 

ämnesgrupen PAH, baserat på deras förekomst och toxicitet, se Figur 7 och Figur 8. Giftigheten visas 

relativt BaP-TEQ vilket är ett relavtivt mått jämfört med benso(α)pyren, då benso(α)pyren är den mest 

toxiska av alla PAH. Enligt Figur 7 och Figur 8 är benso(α)pyren och dibenso(a,h)antracen de mest 

toxiska PAH som uppmättes i försöken. Enligt försök utförda av Jung el al. (2010) framkom det att 

benso(α)pyren och dibenso(a,h)antracen är cancerogena vid koncentrationer på 0,133 respektive 0,199 

ng/m3.  

 

 

Figur 7 - Relativ fördelning av PAH vid bilbrand. Med tillåtelse av Blomqvist (2005) 
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Figur 8 - Relativ toxicitet enligt BaP-TEQ av PAH vid bilbrand. Med tillåtelse av Blomqvist (2005) 

3.1.2 Väteklorid 

Väteklorid förekommer som gas i fri form vid rumstemperatur. Gasen är färglös, vattenlöslig och har 

en stickande lukt. Väteklorids hälsopåverkan varierar och beror på om det är i gasform eller löst i 

vatten vid normala förhållanden. På grund av gasens löslighet i vatten bildas saltsyra, en stark 

oorganisk syra (Kemikalieinspektionen, 2005a). 

3.1.3 Vätefluorid 

Vätefluorid, även kallat fluorväte, är en färglös gas med sur lukt. Ämnet är vattenlösligt och bildar 

fluorvätesyra i kombination med vatten (Kemikalieinspektionen, 2005b). 

3.1.4 Vätecyanid 

Vätecyanid, eller cyanväte, är en ljusblå vätska vid rumstemperatur, men övergår till en färglös gas vid 

25,6 °C. Vätecyanid är vattenlösligt och bildar då cyanvätesyra. Lukten har beskrivits som 

bittermandel eller som lukten av gamla skor, men många människor känner inte lukten. (NIOSH, 

2015) 

3.1.5 Akrolein 

Akrolein, eller propenal, förekommer som vätska vid rumstemperatur men övergår i gasfas vid 52 °C. 

Som vätska är densiteten lägre än för vatten, men som gas har akrolein cirka dubbelt så hög densitet 

som luft. (MSB, 2015b) 



12 

 

3.1.6 Kolmonoxid 

Kolmonoxid, eller koloxid, är en förbränningsprodukt som bildas vid ofullständig förbränning av 

bränslen innehållande kol. Kolmonoxid är en färg- och luktlös gas samtidigt som den är mycket 

brandfarlig. (SRV, 2007b) 

3.1.7 Polyklorerade dibensodioxiner (PCDD) 

Polyklorerade dibensodioxiner, eller dioxiner, är en ämnesgrupp innehållande 75 olika ämnen. De 

består av två bensenringar sammankopplade av två syrebryggor. På bensenringarna sitter en eller flera 

kloratomer. PCDD är stabila upp till 800 °C och bryts ner fullständigt vid 1300 °C. De är hydrofoba 

men lipofila, vilket innebär att de endast är marginellt lösliga i vatten men de löser sig i fett. 

(INSERM, 2000) 

3.1.8 Lättflyktiga organiska kolväten (VOC) 

Lättflyktiga organiska kolväten, VOC, är en ämnesgrupp som innefattar alla organiska föreningar 

vilket innebär en förening som består av kol med ett eller flera av ämnena väte, syre, svavel, fosfor, 

kisel, kväve eller en halogen. Kokpunkten för VOC är ungefär 250°C och VOC övergår således i 

gasfas vid en brand. (Kemikalieinspektionen, 2011) 

3.1.9 Sot 

Sot är en blandning av partiklar som bildas vid ofullständig förbränning av bränslen som innehåller 

kol. Sot kan innehålla eller bestå av till exempel PAH, sura gaser, dioxiner och kväveoxider, vilket 

innefattar många av de ämnen som beaktas i rapporten. (New York State, 2015) 

Enligt Gehrig et al. (2013) har studier angående sotproduktion vid förbränning av bilar gjorts. Där 

anges att sotproduktionen för en bil med ”high plastic content” är 0,08 kg sot per kg bränsle. Vid ett 

lägre plastinnehåll ökar sotproduktionen, vilket i testerna gav 0,095 kg/kg.  
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3.2 Risker för räddningspersonal 
I följande avsnitt redovisas akuta och långsiktiga risker för räddningspersonal. 

3.2.1 Akuta risker för räddningspersonal 

Räddningstjänstens personal utsätter sig för olika akuta risker under en insats vid bilbrand. Riskerna är 

av stor variation på grund av olika plaster, bränsletyp, biltyp och övrig trafik (Wargclou, 2010). 

Riskerna som tas upp i följande avsnitt är de stora väsentliga riskskillnaderna mellan de olika 

drivmedelstyperna, nämligen vätskeformigt bränsle (bensin-, diesel- och etanoldrivna bilar), eldrift 

(el- och hybridbilar) och gasformigt bränsle (bränslecells- och gasdrivna bilar). Det kan finnas fler 

akuta risker än de som tas upp i rapporten.  

3.2.1.1 Akuta fysiska risker 

Vid en bilbrand, som vid samtliga bränder, bildas det lågor med hög värme, vilket kan medföra en risk 

för räddningspersonalen.  

En gemensam komplikation vid bilolyckor är att bilar nuförtiden kan ha fler än ett batteri, på grund av 

att det finns många säkerhetssystem som kräver ström. Det kan alltså hända att det finns fler batterier 

än det som sitter i motorutrymmet. Det finns fall i USA där brandmän skadats lindrigt av att en 

krockkudde utlöst under räddningsarbetet. Vid ett tillfälle slungades två brandmän ut ur bilen, en av 

dem blev medvetslös. (Wargclou, 2010).  

Exploderande däck innebär också en fysisk risk vid bilbrand. Ett exploderande däck kan kastas iväg 

och utgöra en våldsam kraft. Kraften som uppstår beror delvis på däckets tyngd. Det exploderande 

däcket kan jämföras med en höghastighetsprojektil som kan döda eller ge allvarliga skador. 

(Department of Industry and Resources, 2005) 

Även stötdämpare kan påverkas vid en bilbrand, och i värsta fall uppträda som projektiler. Vid en 

bilbrand i Halmstad sköt en av de bakre stötdämparna ut från bilen och slog hål i en husgrund av sten, 

17 meter bort (SRV, u.å.). Om det blir hål i en stengrund går det att anta att stötdämparen hade kunnat 

skada en människa vid eventuell träff. 

Även övrig trafik utgör en uppenbar risk för räddningspersonalen, då till exempel påkörningar kan 

inträffa.  

3.2.1.2 Akuta risker med olika drivmedel 

Bilar med olika drivmedel bidrar till olika akuta risker för räddningspersonalen. Nedan redovisas 

riskerna kopplade till respektive drivmedel. 

3.2.1.2.1 Vätskeformiga bränslen 

Vid brand i bilar med vätskeformiga bränslen finns det en viss risk att tanken börjar läcka, och på så 

sätt läcker vätskan ut och kan antändas. Om detta sker finns det risk att kortvariga flammor och stänk 

av brinnande vätska bildas. Detta kan innebära en risk för räddningspersonal i den brinnande bilens 

omedelbara närhet, enligt Wargclou (2010). Wargclou skriver dock att detta sannolikt inte påverkar 

den totala riskbilden vid en bilbrand, samt att full skyddsutrustning med lufttätt andningspaket 

minimerar risken för att skadas vid detta fenomen.  

Bensin kan orsaka permanenta skador både på ögon och hud vid direktkontakt (NLM, 2015) samtidigt 

som bensin, diesel och etanol är giftiga vid förtäring och inandning, vilket har visat sig i försök med 

olika djurarter, enligt MSB (2015b). 

3.2.1.2.2 Eldrift 

Riskerna som förekommer i samband brand i el- eller hybridbil är kopplade till energiinnehållet i 

batterierna. Spänningen från batterierna kan uppgå till över 600 volt och existerar inte bara i 

batterierna utan även i traktionskablarna. En spänning på 500 volt genom en människa med torr hud 
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ger upphov till en ström på mellan 430-800 mA, enligt Ohms lag, vilket är direkt dödligt om 

strömmen passerar hjärttrakten, vilket ses i Figur 9 (SP, 2014), och kan annars ge svåra inre 

brännskador. Effekterna som uppkommer beror även på andra faktorer som bland annat är 

kontakttiden mellan strömkälla och människa, kroppsstorlek och hudtyp. Kroppsresistansen hos en 

människa varierar med volten genom kroppen, se Tabell 2.  

 

Figur 9 - Strömflödets varaktighet kontra strömstyrka genom kropp - Riskzoner kategoriserade från DC-1 till DC-4. 

Inspirerad av SP (2014) 

Strömgenomgångens konsekvenser beskrivs nedan, direkt tagna ur SP (2014). 

 DC-1: Innebär att en organisk kropp kan utsättas för given ström och tid utan att känna något. 

 DC-2: Här börjar känseltröskeln och det kan vara farligt att befinna sig inom detta område.  

 DC-3: Risk för kramper och svårt att släppa taget, kan leda till död. 

 DC-4: Stor risk för hjärtkammarflimmer och omedelbar död.  

Tabell 2 - Total kroppsresistans för likström från hand till hand vid torra kontaktytor. Källa: IEC (2005) 

Beröringsspänning [V] Värde för total kroppsresistans som inte överskrids för:   

 5 % av populationen 50 % av populationen 95 % av populationen 

25 2100 3875 7275 

50 1600 2900 5325 

75 1275 2275 4100 

100 1100 1900 3350 

125 975 1675 2875 

150 875 1475 2475 

175 825 1350 2225 

200 800 1275 2050 

225 775 1225 1900 

400 700 950 1275 

500 625 850 1150 

700 575 775 1050 

1000 575 775 1050 

Asymptotiskt värde 575 775 1050 
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Traktionsskablarna är vanligtvis orangea och är placerade i bilens säkra delar av konstruktionen. I el- 

och hybridbilar kan det även finnas ljusblå eller ljusgrå kablar med spänning mellan 28 och 60 volt 

likström som utgör en fara (Emery, 2008) (Grant et al, 2010). Alla el- och hybridbilar har egna 

säkerhetssystem vilka träder i kraft om bilarna utsätts för skada, exempelvis vid kollision. Enligt 

statistikdatabasen IDA finns det även fall där trafikolycka övergår till bilbrand (MSB, 2015a). 

Säkerhetssystemen som finns har bland annat förmågan att bryta huvudströmbrytarna i bilen, dock 

innebär det inte att batteriet kan beaktas som ofarligt då energiinnehållet fortfarande finns kvar. 

Traktionsbatteriet är friflytande, vilket höjer säkerheten. Däremot kan säkerhetssystemen haverera 

samtidigt som minst två ledare tränger in i traktionsbatteriet, vilket kan leda till att komponenter 

utanför batteriet blir strömförande, vilket i sin tur kan leda till kroppskada vid direktkontakt. Detta 

anses dock vara högst osannolikt (SP, 2014). Det anses även särskilt osannolikt med tanke på att såväl 

räddningspersonalens stövlar som bilens däck är gjorda av gummi, vilket är isolerande, och på så sätt 

kraftigt reducerar strömmen som går genom kroppen, troligtvis till den grad att det inte utgör någon 

risk. Risken för att elektriskt relaterade skador ska uppstå är större om bilen är under uppladdning. Vid 

laddning är bilen ansluten till kraftnätet samt en jord varpå bilens gummidäck inte reducerar risken. 

Vid urkoppling av laddningskabel elimineras denna risk helt.  

I många fall är det säkert att använda klippverktyg i fordonens A- och B-stolpar, men Peugeot iOn och 

Mitsubishi Outlander PHEV är undantag från detta, enligt biltillverkarnas egna guider för 

räddningstjänsten. I Figur 10 visas var det är farligt (rött) och ej rekommenderat (orange) att klippa, 

för att undvika att få en elchock från traktionskablarna samt att undvika att airbags utlöses. (BIL 

Sweden, 2015) 

 

Figur 10 - Farliga områden att klippa i Peugeot iOn och Mitsubishi Outlander PHEV. Med tillåtelse av BIL Sweden (2015) 

Räddningsguiderna kan dock vara missvisande. Vid jämförelse med bilder från programmet CRS 

(Crash Recovery System) av Moditech, se Figur 11, kan väsentliga skillnader i detaljrikedom ses. Till 

exempel tyder bilden på Mitsubishin ovan att hela fronten är direkt farlig att klippa i, men bilden från 

Moditech visar kabeldragningens exakta placering. 

  

Figur 11 – Sprängskisser över Peugeot iOn och Mitsubishi Outlander PHEV. Med tillåtelse av Moditech (2015) 
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Kontakt med skadlig spänning kan resultera i dödlig utgång eller allvarliga skador. Tester har visat att 

elsystem kan vara strömförande då de utsatts för eld. På grund av det ska kontakt med komponenter 

med hög spänning undvikas och bortkoppling av anslutningar ska aldrig ske. Batterier som skadats 

eller elektrolyt som kan ha läckt ut ska försöka undvikas. Detta då batteriet fortfarande kan vara 

strömförande och att elektrolyten kan orsaka hud- och ögonirritation samt frätskador. (Emery, 2010) 

En annan fara som räddningstjänsten utsätter sig för i samband med el- eller hybridbilar är att 

personalen agerar som om bilen är avstängd då den inte ger ifrån sig något ljud, men bilen kan istället 

stå i ett så kallat ”ready move” läge. På grund av detta kan bilen fortfarande drivas både framåt och 

bakåt och det bedöms vara den största faran, enligt Emery (2010). En tredjedel av alla bilbränder i 

Sverige är anlagda, varpå denna risk inte är särskilt trolig.  

I el- och hybridbilar förekom tidigare vanligtvis nickel-metallhydridbatteirer (Mikolajczak et al. 2001) 

men numera är litiumjonbatterier vanligare (SP, 2014). Fördelarna med användning av nickel-

metallhydridbatteirer är en säker konstruktion och de innehåller inga miljöfarliga tungmetaller, dock 

finns det nackdelar som bland annat hög självurladdning. Litiumjonbatterier i kombination med bilar 

är under ständig forskning, inte minst av SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP, 2013a & 

2014). Ett problem med denna batterityp är att en kemisk process kan starta och leda till överhettning. 

Överhettningen kan sedan spridas vidare till andra celler, en så kallad ”run away” eller termisk 

rusning. För ett skadat batteri gäller det att ”ett kritiskt batterihaveri kan definieras med att battericell 

skadas till sådan grad att det ventilerar ut inre gaser och/eller gå i brand och/eller explosion, vilket 

därefter riskerar att initiera ytterligare haveri hos närliggande celler” enligt SP (2014). Batterierna kan 

uppträda olika beroende på temperatur. Tester finns som visar att temperatur över 80 °C kan innebära 

fara. Vid temperaturer över 120 °C finns risk för bristningar och gasutsläpp (Wargclou, 2010). 

Räddningspersonalen kan utsättas för kemiska risker i samband med skada på batterierna. Läckage av 

elektrolytvätska kan uppkomma då batteriets skyddshölje utsätts för upphettning (Wargclou, 2010). 

Detta kan leda till risk för personskada då elektrolyt i form av gaser kan läcka och/eller spruta ut från 

batterierna. (SP, 2014) 

Lundgren (2015) beskriver termiska aspekter och elektrolytens masstransport i litium-jonbatterier i sin 

doktorsavhandling. Elektrolyten i litium-jonbatterierna utgörs av litiumhexafluorfosfat och kan släppas 

ut då batterier utsätts för skada. Litiumhexafluorfosfat är ett frätande ämne som kan orsaka frätskador i 

kontakt med huden (ECHA, 2008). Vid förbränning av litiumhexafluorfosfat bildas vätefluorid vilket 

innebär en akut fara för räddningspersonalen, vilket beskrivs i avsnitt 3.2.1.3.7 (PREVOR, u.å.). 

Det är inte enbart batterierna i el- och hybridbilar som kan orsaka skada, utan även startbatterier i 

övriga bilar. Startbatterierna innehåller bland annat svavelsyra. Svavelsyra är en stark syra som kan 

resultera i allvarliga brännskador och vävnadsskador i kontakt med hud eller slemhinnor 

(MedlinePlus, 2014). (Avfall Sverige, u.å.) 

3.2.1.2.3 Gasformiga bränslen 

Risker som förekommer i samband med gasfordon är bland annat gasen och i dagsläget brukas vissa 

gaser i större omfattning än andra. Gaserna som utnyttjas är fordonsgas (metangas), motorgas 

(gasol/LPG – Liquefied Petroleum Gas), DME (Dimetyleter) och vätgas. Egenskaperna för 

drivmedlen är av stor variation, se Tabell 3, vilket innebär att bland annat risken för brand, explosion 

och spridningsbild har en förhållandevis stor variation (SRV, 2007b). 

Tabell 3 - Egenskaper för gasformiga bränslen. Källa: Wargclou (2010) 

Ämne Explosionsgränser Relativ densitet (luft =1) Förvaring i fordonstank 

Metan 5-16 % 0,6 Komprimerad, 230 bar 

Gasol 2-10 % 1,5 Kondenserad, ca 10 bar 

DME 2-27 % 1,6 Kondenserad, ca 10 bar 

Vätgas 4-75 % 0,1 Komprimerad, 350 eller 700 bar 



17 

 

Metan utgör en risk för räddningspersonalen på grund av att det är en brandfarlig gas (SRV, 2007b) 

(CCOHS, 2015). Gasen bildar en explosiv blandning i luft vid rumstemperatur och kan antändas lätt. 

Ett exempel på antändningskälla är stöten som uppstår vid statisk elektricitet. (CCOHS, 2015) 

Gasol är ett handelsnamn för en brandfarlig gasblandning som utgörs av propan och butan. Gasen kan 

även innehålla etan, pentan, propen, buten med mera. Antändning av gasen kan leda till brand eller 

explosion (HSE, u.å.) Gasol har en karakteristisk lukt fast än att både propan och butan är luktlösa. 

Lukten kommer från ett tillsatsämne som heter metylmerkaptan. (SRV, 2007b) 

Dimetyleter, DME, är en färglös gas. Som anges i tabellen ovan fraktas den i kondenserad form, och 

kontakt med vätskan kan orsaka köldskador. Gasen är tyngre än luft, vilket leder till att den ”rinner” 

längs marken vid utsläpp. DME är mycket brandfarlig, med en kokpunkt på -24 °C. Vid utsläpp har 

det uppmätts att gasen kan rinna upp emot 100 meter i alla riktningar från utsläppspunkten, och där 

antändas och brinna tillbaka mot utsläppet. Inandning av DME kan orsaka bland annat bedövning, 

tillfällig synnedsättning, huvudvärk eller medvetslöshet. (NOAA, u.å.) 

Vätgas är en brandfarlig gas vars egenskaper skiljer sig avsevärt mot andra gaser som metan och 

naturgas. Gasen är både färg- och luktlös (SRV, 2007b). Egenskaper som visar skillnaderna är bland 

annat gasens spridnings-, förbrännings- och explosionshastighet. På grund av den snabba spridningen 

löser sig vätgaskoncentrationer vid normalt lufttryck till icke brännbara gränser snabbt. Vätgas är 

betydligt lättare än luft, densiteten för vätgas relativt luft är 0,1. Densitetskillnaden innebär att väte 

stiger snabbt och på så vis utgör ett mindre hot i utomhusmiljö. Vätgas har hög förbrännings- och 

explosionshastighet men mindre explosionskraft än andra bränsle-luft-blandningar förutom vid 

extremt höga koncentrationer. Dock ska det påpekas att höga koncentrationer av vätgas inte är 

sannolikt vid bilbrand i utomhusmiljö på grund av densitetskillnaden. 

Egenskaperna som vätgas innehar leder till att gasen ska behandlas med försiktighet. Detta för att 

väteluftblandningar kan antändas och explodera i både lägre och högre koncentrationer i luften än 

exempelvis metan och naturgas samtidigt som vätgas är mer lättantändligt än andra bränslegaser. 

(TIC, u.å.) 

I händelse av en brand i ett gasfordon kan en jetflamma uppstå från gastankarna. Jetflamman bildas då 

smältsäkringen löses ut av värme, vilket inträffar vid cirka 110 °C, och inneslutande gas läcker ut och 

antänds. Flamman kan antigen uppkomma inuti bilen eller vara riktad snett nedåt och utåt från 

undersidan av bilen. Gasen fortsätter läcka ut tills tanken är slut, oavsett om flamman från tanken 

släcks eller inte. (Wargclou, 2010) 

Det finns ett aktuellt fall med brand i gasfordon i Skaftö vars smältsäkring löstes ut se Figur 12. En 

jetflamma bildades och tursamt nog var ingen i räddningspersonalen placerade i flammans riktning. 

Flammans längd uppskattas till ungefär 10 meter. (RMB, 2013) 
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Figur 12 - Jetflamma bakom en gasdriven personbil. Med tillåtelse av RMB (2013) 

En gasbil som brinner kan resultera i en gasexplosion. En sådan incident inträffade i Seattle 2007. En 

Honda Civic med naturgasdrift brann vilket resulterade i en explosion vid vilken gastanken landade 30 

meter från bilen. Bilens tak och dörrar sprängdes bort i explosionen, och flera intilliggande bilar sattes 

i brand eller skadades på annat sätt. (Oatley, 2012) 
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3.2.1.3 Akuta risker med olika förbränningsprodukter 

Det bildas ett stort antal förbränningsprodukter vid en bilbrand. Nedan redovisas akuta risker med de 

förbränningsprodukter som tas upp i rapporten. 

3.2.1.3.1 Naftalen 

Hälsoeffekter av naftalen är väldigt olika över tid, det finns akuta-, kroniska- och utvecklingseffekter 

samt en risk för att utveckla cancer. Studier rörande naftalen har både gjorts på människor och djur. 

Akuta effekter som påvisats av exponering av naftalen är bland annat hemolytisk anemi (det vill säga 

att de röda blodkropparna bryts ner i förtid), neurologiska skador och skador på lever. Katarakt, eller 

gråstarr i vanligt tal, har rapporterats vid akut exponering. En mängd symptom finns vid akut 

exponering av naftalen, som uppkommer och framträder som bland annat huvudvärk, illamående, 

kräkningar och förvirring. (EPA, 2000a) 

Djurförsök på råttor, kaniner, möss och marsvin har visat en effektskillnad mellan exponeringssätten. 

Exponeringen utav naftalen via föda har måttlig till hög akut giftighet medan låg till måttlig giftighet 

via huden. (EPA, 2000a) 

3.2.1.3.2 Acenaftylen 

Några negativa hälsoeffekter av acenaftylen har inte kunnat påvisas (NLM, 2001). 

3.2.1.3.3 Benso(α)pyren 

Ingen information om att benso(α)pyren har akuta hälsoeffekter på människor har hittats.  

3.2.1.3.4 Dibenso(a,h)antracen 

Ingen information om att dibenso(a,h)antracen har akuta hälsoeffekter på människor har hittats. 

3.2.1.3.5 Fenantren 

Ingen information om att fenantren har akuta hälsoeffekter på människor har hittats. 

3.2.1.3.6 Väteklorid 

Inandning av väteklorid kan orsaka hälsoproblem som inflammation och sår i luftvägarna, hosta, 

heshet, bröstsmärtor och lungödem (vätska i lungorna). Oral exponering av saltsyra kan orsaka ett 

antal hälsoeffekter hos människor, bland annat korrosion i slemhinnor, matstrupe och magsäck. 

Humana effekter har även varit illamående, kräkningar och diarré samt att direktkontakt kan orsaka 

allvarliga brännskador, sår och ärrbildning. Se Figur 13 för NFPA 704 för HCl. (EPA, 2000b) 

 

Figur 13 - NFPA 704 för HCl. Egen illustration. 
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3.2.1.3.7 Vätefluorid 

Fluorvätesyra är en stark syra men vätefluorid är kraftigt frätande i alla aggregationstillstånd. Den 

frätande syran kan i kontakt med människor ge bland annat skador på slemhinnor och ögon. I 

direktkontakt har ämnet en förmåga att tränga igenom huden och orsaka skada även om det i 

begynnelseskedet inte syns några tecken på skada. Fluorvätesyra skadar underliggande vävnader, ofta 

med svåra vävnadsskador, till exempel nekros (Läkemedelsverket, 2014), eller brännskador (EPA, 

2000c) som följd. Nekros innebär att personen drabbas av vävnadsdöd på exponeringsområdet (NE, 

2015c). 

Vid inandning av fluorväte, då aggregationstillståndet är gas finns risk för toxiskt lungödem och 

allvarliga andningsskador (Läkemedelsverket, 2014). Allvarliga skador som även kan uppkomma är 

hjärt- eller andningssvikt hos människor. Studier gällande graden av giftighet vid 

inhalationsexponering har visat att den är måttlig till hög under djurförsök och kunnat påvisa skador 

på lungor, lever och njurar. Se Figur 14 för NFPA 704 för HF. (EPA, 2000c).  

 

Figur 14 - NFPA 704 för HF. Egen illustration. 

 

3.2.1.3.8 Vätecyanid 

Vätecyanid, HCN, är giftigt för människan. Det stör cellernas användning av syre. Detta leder till att 

hela kroppen påverkas, men först och främst påverkas de delar som är starkt syreberoende, det vill 

säga centrala nervsystemet samt hjärt- och kärlsystemet. Även lungornas funktion störs, vilket kan 

leda till kvävning. Vätecyanid i kombination med kolmonoxid är giftigare än ämnena var för sig och 

då ännu mer akut (Larsson & Lönnermark, 2002). Vätecyanid kan vara både gas- och vätskeformigt i 

naturen, då det har en kokpunkt på 25,6 °C. Precis som väteklorid är vätecyanid lösligt i vatten, och 

bildar då den svaga syran cyanvätesyra. Se Figur 15 för NFPA 704 för HCN. (NIOSH, 2015) 

 

 

Figur 15 - NFPA 704 för HCN. Egen illustration. 
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3.2.1.3.9 Akrolein 

En studie som gjorts av Karolinska Institutet har visat att gasen akrolein är starkt irriterande för ögon 

och luftvägar vid högre halter (Karolinska Institutet, 2013). Akrolein har toxiska effekter vid 

inandning och hudabsorption där vävnader i näsan tycks vara de mest känsliga vid exponering. Vid 

exponering av höga koncentrationer kan ämnet orsaka irritation på huden. Symptom som uppkommer 

vid inandning av luftburen akrolein är irritation i näsa, hals och lungor, lungödem, lungblödning och 

död. Studier om dödliga effekter av akrolein på människor vid inhalationsexponering finns och har 

utförts av Gosselin et al. (1979). Studien utfördes på två- och fyraåriga pojkar som utsatts för rök 

innehållande akrolein. En tvåårig pojke dog 24 timmar efter exponeringen, till följd av syrebrist. Dock 

ska det poängteras att resultatet får anses kvalitativt, då även andra rökgaser kan ha bidragit till 

dödsfallet. Se Figur 16 för NFPA 704 för akrolein. 

 

Figur 16 - NFPA 704 för Akrolein. Egen illustration. 

 

 

3.2.1.3.10 Kolmonoxid 

Kolmonoxid har varit ett känt gift sedan 300-talet f.Kr, då Aristoteles noterade att förbränning av kol 

gav upphov till toxiska gaser, och Hannibal använde det på 200-talet e.Kr. för att avrätta fångar, enligt 

Sykes & Walker (2015). Gasen användes även i bland annat Nazityskland för att avrätta fångar i 

koncentrations- och förintelseläger.  

Vanliga symptom vid akut kolmonoxidförgiftning är bland annat huvudvärk, yrsel, illamående, 

svaghet och influensaliknande symptom. Kroniska effekter av långtidsexponering eller återkommande 

exponering är depression, ångest och irritabilitet, återkommande infektioner och hårförändringar. 

Allvarliga fall av kolmonoxidförgiftning kan resultera i bland annat svårighet att kontrollera 

muskelrörelser, lunginflammation, hjärtflimmer och –infarkt, blodtrycksfall, hjärtklappning och ökad 

andningsfrekvens. Se Figur 17 för NFPA 704 för CO. (Sykes & Walker, 2015) 

  

Figur 17 - NFPA 704 för kolmonoxid. Egen illustration. 
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3.2.1.3.11 Polyklorerade dibensodioxiner 

Ingen information om att polyklorerade dibensodioxiner har akuta hälsoeffekter på människor har 

hittats. 

3.2.1.3.12 Lättflyktiga organiska kolväten (VOC) 

Hälsoeffekter som Länsstyrelsen Blekinge län (2015) och Karolinska Institutet (2014) rapporterar om 

vid exponering av VOC är bland annat irritation i ögon och övre luftvägar, trötthet och illamående.  

3.2.1.3.13 Sot 

Brandrök innehåller sotpartiklar av olika storlek. Då partiklarna innehåller många av de ämnen som 

listas ovan kan det bidra till samma akuta risker som för övriga förbränningsprodukter. Sotpartiklar är 

mycket små, och kan ha en diameter på 2,5 pikometer, eller PM 2,5, enligt New York State (2015). 

Partiklar av den storleken klassas som inandningsbara (Kangedal, et al. 2001), vilket leder till att de 

kan komma djupt ner i lungblåsorna och orsaka skador där.  
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3.2.2 Långsiktiga risker för räddningspersonal 

Alla risker är inte akuta, utan de kan innebära en risk på längre sikt, till exempel vid frekvent 

exponering. I följande avsnitt redovisas de långsiktiga riskerna för räddningspersonal vid släckning av 

bilbrand.  

3.2.2.1 Långsiktiga risker med olika drivmedel 

Ingen information om att de olika drivmedlen utgör en långsiktig risk för människor har hittats. 

3.2.2.2 Långsiktiga risker med olika förbränningsprodukter 

I följande avsnitt redovisas de långsiktiga risker som olika förbränningsprodukter utgör för 

räddningspersonalen. Fent & Evans (2011) har gjort en studie där de mätte koncentrationer av bland 

annat PAH, VOC och andra förbränningsprodukter vid bilbränder utomhus. Koncentrationerna mättes 

på olika avstånd från branden, bland annat vid brandmännen som släckte bränderna. Trots att 

brandmännen vid försöken hade vinden i ryggen uppmättes ämnen som är skadliga för andnings- och 

synorgan i upp till 9,2 gånger acceptansgränsen. Många av dessa ämnen är också bevisat eller befarat 

cancerogena.  

3.2.2.2.1 Naftalen 

Kroniska effekter som förekommer vid exponering av naftalen är grå starr och retinal blödning, alltså 

blödning i ögat. Kroniska effekter som förekommer i samband med djurförsök är bland annat 

inflammation i lungorna, diarré och krökt kroppshållning. (EPA, 2000a) 

Utvecklingseffekter i samband med naftalen är hemolytisk anemi bland spädbarn vars mödrar blivit 

exponerade. Utvecklingseffekter på djur har visat minskad kroppsvikt och ökad dödlighet. (EPA, 

2000a) 

Studier finns som visar att naftalen utgör en risk för att utveckla cancer. Cancerformer som 

förekommer är strupcancer och tumörbildning i blindtarmen och i pylorus, dvs. nedersta delen i 

magsäcken. (EPA, 2000a) 

3.2.2.2.2 Acenaftylen 

Acenaftylen har inte kunnat påvisa någon ökad risk för cancer hos människan. Inte heller har några 

andra negativa hälsoeffekter kunnat påvisas. (NLM, 2001) 

3.2.2.2.3 Benso(α)pyren 

Benso(α)pyren har visat sig, även i låga doser, öka förekomsten av proteinet HIF-1a i kroppen. HIF-1a 

har visat sig vara en bidragande faktor i många former av cancer, då det stimulerar tumörtillväxt och 

metastas (nybildning av dottertumörer när cancer sprider sig). (Mavrofrydi et al., 2015)  

Även en studie av Ravichandran et al. (2014) visar att benso(α)pyren kan orsaka lungcancer. Studien i 

sig handlade om att testa läkemedel mot lungcancer, men först gav de försöksmössen lungcancer 

genom att låta dem andas in benso(α)pyren, vilket visar att exponering för benso(α)pyren leder till 

lungcancer hos i alla fall möss. 

3.2.2.2.4 Dibenso(a,h)antracen 

En studie i ämnet, utförd av Deziel et al. (2014) visade att hushållsdamm som innehöll bland annat 

benso(α)pyren och dibenso(a,h)antracen ökade risken att utveckla akut lymfatisk leukemi hos barn, det 

vill säga kraftigt ökad produktion av vita blodkroppar.  

Dibenso(a,h)antracen har i en studie av Malik et al. (2013) visat sig vara en mer potent cancerogen än 

benso(α)pyren. De celler som drabbas av DB(a,h)A styr också vitala funktioner såsom dygnsrytm, 

glukos- och lipidmetabolism (förmågan att bryta ner druvsocker och fett), immunförsvar, cellcykel och 

apoptos (cellernas kontrollerade ”självmord”). Studien genomfördes emellertid på MutaTMMöss, men 
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resultaten jämfördes med och var likvärdiga med resultaten för möss som utsatts för B(α)P, vilken har 

visat sig vara en potent cancerogen i människor.  

3.2.2.2.5 Fenantren  

Fenantren har visat sig bidra till fetma, typ-2-diabetes och högt blodtryck i en studie utförd på 

människor. I studien, vilken omfattade 4765 vuxna amerikaner, lämnade deltagarna urinprov, vilka 

analyserades. I den högsta kvintilen ökade risken för fetma med 66-80 procent, typ-2-diabetes med 78-

124 procent och blodfettsrubbning med 38-68 procent jämfört med den lägsta kvintilen. Fenantren 

visade sig också ha ett positivt samband med högt blodtryck. (Ranjbar et al. 2015). 

Enligt en studie utförd av Kaur et al. (2013) visade det sig att samtliga fem PAHer behandlade i denna 

rapport är cancerframkallande. Studien utfördes på människor boende i Amritsar, Indien. 

3.2.2.2.6 Väteklorid 

I dagsläget finns ingen information om att saltsyra är cancerogent hos människor vid exponering. 

Studier har gjorts med försöksdjur vid inandning, där exponeringen inte kunde vissa någon cancerogen 

risk. Myndigehten US Environmental Protection Agency, EPA, klassificerar inte heller saltsyra som 

ett cancerogent ämne. (EPA, 2000b) 

3.2.2.2.7 Vätefluorid 

Risken för att utveckla cancer i samband med specifik exponering av vätefluorid har inte kunna visas i 

studier samt att EPA inte har klassificerat vätefluorid som cancerogent. Det som observerats rörande 

vätefluorid är att det kan finnas en risk att utveckla cancer i samband med andra inblandade kemikalier 

och då vara cancerogent. (EPA, 2000c) 

3.2.2.2.8 Vätecyanid 

Ingen information om att vätecyanid utgör en långsiktig risk för människor har hittats. 

3.2.2.2.9 Akrolein 

I dagsläget finns inga studier som kan påvisa att akrolein har några utvecklingseffekter såsom 

reproduktionspåverkan (EPA, 2000d) vid inhalering. Det finns inte heller några cancerframkallande 

effekter som kan påvisas hos människan eller från de två djurstudier som gjorts. Studierna involverade 

hamstrar och resulterade i att inga tecken på tumörer i vävnader eller organ fanns. Dock hade studien 

för kort varaktighet för bestämmelse av ämnets cancerogena effekt. (Faroon et al, 2008) 

3.2.2.2.10 Kolmonoxid 

Ingen information om att kolmonoxid utgör en långsiktig risk för människor har hittats. 

3.2.2.2.11 Polyklorerade dibensodioxiner 

En polyklorerad dibensodioxin, 2,3,7,8-tetraklorodibensodioxin (TCDD) har beskrivits som den 

kanske giftigaste substans människan skapat (Galston, 1979). Vidare skriver Galston att 

koncentrationer så låga som 5 ppt (parts per trillion, alltså fem delar av 1000 miljarder) har visat sig 

framkalla olika cancerformer hos råttor. 

Polyklorerade dibensodioxiner benämns som dioxiner i följande text. Dioxiner är mycket giftiga och 

har negativ hälsopåverkan på både människor och djur (Kogevinas, 2001). Studier med djurförsök har 

visat att exponering av höga halter dioxiner påverkar utvecklingen av hjärnan och nervsystemet. 

Samtidigt ökar koncentrationen desto högre upp i näringskedjan på grund av att dioxiner är fettlösliga 

och samlas i bland annat fettvävnaden på bland annat fiskar (Larsson & Lönnermark, 2002). Ämnet 

lagras i kroppen utan att brytas ner samtidigt som det misstänks ha förmågan att påverka 

immunförsvaret, hormonsystemen, fortplantningen samt orsaka cancer (Livsmedelsverket, 2015). 
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Kogevinas anger också att dioxiner är generellt cancerframkallande, de vill säga att alla cancerformer 

förekommer och ingen specifik cancerform utmärker sig. Dock har kohortstudier (studier med 

människor som exponerats av samma ämne) påvisat att risken för att drabbas av olika cancerformer 

som bröst-, testikel-, och endometriecancer ökar, men resultaten är inkonsekventa. 

3.2.2.2.12 Lättflyktiga organiska kolväten (VOC) 

Batterman et al (2014) anger att exponering av VOC har hälsopåverkan. Exponeringen bidrar till både 

akuta och kroniska effekter som astma, lever- och njursvikt, neurologiska störningar och cancer. Det 

anges även att andra studier enbart fokuserar på enskilda föreningar vilket underskattar risken för 

kumulativa exponeringar. 

Länsstyrelsen Blekinge län (2015) och Karolinska Institutet (2014) rapporterar att vissa VOC kan vara 

toxiska och cancerogena vid högre koncentrationer och sannolikt resultera i extra cancerfall.  

3.2.2.2.13 Sot 

Sot innehåller bland annat många av de ämnen som redovisas tidigare i detta kapitel, och kan på så sätt 

ha samma långsiktiga hälsoeffekter.  
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3.3 Risker för miljön 
I följande avsnitt redovisas akuta och långsiktiga risker för miljö. I miljörisker räknas även eventuella 

hälsorisker för människor till följd av miljöpåverkan in.  

3.3.1 Akuta risker för miljön 

Släckning av en bilbrand kan troligtvis utgöra en akut risk för miljön i närområdet. 

3.3.1.1 Akuta risker med olika drivmedel 

I följande avsnitt redovisas de akuta risker som olika drivmedel utgör för miljön. 

3.3.1.1.1 Vätskeformiga bränslen 

Bensin, diesel och etanol är alla giftiga vid förtäring, inandning eller vid hudkontakt, vilket har visat 

sig i försök med olika djurarter, enligt MSB (2015b). Bensin och diesel kan även orsaka akut 

miljöpåverkan på vattentäkter, vattenbiotoper, mark och luft (Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2010). 

Någon information om akut miljöpåverkan av etanol har inte hittats.  

3.3.1.1.2 Eldrift 

Ingående ämnen i litium-jonbatterier till elbilar har inte kunnat påvisa några akuta, negativa miljö-

effekter vid utsläpp (ECHA, 2008). Vid en batteribrand uppstår vätefluorid (PREVOR, u.å.), vars 

akuta miljöpåverkan redovisas senare i kapitlet. 

3.3.1.1.3 Gasformiga bränslen 

Vätgas och metan har en densitet som är lägre än luft, med 0,1 respektive 0,6, där luft har 1,0 på en 

enhetslös skala (MSB, 2015b). Detta leder till att utsläpp av de båda gaserna kommer resultera i att de 

stiger, och på så sätt inte påverkar omgivningen i särskilt stor utsträckning. 

Gasol och DME är däremot tyngre än luft varpå de stannar kvar i markhöjd. Gasol är inte giftigt 

(MSB, 2014a) samtidigt som DME inte har kunnat påvisa någon negativ effekt på vattenmiljöer, och 

upp till 4 g/l har ingen toxicitet observerats (AkzoNobel, 2015).  

3.3.1.2 Akuta risker med olika förbränningsprodukter 

I följande avsnitt redovisas de akuta risker som olika förbränningsprodukter utgör för miljön. 

3.3.1.2.1 Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) 

Ingen information om att PAH har en akut miljöpåverkan har hittats. 

3.3.1.2.2 Väteklorid 

Som nämnts tidigare i rapporten kan exponering, både för djur och människor, av väteklorid resultera i 

bland annat inflammation och sår i luftvägarna, hosta och lungödem. Oralt intag av väteklorid kan 

orsaka korrosion på slemhinnor, matstrupe och magsäck. Det kan även framkalla kräkningar, diarré 

samt ge brännskador, med sår och ärrbildning som följd.  

3.3.1.2.3 Vätefluorid 

Vätefluorid har i tester utförda av Ahmad et al. (2012) visat sig orsaka nekros i blad och frukter hos 

träd. Symptomen varierade mellan liten till mycket allvarlig nekros. Nekrosen var tydlig under hela 

fruktsäsongen, från vår till höst.  

3.3.1.2.4 Vätecyanid 

Vätecyanid har ingen miljöpåverkan i aggregationstillståndet gasform (Larsson & Lönnermark, 2002). 

Som tidigare beskrivits är vätecyanid vattenlösligt och i det aggregationstillståndet anses det inte 

heller orsaka någon negativ hälso- och miljöpåverkan vid låga koncentrationer. Hög koncentration av 

vätecyanid kan dock anses som hälso- och miljöfarligt på grund av ämnets toxicitet för vattenlevande 

organismer och mikroorganismer i marken. (SEPA, 2015a) 
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3.3.1.2.5 Akrolein 

Akrolein är inte stabilt i naturen, och både som gas i atmosfären eller löst i vatten bryts det snabbt ner 

till andra ämnen, vilka också bryts ner mycket snabbt. Det kan även binda till exempelvis jord, där det 

blir icke-toxiskt. (ATSDR, 2007)  

3.3.1.2.6 Kolmonoxid 

Kolmonoxid har inga märkbara globala effekter på miljön. Effekter på miljön uppstår på platsen nära 

utsläppet när kolmonoxiden reagerar med andra föreningar i luften och bildar marknära ozon. (SEPA, 

2015b) Marknära ozons miljöpåverkan är att fotosyntesen förstörs (Petersson, 2008). 

3.3.1.2.7 Polyklorerade dibensodioxiner 

Ingen information om att polyklorerade dibensodioxiner har några akuta miljöeffekter har hittats.  

3.3.1.2.8 Lättflyktiga organiska kolväten (VOC) 

Lättflyktiga organiska kolvätens miljöpåverkan kan delas in i direkt eller indirekt. Den direkta 

påverkan utgörs av ämnen som eten och formaldehyd som orsakar skada på vegetation. Indirekta 

skador innebär att marknära ozon uppkommer, detta mest under sommaren på grund av solstrålning, 

vilket resulterar i skador på grödor och annan växtlighet. (Miljösamverkan Västra Götaland, 2009) 

Även Länsstyrelsen Blekinge län (2015) anger VOC som en riskkälla. Detta beror på att VOC orsakar 

skador på växter och andra material som kan kopplas till bildningen av marknära ozon.  

3.3.1.2.9 Sot 

Sot innehåller bland annat många av de ämnen som redovisas tidigare i detta kapitel, och kan på så sätt 

ha samma akuta miljöpåverkan.  
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3.3.2 Långsiktiga risker för miljön 

Släckning av en bilbrand kan troligtvis utgöra en långsiktig risk för miljön i närområdet. I följande 

avsnitt redovisas långsiktiga risker för miljön vid släckning av bilbrand. 

3.3.2.1 Långsiktiga risker med olika drivmedel 

I följande avsnitt redovisas de långsiktiga risker som olika drivmedel utgör för miljön. 

3.3.2.1.1 Vätskeformiga bränslen 

Förbränningsprodukter vid brand i de vätskeformiga bränslena antas vara samma som om de hade 

förbränts i en motor, varpå de inte väntas bidra med någon ytterligare miljöpåverkan vid brand. Bensin 

och diesel kan orsaka långsiktig miljöpåverkan på vattentäkter, vattenbiotoper, mark och luft 

(Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2010). Någon närmare beskrivning av effekterna anges inte. I naturen 

sker nedbrytningen av bensin, diesel och etanol av antingen UV-ljus, kemikalier i luften eller vattnet 

eller av mikroorganismer. Detta kan ta upp till ett år beroende på drivmedel (ATSDR, 2015a & 

2015b), men bensin och etanol bryts troligtvis ner fortare då de förångas vid en lägre temperatur än 

diesel (ODH, 2010). Någon specifik information om långsiktiga miljöeffekter av etanol har inte hittats.  

3.3.2.1.2 Eldrift 

Ingående ämnen i batterier till elbilar har inte kunnat påvisa några långsiktiga, negativa miljöeffekter 

vid utsläpp (ECHA, 2008). Vid en batteribrand uppstår vätefluorid (PREVOR, u.å.), vilkets 

långsiktiga miljöpåverkan redovisas senare i kapitlet.  

3.3.2.1.3 Gasformiga bränslen 

Vätgas, gasol och DME har inga långsiktiga effekter på miljön, enligt UNFCCC (2014). Metan är 

dock en växthusgas med en Global Warming Potential (GWP) på 56 (enhetslös) efter 20 år. 

Referensvärde för GWP är koldioxid med ett värde på 1. 

3.3.2.2 Långsiktiga risker med olika förbränningsprodukter 

I följande avsnitt redovisas de långsiktiga risker som olika förbränningsprodukter utgör för miljön. 

3.3.2.2.1 Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) 

De flesta PAH är både cancerframkallande och bioackumulerande, samt långlivade i naturen. Större 

delen av PAH-utsläppen hamnar till slut i vatten där de lagras i bottensediment. 

(Kemikalieinspektionen, 2013a). 

Som nämnts tidigare i rapporten kan exponering för olika PAH resultera i bland annat cancer, minskad 

kroppsvikt och fosterskador hos såväl djur som människor som exponeras. 

3.3.2.2.2 Väteklorid 

Väteklorid som kommer ut i atmosfären tas upp av regndroppar och kommer ner som nederbörd, då 

det är vattenlösligt. Detta leder till att regnets pH sänks, vilket på sikt kan påverka vattendrag på 

samma sätt. Vid utsläpp i mark förångas saltsyran för att sedan regna ner igen. Saltsyra ackumuleras ej 

och leder således inte till höga halter i toppkonsumenter, det vill säga de som ligger högst i 

näringskedjan. (ATSDR, 2002) 

3.3.2.2.3 Vätefluorid 

Precis som väteklorid är vätefluorid mycket vattenlösligt, vilket leder till att gas i atmosfären tas upp 

av vattendroppar och regnar ner. Detta kan leda till försurning av vattendrag. Utsläpp av vätefluorid 

ses som både ett globalt och lokalt problem, då regnet inte alltid faller där utsläppet sker. (SEPA, 

2015c) 

3.3.2.2.4 Vätecyanid 

Ingen information om att vätecyanid har en långsiktig miljöpåverkan har hittats. 
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3.3.2.2.5 Akrolein 

Akrolein är inte stabilt i naturen, och både som gas i atmosfären eller löst i vatten bryts det snabbt ner 

till andra ämnen, vilka också bryts ner mycket snabbt. Det kan även binda till exempelvis jord, där det 

blir icke-toxiskt. (ATSDR, 2007) 

3.3.2.2.6 Kolmonoxid  

Ingen information om att kolmonoxid har en långsiktig miljöpåverkan har hittats. 

3.3.2.2.7 Polyklorerade dibensodioxiner 

Dioxinerna binder vid organiskt material i marken, vilket kan transporteras med vatten till vattendrag 

och på så sätt få stor spridning (Persson, 2007). Dioxinerna är mycket persistenta och bioackumuleras 

i organismer i naturen. Förekomst av dioxiner har hittats i såväl vatten, luft och jord som i 

bottensediment, djur och även mat. (EC, 2015) 

Dioxiner har visat sig orsaka bland annat fosterskador eller missbildningar, cancer och leverskador hos 

gnagare (Mann, 1997). 

3.3.2.2.8 Lättflyktiga organiska kolväten (VOC) 

Ingen information om att VOC har en långsiktig miljöpåverkan har hittats. 

3.3.2.2.9 Sot 

Sot innehåller bland annat många av de ämnen som redovisas tidigare i detta kapitel, och kan på så sätt 

ha samma långsiktiga miljöpåverkan.  
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 Behov av räddningsinsats 
En livräddande insats kan vara nödvändig då det kan finnas personer i en brinnande bil. Om det 

befinner sig en eller flera personer i en brinnande bil måste personerna givetvis räddas. Som redovisas 

under kapitlet Risker vid bilbrand ovan finns det olika risker för räddningspersonalen beroende på 

olika fordonstyper. Att till exempel klippa loss taket på en eldriven bil kan innebära livsfara för 

brandmannen som klipper om strömmen i bilen ej är bruten, och det kan uppstå en jetflamma bakom 

bilen om det är en gasbil.  

Enligt statistik från MSB IDA (2015) sker det dödsfall i mellan en och tre promille av alla bilbränder, 

det vill säga mellan tre och tio personer per år. Det är en låg siffra, men då personerna befinner sig i en 

livshotande situation är det ändå relevant att undersöka hur räddningen ska utföras på säkrast möjliga 

sätt för alla parter.  

Som ovan beskrivits finns det ytterst sällan personer i brinnande bilar vilket inte innebär någon 

livshotande fara. Då denna rapport är inriktad på hur räddningstjänsten ska genomföra en säker och 

effektiv släckinsats samtidigt som någon negativ miljöpåverkan från bland annat släckmedel ska 

undvikas kan släckning vara omotiverad. Att inte inleda någon släckning innebär att bilen får brinna 

upp och självslockna vilket ger en bättre förbränningseffektivitet som leder till en minskad mängd 

förbränningsprodukter samtidigt som inget släckvatten kommer ut på brandplatsen. Räddningsinsatsen 

kan i stället med fördel inriktas på att säkra omgivningen för att förhindra spridning.  

Det tillkommer dock svårigheter för försäkringsbolag. Vid kontakt med Trygghansa, If och 

Länsförsäkringar, angående hur de ställer sig till att räddningstjänsten låter en bil brinna upp, framkom 

det att det kan innebära svårigheter för försäkringsbolagen att utreda bland annat brandorsak. Om bilen 

tillåts brinna upp kan detta också innebära att övrig trafik blir stående medan bilen brinner, vilket kan 

vara dåligt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Det är upp till räddningstjänsten att avgöra om bilen 

ska släckas eller låtas brinna upp, med samhällsekonomi, miljö och räddningspersonalens säkerhet i 

åtanke. 
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 Släckmedelsbeskrivning 
I de fall där släckning anses nödvändig måste ett släckmedel väljas. I dagsläget använder 

räddningstjänsten ett antal olika släckmedel och släcktekniker beroende på brandsituation, inte minst 

när det gäller bilbrand. De släckmedel som undersöks och utvärderas i denna rapport är vatten, skum 

och pulver som vanligtvis används vid bilbränder. Även PGA analyseras. Se nedan för ytterligare 

kortfattad information och släckegenskaper om respektive släckmedel. Om inte annat anges är 

informationen i detta avsnitt tagen från Vatten och andra släckmedel av Särdqvist (2006). 

Ett släckmedel kan påverka en brand på olika sätt, antingen genom flamverkan eller ytverkan. 

Flamverkan innebär att släckmedlet antingen kyler eller inerterar flamman, varpå förbränningen 

avstannar. Ytverkan kan ske på två sätt, antingen genom att kyla ytan så att produktion av 

pyrolysgaser upphör, eller genom att släckmedlet skärmar av bränslet från flammans värmestrålning. 

Släckverkan är olika hos olika släckmedel. Vattens släckverkan verkar både på flamman och genom 

ytkylning, dock används vatten främst för ytkylning i skarpa situationer (Särdqvist & Holmstedt, 

2002). Skum verkar främst genom att avskärma bränslet från flammans värmestrålning, samtidigt som 

bränslets värme leds ner genom bränslet vilket på sikt leder till att pyrolysen avtar. Pulver har både 

flam- och ytverkan, där flamverkan är dominerande. Pulvers ytverkan kommer från att fosfatet i 

pulvret smälter och bildar fosforsyra, vilken avskärmar bränslet från flammans värmestrålning samt 

avskärmar bränslet från luftens syre (Furr, 2000). PGA har enbart flamverkan. Ett annat sätt att 

beskriva ett släckmedels släckverkan är ett släckmedels REMP-värde, vilket beskrivs nedan.  

Ett släckmedels effektivitet i gasfas beskrivs av bland annat släckmedlets REMP-värde. REMP-värdet 

beskriver hur många gram släckmedel per sekund som behövs per hur många gram bränsle per sekund 

som brinner. Till exempel betyder det att ett släckmedel med ett REMP-värde på 1 behöver 1 g/s 

släckmedel för att släcka en brand med ett massflöde på 1g/s. Med andra ord har ett släckmedel med 

lågt REMP-värde större släckverkan. Se Tabell 4 för REMP-värden hos några olika släckmedel. 

REMP testas fram genom att släckmedel blandas i propan som sedan förbränns. Detta eliminerar den 

mänskliga faktorn vid testerna och optimerar släckmedlets effektivitet.  

Tabell 4 - REMP-värden för olika släckmedel. Källa: Särdqvist (2006). 

Släckmedel REMP 

Pulver 1-4 

Vatten 2-40* 

Haloner 4-5 
* Vattens REMP-värde är starkt beroende av droppstorleken.   

Det finns inga fastslagna REMP-värden för skum och PGA, men försök har gjorts där pulver visade 

sig effektivare än skum (Wetterlund, 1999) och PGA är 3-10 gånger effektivare per vikt än halon 

(Ekström et al. 2008). Det har i försök visat sig att i rumsbränder kan en stor brand släckas med 

mindre vatten än en liten, på grund av att förångningen sker effektivare. Med andra ord har vatten i 

rumsbränder ett omvänt REMP-värde, vilket leder till att REMP-värdets släckverkan inte är 

applicerbart i samtliga scenarier (Mawhinney & Back, 2015). 

5.1 Vatten 
Vatten är det dominerande släckmedlet i dagsläget som räddningstjänsten använder och det beror på 

ett antal faktorer. Dessa faktorer är att vatten som släckmedel är lätt att transportera, lätt att applicera 

på branden samt passar vid merparten av alla bränder. Vattnets goda släckverkan beror på de 

fysikaliska egenskaperna. Vattnets värmekapacitet (4,18 J/g) är en egenskap som medför att 

uppvärmning av vatten kräver mycket energi som nyttjas då exempelvis vatten appliceras på branden. 

Den främsta egenskapen som vatten innehar är dock ångbildningsvärmet (2260 J/g), vilket innebär att 

vattnet tar en stor mängd energi från dess omgivning under förångningsfasen jämfört med 

uppvärmningsfasen. Släckningen blir alltså effektivare ju mer vatten som förångas. En mindre 
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droppstorlek leder till att omslutningsarean i förhållande till volymen ökar, vilket leder till ökad 

förångning och lägre REMP-värde. Dock finns det svårigheter i att utnyttja detta vid släckinsatser.  

I de situationerna där vattnet tar tillräckligt stor mängd energi blir slutligen den termiska belastningen 

för stor och förbränningen upphör, vilket innebär att branden slocknar.  

5.1.1 Ytspänningsnedsättande medel (X-Fog) 

Ytspänningsnedsättande medel tillsätts i vatten för att minska vattnets ytspänning. Ett sådant 

tillsatsämne är X-Fog som kan användas vid flera olika vätsketryck i samband med släckning. 

Innehållet som presenteras i X-Fog är ammoniumklorid med koncentration ett till fem procent. Övrigt 

innehåll i X-Fog presenteras ej då märkningsplikt inte är ett krav (X-Fire, 2008). Ett 

ytspänningsnedsättande medel leder till att storleken på vattendropparna minskar, en avsevärd 

minskning på droppstorleken vid tillsats av X-Fog, vilket resulterar i en ökad släckeffekt, alltså lägre 

REMP-värde. (Lindström, u.å) 

Två stycken mått för att beskriva droppstorleken är den aritmetiska medeldiametern och sauter-

medeldiametern. Den aritmetiska medeldiametern beskriver medeldiametern på samtliga droppar 

medan sauter-medeldiametern beskriver måttet på en viss vattendroppe som har samma förhållande 

mellan volym och yta som resten av vattendropparna i vattensprayen (Larsson & Westerlund, 2006). 

Vid tillsats av X-Fog minskas den aritmetiska medeldiametern för vattendropparna från 62 till 38 μm 

medan sauter-medeldiametern minskas från 170 till 109 μm. Dropparnas aritmetiska och sauter-

diameterminskning är cirka 39 respektive 36 procent. (Lindström, u.å) 

En annan studie för att påvisa detta har utförts av Davanlou et al. (2015). I den studien användes 

vanligt vatten, samt tre blandningar av vatten och olika ytspänningsnedsättande medel. Resultatet från 

studien visar att dropparnas medeldiameter är mindre genom hela vattensprayen vid användning av 

ytspänningsnedsättande medel gentemot vanligt vatten.  

En reduktion av ytspänningen leder också till att vattendroppar beter sig annorlunda på en yta. Vid 

normal ytspänning ligger droppen som en droppe, men om ytspänningen reduceras breder droppen 

istället ut sig, enligt Korlie (1996). Detta leder då till att varje vattendroppe får större kontaktyta mot 

bränslet, vilket effektiviserar ytverkan. En illustration av hur en vattendroppes form förändras visas i 

Figur 18. 

 

Figur 18 - Förändring av droppform vid sänkning av ytspänningen. Inspirerad av Korlie (1996) 

Vattnets relativt höga ytspänning leder till att kollisionen mellan vattendroppparna och den brinnande 

ytan sker vid låga webertal. Webertalet beskriver kontakten mellan antingen två vätskor eller en vätska 

och ett objekt. Ett lågt webertal leder till att vattendropparna studsar mot kontaktytan, vilket medför en 

sämre ytverkan. Ett ytspänningsnedsättande medel sänker ytspänningen vilket ökar webertalet och 

därmed studsar inte dropparna bort från den brinnande ytan. Den minskade ytspänningen leder också 

till att vattnet lättare tränger in i porösa material, vilket även det ökar ytverkan. (Holmstedt et al. 2015) 
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5.2 Skum 
Skum är ett släckmedel som används i samband med olika bränder. Skummets egenskaper medför att 

det främst används vid vätskebränder eller då en rökdykarinsats inte bedöms lämplig i en byggnad. De 

ingående beståndsdelarna i skum är vatten, skumbildare och gas. Beroende på dessa komponenter kan 

skummets egenskaper bestämmas. Skumbildarens huvudegenskap är att sänka ytspänningen på 

vattnet. Skum benämns som antingen A- eller B-skum, med olika användnings-områden. 

5.2.1 A-skum 

A-skum används oftast vid bränder i fibrösa material, till exempel textilier eller trä. Skumvätskan 

sänker vattnets ytspänning vilket leder till att vattnet lättare kan tränga in i bränslet. Den vanligaste 

skumvätskan för A- skum är syntetisk och tensidbaserad, och kan ungefär likställas med vanligt 

diskmedel. Skumbildaren kan även vara proteinbaserad. En skillnad mellan dessa är att den 

proteinbaserade skumbildaren ger skummet bättre vidhäftningsförmåga, skummet blir styvare samt 

expanderar endast till tung- eller mellanskum. Tensidbaserat skum är smidigare och mer lättflytande 

och kan utgöra alla expansionsfaktorer, nämligen tung-, mellan- och lättskum. För A-skum används 

oftast en inblandning av 0,1-1,0 volymprocent skumvätska i vattnet. 

Vid klass A-bränder, vid vilka A-skum kan användas, används ibland oaspirerat skum. Att skummet är 

oaspirerat betyder att ingen luft blandas in i skum-vattenblandningen. Denna teknik används oftast på 

samma sätt som släckning med enbart vatten, med skillnaden att skum-vattenblandningen har större 

ytverkan.   

5.2.2 B-skum 

Vid släckning av vätskebränder går det att använda A-skum, men ett B-skum är ofta effektivare. I ett 

B-skum är fluortensid och silikon tillsatt i skumvätskan, vilket leder till att skummet bildar en tunn 

vattenfilm som breder ut sig över bränslet. En benämning för ett sådant skum är Aqueous Film 

Forming Foam, vilket förkortas AFFF, eller Film Forming Fluoroprotein, FFFP, för proteinbaserat 

skum. Detta fungerar endast på bränder i opolära vätskor, till exempel olja. En polär vätska bryter 

nämligen ner skummet då bränslet är vattenlösligt.  

Vattenfilmen som bildas flyter ovanpå bränslet. Filmen bildas på grund av att skumvätskan sänker 

vattnets ytspänning från normala 73 mN/m till 20-30 mN/m. Meningen med detta är att få lägre 

ytspänning på vattnet än bränslet, vilket leder till att vattnet breder ut sig istället för att bilda droppar 

som, på grund av densitetsskillnaden, sjunker ner genom bränslet. Filmens egenskap är att förhindra 

återstrålning från branden samt att förhindra avdunstning av brännbara gaser från bränslet 

(Kemikalieinspektionen, 2014). Filmen leder till att skummet på ett snabbare sätt slår ner och slutligen 

släcker bränder i polära vätskor. Om filmen på något sätt skulle förstöras eller skadas har den en viss 

självläkande förmåga, den kan alltså till viss grad flyta ihop igen till en komplett film. För B-skum 

används oftast tre volymprocent skumvätska i vattnet. 

De specifika ämnena som AFFF-skum innehåller har varierat över tid och har på senare tid blivit mer 

omdiskuterat på grund av eventuella hälso- och miljöeffekter. Skummets miljöeffekter beskrivs i 

kapitel 6.2. Nedan visas en mer detaljerad tabell över ämnena som förekommer i den gamla 

generationen och i den nya generationen samt om en nedbrytningspotential finns för respektive ämne, 

se Tabell 5. (Kemikalieinspektionen, 2013b) 
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Tabell 5 - Innehåll i gamla respektive nya AFFF-skum. Källa: Kemikalieinspektionen (2013a). 

Namn Kemisk formel Gamla gene-

rationen AFFF 

Nya generationen 

AFFF 

Potentiella 

nedbrytningsprodukter  

6:2 FTS C8F15H4SO-
3 X X  

PFOSA C8F17SO3NH- X   

PFBS C4F9SO-
3 X   

PFHxS C6F13H4SO-
3 X   

PFHpS C7F15SO-
3 X   

PFOS C8F17SO-
3 X   

PFDcS C10F21SO-
3 X   

PFBA C4F9COO- X X  

PFPeA C5F11COO- X X X 

PFHxA C6F13COO- X  X 

PFHpA C7F15COO- X  X 

PFOA C8D17COO- X X X 

PFNA C9F19COO- X  X 

PFDcA C10F21COO- X X  

6:2 FTOH C8F13H4O-  X  

8:2 FTOH C10F17H4O-  X  

10:2 FTOH C10F21H4O-  X  

 

Poly- och perfluorerande alkylsubstanser, PFAS, är en ämnesgrupp innehållande bland annat de sju 

ämnen listade i Tabell 6 och de nämns även i ovanstående tabell. Sedan 1950-talet har ämnesgruppen 

använts och producerats i stor omfattning men konsekvenserna upptäcktes inte förrän i början av 

2000-talet. I dagsläget kan dessa ämnen finnas i räddningstjänstens skum då varje räddningstjänst 

väljer sin egen producent. Ovissheten om skummets innehåll beror på att producenterna inte behöver 

ange en fullständig redogörelse av innehållet på grund av affärsskäl. Redogörelsen för skummets 

innehåll behöver endast göras då ett ämne överskrider fem volymprocent vilket innebär att ingen 

redogörelse krävs för ett skum innehållande 21 ämnen med lika fördelning. Ämnen som är klassade 

som farliga ska dock redovisas oavsett koncentration. (Kemikalieinspektionen, 2015a). Kolumnen 

längst till höger i tabellen ovan redovisar vilka ämnen vars nedbrytningsprodukter är persistenta i 

naturen, och alltså bryts ner mycket långsamt eller inte alls. (Kemikalieinspektionen, 2013b & 2014) 

Tabell 6 - Ämnen i ämnesgruppen PFAS. Källa: Kemikalieinspektionen (2014). 

Kemiskt namn Förkortning 

Perfluorbutansulfonat PFBS 

Perfluorhexansulfonat PFHxS 

Perfluoroktansulfonat PFOS 

Perfluorpentanoat PFPeA 

Perfluorhexanoat PFHxA 

Perfluorhexanoat PFHpA 

Perfluoroktanoat PFOA 

 

PFOS är ett PBT-ämne som förekommer i PFAS och innebär att ämnet är persistent, 

bioackumulerande och toxiskt (Kemikalieinspektionen, 2015b). Detta har gjort att skum inom EU 

innehållande PFAS är reglerat både gällande användning och försäljning. Släckskum innehållande mer 

än 0.001 viktprocent PFOS har både slutats användas och säljas efter juni 2011 respektive juni 2008.  

(Kemikalieinspektionen, 2013b & 2014) 

 

 



37 

 

I Tabell 5 visas att PFOS inte finns i den nya generationen släckskum, dock ska det återigen påpekas 

att producenterna inte behöver ange fullständigt innehåll och att de nya PFOS-liknande substanserna 

kan ha nedbrytningsprodukter som exempelvis PFOA, vilket är mycket bioackumulerbart och 

svårnedbrytbart (MSB, 2014b). Trots detta hävdas det att fluortensiderna är nedbrytningsbara och att 

de ej kan brytas ner till PFOS. Fluortensider kan exempelvis vara 6:2 FTS och PFOA och används då 

de tål hög värme. Kemikalieinspektionen skriver även att i många fall betraktas det faktiska 

skuminnehållet som konfidentiell information. (Kemikalieinspektionen, 2013b & 2014) 

5.2.3 Alkoholresistent skum 

Polära bränslen, till exempel alkohol, är ett problem för vanligt skum, då skummet och filmen är 

lösligt i dessa bränslen. Detta innebär att bränslet bryter ner skummet kontinuerligt under påföringen. 

För att förhindra nedbrytning kan därför en tillsats tillsättas skummet som gör det alkoholresistent. Det 

alkoholresistenta skummet reagerar kemiskt med bränslet och bildar en tät gel i gränsskicket mellan 

skummet och bränslet. Skum av den här typen förkortas bland annat AFFF-AR (Alcohol Resistant) 

eller FFFP-AR för proteinbaserat skum.  

Gelen fungerar som en tät spärr och hindrar skummet att brytas ner. Då gelbildningen är en kemisk 

process saknar gelen den självläkande förmågan som vattenfilmen har, och om det går hål på gelen 

måste skum tillsättas där för att laga hålet. För alkoholresistent skum används oftast sex volymprocent 

skumvätska i vattnet. Vid släckning av bränsle med fem procent eller mindre polärt innehåll kan de 

flesta skumvätskor användas, men gelbildande skumvätskor klarar obegränsad andel polärt bränsle.  

5.3 Pulver 
Släckmedlet pulver är i fast form och utgörs oftast av en blandning av olika salter. De flesta av salterna 

är kända inom industrin där sammansättningen är en positiv jon samt en negativ jon. Den positiva 

jonen är vanligtvis en natrium-, kalium-, eller ammoniumjon i kombination med en negativ jon av 

klorid, sulfat, vätekarbonat eller divätefosfat. Den vanligaste pulversorten som förekommer är 

ammoniumdivätefosfat, NH4H2PO4. Pulver har den största släckkapaciteten per viktenhet, med ett 

REMP-värde på 1-4, och är som mest fördelaktig vid förstainsatsen. 

De pulver med störst användningsområde är ABC-pulver, då det är det pulver som kan hantera bränder 

i porösa material, vätskor och elektronik. Ammoniumdivätefosfat är ett ABC-pulver som har visat sig 

ha en hög släckeffekt i förhållande till andra pulversorter, men det är samtidigt en dyr komponent. 

Många pulversläckare innehåller därför en blandning av olika pulversorter, vilket kan försämra 

släckeffekten jämfört med rent ammoniumdivätefosfat.  

Släckverkan är beroende av kornstorleken för pulver, ju mer finmalet pulver, desto större 

omslutningsarea för pulverkornen i förhållande till massan. Detta leder till att mer värme kan över-

föras till pulverkornen och en bättre släckverkan uppnås (MSB, 2014c) Försök av Holmstedt et al. 

(1986) visade att om pulverkornens diameter fördubblas så fyrdubblas mängden pulver som behövs 

för att släcka branden.. Pulvers släckverkan sker genom att pulvret sönderdelas på grund av värmen 

från branden. Sönderdelningen är en endoterm reaktion, värme tas alltså upp från omgivningen under 

processen. Efter sönderdelningen bildas nya ämnen som antingen sönderdelas vidare eller smälter och 

bildar ett ytverkande skikt som avskärmar bränslet från luftens syre och extern värmestrålning.  

Vid tester med handbrandsläckare i rumsmiljö med varierande brandeffekter visade sig en 

pulversläckare vara effektivare än både en vatten- och skumsläckare. En viktig aspekt vid användning 

av pulver är att en stor släckare inte kan ersättas med många små, utan det behövs en kontinuerlig 

påföring med tillräcklig mängd tills det att branden slocknat. En pulversläckare med ABC-pulver kan 

släcka alla typer av bränder och ger också ett visst återantändningsskydd. (Wetterlund, 1999).  
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Bränder i bildäck är ett problem då de ger ifrån sig mycket rök och är svårsläckta, enligt SRV (2007). 

Enligt ECE (2002) är pulver det mest effektiva släckmedlet vid släckning av brand i bildäck. I hälften 

av testerna vid släckning av bildäck skedde återantändning. 

5.4 Pyrotekniskt genererade aerosoler 
Pyrotekniskt genererade aerosoler, PGA, består av vätskedroppar och fasta partiklar i en gas. PGA är 

mycket små partiklar, som framställs genom att släckmedlet förångas och sedan kyls, vilket leder till 

att vätskedroppar och fasta partiklar bildas. En följd av detta är att PGA kan betraktas som en 

blandning mellan ett pulverformigt och ett gasformigt släckmedel. Den ringa partikelstorleken, som är 

mellan 1 till 3 mikrometer, leder till att släckmedlet svävar i luften i ett rum i upp till flera timmar. 

Storleksfördelningen på partiklarna visas i Tabell 7. (Kangedal et al. 2001) 

Tabell 7 - Pyrotekniskt genererade aerosolers storleksfördelning. Källa: Kangedal et al. 2001 

Storleksfraktion [μm] Andel partiklar [%] 

< 2 42 

2 - 5 43 

5 – 10 13 

> 10 2 

 

Släckverkan hos PGA sker genom tre olika mekanismer. PGA utgör termisk barlast, vilket kyler och 

absorberar värme från branden. Det har även en kemisk effekt som leder till att förbrännings-

reaktionerna avstannar, varpå flamman slocknar. Några av gaserna i PGA, exempelvis vattenånga och 

CO2 inerterar också brandrummet, varpå branden ej kan fortgå eller återantändas. De två första 

mekanismerna är direkt beroende av partikelstorleken, där mindre partiklar ger större släckverkan. 

(Kangedal et al. 2001) 

5.5 Utfall av experiment med olika släckmedel och släcktekniker 
Mängden förbränningsprodukter som bildas vid släckning beror bland annat på vilken typ av 

släckteknik och släckmedel som används. En studie har gjorts på släckning med vatten, A-skum och 

X-Fog i kombination med strålrör, CAFS och skärsläckare. Försöket utfördes fem gånger med olika 

släckmedel och släckteknik i en container som var inredd med dubbla gipsskivor, möblemang och 

elektronik. Typ av släckmedel, släckteknik, mängden vatten och återantändningar redovisas i Tabell 8 

medan mängden PAH som bildades redovisas i Figur 19. Släckning samt provtagning av 

förbränningsprodukter påbörjades inte direkt, utan påbörjades efter övertändning respektive efter 

påföring av släckmedel. (Kärrman, personlig kommunikation, 2015) 

Resultaten för med sig en del osäkerheter. Släckförsöken utfördes manuellt, varpå det inte kan 

garanteras att varje släckförsök utfördes identiskt. Vidare finns det ingen information om till exempel 

huruvida släckningarna i samtliga försök startade vid samma brandeffekt och liknande. Mätningarna 

av PAH i brandgaserna är också osäkra då mätningarna utfördes punktvis med en mättid på fem 

minuter, varpå turbulens eller annan brandgasfördelning kan ha påverkat resultatet för PAH. I 

samband med försöket utfördes det även experiment på hur olika släckmedel påverkar olika 

vattenlevande organismer. Resultaten från de experimenten redovisas under avsnitt 6.2.1.5 om akuta 

risker för miljön. 

Tabell 8 - Beskrivning av släckförsök med olika system. Källa: Kärrman (2015) 

Släckteknik Släckmedel Mängd släckmedel [Liter] Återantändningar  

Strålrör Vatten 121  22 

Skärsläckare Vatten 62 4 

CAFS A-skum 45  1 

Skärsläckare X-Fog 21 0 

Skärsläckare X-Fog 28 0 
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Figur 19 - Bildning av 23st PAH i brandgaser genom provtagning med XAD-2 vid olika släckteknik och släckmedel. Källa: 

Kärrman (2015) 
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 Risker med släckmedel vid släckning av bilbrand 
Användande av olika släckmedel för med sig olika risker för både människa och miljö.  

6.1 Risker för räddningspersonal 
Olika släckmedel bidrar till olika risker för räddningspersonalen. Nedan redovisas de olika akuta 

riskerna för respektive släckmedel. 

6.1.1 Akuta risker för räddningspersonal med olika släckmedel 

Nedan redovisas de akuta riskerna kopplade till de olika släckmedlen.  

6.1.1.1 Vatten 

Vid användning av vatten för att släcka en bilbrand kan det i extremfall vara riskfyllt om det är en el- 

eller hybridbil som brinner. Anledningen till detta är att bilen, trots eventuella inbyggda 

säkerhetssystem, kan vara strömförande, men det är högst osannolikt, vilket förklaras i avsnitt 

3.2.1.2.2. En sluten vattenstråle agerar som en elektrisk ledare, och kan då leda ström från bilen till 

strålföraren. Om detta händer kan det ge upphov till en stöt med allvarliga konsekvenser. Detta 

problem löses lätt genom att inte använda en sluten stråle, utan en dimstråle (Särdqvist, 2006). Då det 

kommer in luft mellan vattendropparna avtar vattnets elektriskt ledande förmåga. Vidare minimeras 

risken på grund av bilens gummidäck samt räddningspersonalens gummistövlar, som bryter den slutna 

krets som behövs för att leda ström.  

När vattnet kommer i kontakt med branden förångas det, vilket kan ge upphov till brännskador vid 

exponerad hud. Det är därför viktigt att alltid ha fullständig skyddsklädsel vid släckning av en brand.  

Vanligtvis måste strålföraren arbeta nära branden vid användning av vatten, vilket i sig leder till ökade 

risker. Om det är en gasbil som brinner kan den explodera, eller skjuta ut stora flammor utan 

förvarning, vilket observerades under en insats utförd av Räddningstjänsten Mitt Bohuslän (RMB, 

2013). 

PAH är hydrofoba ämnen, och alltså ej lösliga i vatten (Nilsson, 2009). Vatten som släckmedel medför 

alltså ingen risk för att exponeras för olika PAH. HCN, HCl och HF är dock vattenlösliga, och bildar 

då cyanväte-, salt- och fluorvätesyra. Samtliga av dessa är ohälsosamma eller rentav giftiga att få i sig 

eller på huden. Akrolein är lösligt i vatten (EPA, 1980), och det har visat sig vara toxiskt genom 

hudabsorption, varpå det kan medföra en ökad risk vid användning av vatten om akroleinblandat 

släckvatten kommer i kontakt med exponerad hud. De olika dioxinerna är inte vattenlösliga (Persson, 

2007), varpå släckning med vatten ej för med sig någon ökad personrisk jämfört med att ej använda 

vatten. Kolmonoxid är endast svagt lösligt i vatten (Britannica, 2014) och då dess giftighet främst är 

kvävande anses det möjligt att vattnet ej medför någon ökad personrisk. 

6.1.1.1.1 Ytspänningsnedsättande medel (X-Fog) 

Ytspänningsnedsättande medel som X-Fog har inga akuta hälsoeffekter och innehåller heller inga 

farliga kemikalier med cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska effekter. X-Fog 

innehåller faroklassificerade ämnen som ej anges då märkningsplikt inte är ett krav, dock anses dessa 

inte som hälsofarliga på grund av ämnenas låga innehåll. (SP, 2013b) 

6.1.1.2 Skum 

De flesta skumvätskor är inte klassade som hälsofarliga, men de kan ge upphov till infektioner eller 

allergiska utslag då de kan lösa upp hudens skyddande fettlager. Skummet är också, då det är 

vattenbaserat, elektriskt ledande och kan ge upphov till elektriskt relaterade skador på samma sätt som 

vatten. Detta utgör främst en mycket osannolik risk enligt samma principer som tas upp i avsnitt 

3.2.1.2.2. Vid lägre skumtal blir den elektriska ledningsförmågan större. (MSB, 2014b) 
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Zhu & Chiou (2001) visade i en undersökning att ytspänningsnedsättande medel, till exempel 

skumvätskor, ökar lösligheten för pyren i vatten. Pyren är ett PAH, varför deras resultat kan antas 

gälla för fler PAH än just pyren, till exempel benso(α)pyren. Med endast en liten tillsats av 

ytspänningsnedsättande medel (i försöken var det i storleksordningen mmol/l) ökar vattenlösligheten 

markant. Om vattnets ytspänning sänks ökar vattnets penetrationsförmåga genom huden, enligt Olin 

(1999). En kombination av resultaten från Zhu & Chiou och Olin tyder på att det är troligt att tillsats 

av skumvätska i vatten ökar hudexponering av PAH. Då en skumvätska redan är löst i vatten, och 

samtidigt sänker vattnets ytspänning, anses det även troligt att kemikalierna i skumvätskan kan tas upp 

via huden. 

Skumvätskor kan även innehålla perfluorobutansyra (PFBA) som har visat sig bidra till låga 

blodvärden, enligt Rickard et al. (2009). 

6.1.1.3 Pulver 

Pulver har ingen nämnvärd negativ hälsopåverkan på människan samtidigt som ämnena bedöms som 

icke hälsovådliga. Användningen har förekommit internationellt under en längre tid utan någon 

rapportering av hälsofara (Göteborgs Brandservice, 2015). En synnerligen liten risk finns vid 

hantering av pulver som innebär att pulvrets damm kan ge irritation i luftvägarna. Andra mindre risker 

som kan uppstå då pulver används är tillfälliga andningssvårigheter, då stora mängder pulver andas in. 

Släckning med pulver kan innebära siktproblem vilket kan leda till personskada. Siktproblemen 

uppkommer på grund av omrörning bland brandgaserna tillsammans med det pulvermoln som bildas. 

(MSB, 2014c)  

De vanligaste pulversorterna som tas upp av Särdqvist (2006) kan i de flesta fall ge ovan nämnda 

symptom, med tillägget att förtäring kan orsaka diarré och buksmärtor. Undantagen är kaliumkarbonat 

och kaliumsulfat. Kaliumkarbonat och kaliumsulfat kan vid inandning orsaka bland annat sveda och 

andnöd. I värre fall kan frätskador i mun, näsa och svalg uppkomma. Frätskador kan även uppkomma 

vid hud- och ögonkontakt. Vid förtäring kan kräkningar, buksmärtor och magsår uppkomma. (MSB, 

2015b) 

Djurförsök på råttor har gjorts för de ämnen som är vanligast i brandsläckningspulver. Försöken 

resulterade i att LD50 (dos där 50 procent av populationen dör) vid oral exponering för ämnena ligger 

mellan 1870 och 6600 mg/kg. Under förutsättning att det är lika farligt för människor per viktenhet 

måste en brandman på 80 kg få i sig cirka 150 till 530 gram pulver. Oral exponering anses därför inte 

som en trolig riskkälla vid användning av pulver. (MSB, 2015b) 

6.1.1.4 Pyrotekniskt genererade aerosoler 

Då partikelstorleken hos PGA är mycket liten, 1-3 mikrometer, anses partiklarna vara inandningsbara. 

Med detta menas att partiklarna är så små att kroppens försvarssystem inte kan samla upp dem innan 

de når lungblåsorna. Lungblåsorna är mycket känsliga för kontaminering, samtidigt som lungorna är 

den del av kroppen som har störst kontakt med atmosfären. Dosen av partiklarna och aerosolerna som 

tas upp i lungorna beror på andningsdjup och frekvens. Vid kraftigare och frekventare andning 

kommer andningen via munnen att öka vilket leder till ökad dos samtidigt som skyddsmekanismerna i 

de nasala andningsvägarna utnyttjas mindre. (Kangedal et al. 2001) 

Toxiska effekter som lösliga aerosoler kan orsaka är störda lungfunktioner, irritation och förändringar 

i syreupptagningsförmågan som kan leda till obehagskänslor, medvetslöshet och död. Graden av 

toxicitet som berör människan utgörs av partiklarnas tid i lungorna, vilken styrs av livslängd, löslighet 

och reaktionsbenägenhet, där en längre tid kan orsaka fibroser, emfysem och tumörer. Då partiklarna 

är pyrotekniskt genererade måste även hänsyn tas till förbränningsgaser som kolmonoxid och 

koldioxid, vilka stör kroppens andningsfunktion. PGA kan också absorbera gaser, och på så sätt ta 

med förbränningsprodukter ner i lungorna och vidare ut i kroppen. PGA har också visat sig innehålla 
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ammoniak i cirka dubbla koncentrationen mot vad som anses direkt farligt för liv och hälsa (Ekström 

et al. 2008). Hälsoeffekterna är dock inte fullständigt utredda. (Kangedal et al. 2001) 
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6.1.2 Långsiktiga risker för räddningspersonal med olika släckmedel 

Olika släckmedel bidrar till olika risker för räddningspersonalen. Nedan redovisas de olika långsiktiga 

riskerna för respektive släckmedel. 

6.1.2.1 Vatten 

Ingen information om att vatten utgör en långsiktig risk för människor har hittats. 

6.1.2.1.1 Ytspänningsnedsättande medel (X-Fog) 

Ytspänningsnedsättande medel som X-Fog har inga långsiktiga hälsoeffekter och innehåller heller 

inga farliga kemikalier med cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska effekter. X-Fog 

innehåller faroklassificerade ämnen som ej anges då märkningsplikt inte är ett krav, dock anses dessa 

inte som hälsofarliga på grund av ämnenas låga innehåll. (SP, 2013b) 

6.1.2.2 Skum 

Skum innehåller bland annat olika PFAS vilka kan påverka hälsan hos människor och djur. Negativa 

hälsoeffekter på människor kopplade till PFAS är påverkan på immunförsvar, förhöjt kolesterol, 

testikel- och levercancer samt sköldkörtelsjukdom, enligt Naturvårdsverket (2015). 

Studier utförda på djur har visat att PFAS kan orsaka till exempel lågt blodvärde, minskad 

reproduktionshastighet och individtillväxt, celldöd och cancer. På grund av att de flesta studier har 

gjorts på djur redovisas riskerna med de ingående ämnena i skumvätskor utförligare i miljökapitlet 

nedan. 

6.1.2.3 Pulver 

Ingen information om att pulver utgör en långsiktig risk för människor har hittats. 

6.1.2.4 Pyrotekniska genererade aerosoler 

PGA består som ovan beskrivet av mycket små partiklar, varav en stor del är inandningsbara. En 

inandningsbar partikel är så pass liten att kroppens eget försvarssystem inte kan transportera bort 

partiklarna. Dessa kan troligtvis ge upphov till skada på sikt, men hälsoeffekterna av PGA är ännu ej 

fullt utredda (Ekström et al. 2008).  
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6.2 Risker för miljön 
I följande avsnitt redovisas akuta och långsiktiga risker för miljön. I miljörisker räknas även eventuella 

hälsorisker för människor till följd av miljöpåverkan in. 

6.2.1  Akuta risker för miljön med olika släckmedel 

I följande avsnitt redovisas de akuta risker som olika släckmedel utgör för miljön. 

6.2.1.1 Vatten 

Rent vatten har av naturliga skäl ingen negativ miljöpåverkan. Spillvatten vid brandsläckning är dock 

inte rent. Vatten kan dra med sig bland annat förbränningsprodukter och sot ut i naturen. 

Förbränningsprodukternas akuta miljöpåverkan redovisas i kapitel 3.3.1.  

6.2.1.1.1 Ytspänningsnedsättande medel (X-Fog) 

Ytspänningsnedsättande medel som X-Fog bedöms inte orsaka någon skada på organismer i miljön 

vid normal användning, enligt SP (2013b).  

Enligt Lenntech (2015) däremot kan ytspänningsnedsättande medel ha stor påverkan på vattenlevande 

organismer. Det förstör slemmet som skyddar fiskar mot bakterieangrepp, samtidigt som gälarna kan 

förstöras. De flesta fiskarter dör om koncentrationen av ytspänningsnedsättande medel i ett vattendrag 

uppgår till 15 ppm, medan fiskägg dör vid koncentrationer så låga som 5 ppm. Koncentrationer i 

trakten av 2 ppm kan fördubbla mängden kemikalier fiskar får i sig. (Lenntech, 2015)  

6.2.1.2 Skum 

Skummets påverkan på miljön har diskuterats flitigt. Skumvätskan kan både innehålla ämnen som är 

direkt farliga för miljön, samtidigt som det sänker ytspänningen på vatten. En sänkning av 

ytspänningen leder till att vattnet lättare tränger in i fibrösa material. Detta kan leda till att släckvatten 

och skumrester tränger ner genom marken till grundvattnet, vilket kan påverka både natur och 

människa. Ett exempel på detta inträffade i byn Hamre i Hälsingland i början av 2015 där invånarna 

fick skummande vatten ur kranarna i hemmet (SVT, 2015). 

Det är inte enbart skumvätskans ytspänningssänkande förmåga som spelar in i markinfiltrationen, utan 

det beror också på vilka jordarter marken består av och tjockleken på dessa. Andra parametrar som 

styr markinfiltrationen är ämnens vattenlöslighet och om de binder till partiklar i jorden. Ett tunnare 

och mer permeabelt jordlager ger större konsekvenser vid utsläpp av ämnen. Spridningen styrs 

dessutom av jordens ledningsförmåga, grundvattnet och grundvattenytans lutning. (Kemikalie-

inspektionen, 2013b) 

Holm et al. (1996) har tagit fram studier som visar att en blandning av diesel och skumvätska är 

giftigare än summan av de bådas giftighet var för sig. Skumblandat släckvatten visade sig också 

innehålla höga halter av VOC (lättflyktiga organiska kolväten) och dioxiner.  

Då skumvätskor har ytspänningsnedsättande egenskaper gäller samma akuta risker för vattenlevande 

organismer som nämns i avsnitt 6.2.1.1.1 ovan.  

6.2.1.3 Pulver 

Ingen information om att pulver har en akut miljöpåverkan har hittats. 

6.2.1.4 Pyrotekniskt genererade aerosoler (PGA) 

Enligt Ekström & Nilsson (2009) anses inte PGA vara skadlig för miljön.  

6.2.1.5 LC50 för olika organismer hos olika släckmedel 

En studie har utförts för att ta fram LC50 (koncentrationen då 50 procent av en population dör) för 

olika släckmedel, se Tabell 9-11. Försöken utfördes av Kärrman (personlig kommunikation, 2015) på 

alger, fiskembryon och bakterier. Skum 1 till 8 var samma genom samtliga försök. I försöken med 



46 

 

alger och fiskembryon testades X-Fog och fyra skumvätskor, och i bakterieförsöken testades X-Fog 

och åtta skumvätskor. Inblandningskolumnen beskriver vilken koncentration tillsatsmedel som blandas 

med vatten vid användning, dock utfördes testerna med koncentrerade skumvätskor.  

 

Tabell 9 - LC50 72h för alger vid olika tillsatsmedel. Källa: Kärrman (2015). 

Släckmedel LC50 [vol%] Inblandning [vol%] 

X-Fog 0,442 ± 0,238 1 

Skum 1 0,260 ± 0,218 3 

Skum 2 0,168 ± 0,031 3 

Skum 3 0,036 ± 0,023 3 

Skum 4 0,010 ± 0,238 0,3 

 

Tabell 10 - LC50 48h för fiskembryon vid olika tillsatsmedel. Källa: Kärrman (2015). 

Släckmedel LC50 [vol%] Inblandning [vol%] 

X-Fog 0,409 1 

Skum 1 0,0876 3 

Skum 2 0,3386 3 

Skum 3 0,0365 3 

Skum 4 0,0010 0,3 

 

Tabell 11 - LC50 för bakterier vid olika tillsatsmedel. Källa: Kärrman (2015). 

Marina bakterier LC50 [vol%] Sötvattensbakterier LC50 [vol%] 

X-Fog 21 X-Fog 41 

Skum 1 0,16 Skum 1 0,6 

Skum 2 0,03 Skum 2 0,1 

Skum 3 0,15 Skum 3 0,9 

Skum 4 0,07 Skum 4 0,07 

Skum 5 0,14 Skum 5 0,8 

Skum 6 0,04 Skum 6 0,05 

Skum 7 0,04 Skum 7 0,18 

Skum 8 0,04 Skum 8 0,05 

 

Det är en distinkt skillnad mellan tillsatsmedlens påverkan på vattenlevande organismer. I samtliga 

försök visade sig X-Fog vara den tillsats med högst LC50-värde Skum 4 den med lägst. Det går att 

späda spillvattnet med rent vatten för att sänka koncentrationen tillsatsmedel som kommer ut i naturen, 

men för till exempel Skum 4 krävs det att spädningen sker med en faktor 300 för att komma under 

LC50 för fiskembryon. Om 100 liter Skum 4 kommer ut i naturen måste spädning ske med minst 30 

m3 rent vatten för att uppnå en koncentration lägre än LC50-värdet.  

6.2.2 Långsiktiga risker för miljön med olika släckmedel 

I följande avsnitt redovisas de långsiktiga risker som olika släckmedel utgör för miljön. 

6.2.2.1 Vatten 

Släckning med vatten kan medföra varierande mängder spillvatten i miljön tillsammans med tre 

föroreningar av olika slag, nämligen restprodukter från bränslet, ämnen som finns på brandplatsen och 

främmande ämnen som tillsätts i släckvattnet, exempelvis skum. Spillvatten bildas då inte allt vatten 

som appliceras på branden förångas (MSB, 2014d). Spillvattnen utgör även ett problem vid bränder i 

kemikalier av olika slag, inte minst i sammanhang vid bilbränder, som i dagsläget inte är speciellt 

utforskat. 
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Släckvattnets spridning kan ske på olika sätt i ytvattnet och grundvattnet. Grundvatten finns i de 

vattenfyllda hålrummen i jorden eller berggrunden (SGU, 2015) medan ytvatten finns ovan mark som 

sjöar, vattendrag och liknande (Vattenmyndigheten Södra Östersjön, 2009). Transporthastigheten för 

spillvattnet i grundvatten och ytvatten är platsspecifik, vilket innebär att hastigheten beror på markens 

struktur (Winnerstam, 2005). Exempelvis kan transporten för spillvattnet med föroreningar antas ske 

långsamt i grundvattnet samtidigt som saneringstiden tar längre tid jämfört med ytvatten. 

(Miljösamverkan Västra Götaland, 2002) 

Spridningen kan ske på en mängd olika sätt. (Miljösamverkan Västra Götaland, 2002) 

- Direkt till hav, sjö eller annat vattendrag 

- Via bäckar, åar eller diken 

- Via dagvatten- eller avloppsledningar 

- Genom infiltration genom mark till grundvatten 

- Genom kabelkulvertar 

Vid spridning på något av dessa sätt kan skador för miljön uppstå och för att en bedömning ska kunna 

ske på ett korrekt sätt är det viktigt att inneha kunskap om topografi och markförhållande. Topografi 

och markförhållande är två verktyg för att kunna bedöma och beräkna vattenflödens transportväg, 

jordens genomsläpplighet och buffringsförmåga. Buffringsförmåga beskriver markens förmåga att 

motstå försurning (Havs- och Vattenmyndigheten, 2013). Föroreningar i naturen som bildas vid 

exempelvis bilbränder är främmande ämnen och påverkar ofta recipienten, mottagaren, på grund av att 

skyddsmekanismer saknas. Detta kan innebära att koncentrationen inte nödvändigtvis behöver vara 

hög för att skadorna på miljön ska bli betydande. I de fall där föroreningen har en hög koncentration 

och en toxisk förmåga kan dricksvattentäkter bli obrukbara. (Miljösamverkan Västra Götaland, 2002) 

Släckning med vatten resulterar i en minskad temperatur som leder till mindre fullständig förbränning. 

Vid mindre fullständig förbränning bildas mer restprodukter som resulterar i att mer föroreningar 

hamnar i naturen och kan förflyttas i miljön både som fasta ämnen eller lösta i vatten. Effekter av 

förorenat släckvatten skiljer sig mellan mark- och vattenmiljö då bland annat utbredning inte kan ske i 

lika stor omfattning på mark som i vatten beroende på att spridningen är mer begränsad. Dock kan 

påverkan på djur och växter på mark ske i stor grad och innebära att liv på ett platsspecifikt område 

raseras. I vattenmiljö kan övergödning och syrebrister uppstå. Övergödning innebär att halterna av 

vissa näringsämnen, exempelvis kväve och fosfor i havet, ökar och leder till ökad produktion av 

biomassa vilket leder till algblomning och igenväxning. Vid denna process finns risk för syrebrist och 

kan påverka ekosystemet på så vis att organismgrupper som lever nära eller längs botten försvinner 

(Vattenmyndigheten Västerhavet, 2015). (Miljösamverkan Västra Götaland, 2002) 

6.2.2.1.1 Ytspänningsnedsättande medel (X-Fog) 

Ytspänningsnedsättande medel som X-Fog bedöms inte orsaka någon långsiktig skada på organismer i 

miljön vid normal användning (SP, 2013b).  

6.2.2.2 Skum 

Före 2011 innehöll vissa skumvätskor ämnet PFOS, en fluortensid som är svårnedbrytbar och ofta 

starkt toxiska i naturen. Samtliga fluorerade kolväten är mycket svårnedbrytbara i naturen, då 

bindningen mellan kol och fluor är den starkaste kovalenta bindning som finns (FOI, 2013). Ämnet är 

numera otillåtet att använda, men har i många fall ersatts av fluortelomerer. Då tillverkare av 

skumvätskor ser innehållet som konfidentiell information behöver de inte lista alla ingående ämnen 

(Kemikalieinspektionen, 2014). En del av dessa bryts troligtvis ner till bland annat ämnet PFOA, 

vilket är både bioackumulerande och mycket svårnedbrytbart. Skumvätskan kan även emulgera med 

vissa oljor, vilket leder till att en oljeavskiljare inte längre fungerar. (MSB, 2014b) 
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I Uppsala noterades 2013 att grundvattentäkten i Uppsalaåsen blivit förorenad av PFAS. 

Vattenundersökningar genomfördes och det konstaterades att den troliga källan till föroreningarna är 

en militärflygplats flera kilometer från åsen. PFAS transporterades alltså genom grundvattenströmmar 

flera kilometer innan det nådde Uppsalas grundvattentäkt. (Kemikalieinspektionen, 2013b) 

I Tullinge utanför Stockholm upptäcktes 2011 höga halter av PFOS i dricksvattnet. Föroreningarna 

visade sig komma från den gamla militärflygplatsen Tullinge F18, som lades ner 26 år innan 

upptäckten, alltså 1985. PFOS- och PFOA-halterna i dricksvattnet noterades vara högre än i andra 

delar av Stockholm, med en faktor 30-100, och ännu högre i grundvattnet. Detta har lett till 

rekommendationer att inte äta viltfångad fisk nedströms från området alltför ofta. (Kemikalie-

inspektionen, 2013b) 

Upptäckterna i Uppsala och Tullinge visar att PFAS både kan transporteras långa sträckor och stanna 

kvar i naturen under mycket lång tid.  

En studie utförd av Feng et al. (2015) visar att långtidsexponering av låga halter PFOS (0,1 mg/kg och 

dag) verkar produktionshämmande hos möss. Mushonorna som exponerades fick 

utvecklingsstörningar i äggblåsorna samt långsammare ägglossning. Manzano-Salgado et al. (2015) 

visade i en spansk studie, utförd på 66 gravida kvinnor och sedan deras barn, att PFAS-exponering av 

modern leder till ökade PFAS-nivåer även i barnet. PFAS hämmar alltså reproduktionen, samtidigt 

som ämnena förs vidare från moder till barn. 

6.2.2.2.1 Perfluoroktansyra - PFOA 

Förekomsten och den primära exponeringen av PFOA är via dricksvatten visar en studie av Steenland 

et al (2010), men exponering kan även ske via kontaminerad föda eller via huden (Public Health 

England, 2009). Nedbrytningsprocessen för ämnet är olika i naturen och människan. I naturen sker 

ingen nedbrytning medan halveringstidens för människan är 3,8 år (Buhrke, 2010). Effekterna av 

PFOA beror på dosen, varaktigheten samt om några andra kemikalier funnits närvarande och kan 

resultera i olika typer av sjukdomar. Djurförsök har resulterat i tumörer, neonatal död och toxiska 

effekter på immunförsvar, lever och endokrina (organ) system. Steenland et al. (2010) poängterar även 

att studien är otillräcklig för att konstatera säkra slutsatser om huruvida oro för att drabbas av 

sjukdomar vid exponering av PFOA är befogat. 

Public Health England (2009) påvisar att inga slutsatser kan dras om att PFOA är cancerframkallande 

för människan då exponeringen sker via naturen. Dock finns det djurstudier som visar att cancer 

förekommer vid lång och hög exponering. 

6.2.2.2.2 Fluortelomeralkoholer - 6:2, 8:2, 10:2 FTOH 

Wang et al (2010) har visat i en undersökning att framförallt 6:2 FTOH påverkar befolkningstillväxt 

negativt. Samtidigt nämner de att det är möjligt att FTOH bryts ner till PFOA samt att det sannolikt 

kan orsaka apoptos (celldöd). 

6.2.2.2.3 Perfluorbutansyra - PFBA 

En mängd studier finns om PFBA och har sammanställts av Rickard et al. (2009). Sammanställningen 

har gjorts på studier mellan 1985 och 2008 och påvisar att PFBA bland annat har låg toxicitet, är 

enbart akut toxiskt och kan leda till låga blodvärde. 

6.2.2.2.4 Perfluor-n-pentansyra - PFPeA 

Hoke et al (2012) har visat i en studie att PFPeA påverkar olika vattenlevande organismer. Resultatet 

av studierna påvisar av ämnet PFPeA är toxiskt och särskilt toxiskt för fisk. 

6.2.2.2.5 Fluortelomersulfonat - 6:2 FTS 

6:2 FTS har visat sig i en norsk studie, utförd av Miljødirektoratet (2006), påverka 

reproduktionshastighet och individtillväxt hos daggmaskar. 6:2 FTS visade sig bidra mer till detta än 

både PFOS och PFOA. Inget av de tre ämnena som undersöktes, PFOS, PFOA eller 6:2 FTS, 

påverkade dödligheten hos daggmaskarna. Däremot visade sig reproduktions- och tillväxthämningen 
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fortsätta genom generationerna. Den fjärde generationen efter de exponerade individerna visade 

minskad reproduktionshastighet.  

6.2.2.2.6 Perfluordekansyra - PFDcA 

Herzke et al. (2009) visade förekomst av PFDcA i toppskarvsägg i Norge, men några negativa hälso- 

eller miljöeffekter har inte kunnat påvisas.  

6.2.2.3 Pulver 

Pulvers rörelseförmåga i naturen är inte speciellt hög då pulver förekommer i fast form. På grund av 

det kan pulver inte sprida eventuella föroreningar till vatten eller luft. Uppbyggnaden av pulver som 

vanligtvis består av olika salter som beskrivits tidigare är närbesläktade eller rentav identiska med 

dagens gödningsmedel, vilket begränsar miljöpåverkan, speciellt då små mängder pulver vanligtvis 

används. (MSB, 2014c) 

6.2.2.4 Pyrotekniskt genererade aerosoler (PGA) 

PGA anses inte vara skadligt för miljön (Ekström & Nilsson, 2009). Samtidigt anger tillverkarna på 

marknaden att pyrotekniskt genererade aerosoler har både ODP (Ozon Depleting Potential) och GWP 

(Global Warming Potential) värde noll på grund av att aerosolen har en försumbar livstid i atmosfären 

(Kangedal et al. 2001). 

  



50 

 

  



51 

 

 Sammanställning av risker 
I följande kapitel redovisas en sammanställning av de olika risker som förekommer vid släckning av 

en bilbrand. De risker som prioriteras i sammanställningen är de långsiktiga riskerna, till exempel 

cancerrisk, då brandmän sällan dör eller skadas svårt i tjänst i Sverige. 

7.1 Risker med olika fordonstyper 
Oavsett vilket drivmedel en bil har finns det ett antal gemensamma risker. En given risk är att 

brandmännen som arbetar med en bilbrand kan bli påkörda av övrig trafik. Både däck och stötdämpare 

kan explodera till följd av hög värme, och skjuta iväg delar som projektiler. Det kan leda till allvarliga 

skador eller i värsta fall död.  

Det förekommer dock en del väsentliga skillnader gällande risk mellan de olika fordonstyperna som 

behandlas i rapporten, det vill säga de med vätskeformiga drivmedel, eldrift och gasdrift.  

De risker som förekommer vid bilbrand i vätskedrivna bilar är främst att läckande drivmedel kan 

antändas och ge upphov till lågor. Bensin kan även ge upphov till skador på ögon och hud, samtidigt 

som att alla vätskebränslen är giftiga vid förtäring och inandning. Med tillfredsställande skyddsklädsel 

anses detta inte bidra till att öka den totala riskbilden. Läckage av vätskeformiga drivmedel kan 

innebära en viss miljöfara, där diesel är mer långlivat i naturen än bensin och etanol och kan på så sätt 

orsaka större eller mer långtgående skador.  

Eldrivna bilar bidrar till helt andra risker än vätskedrivna. Den främsta skillnaden är energiinnehållet i 

batterierna. Batterier i eldrivna bilar kan ha en spänning på över 500 volt, vilket kan leda till att en 

ström på mellan 430-800 mA går genom kroppen, se avsnitt 3.2.1.2.2. Detta kan utgöra en risk för 

brännskador eller i värsta fall död om strömmen passerar hjärtat, men som förklaras i avsnitt 3.2.1.2.2, 

är denna risk mycket osannolik. En eldriven bil kan ge sken av att vara avstängd, då de inte ger ifrån 

sig något ljud när de är stillastående. Detta kan ge upphov till påkörningar vilket kan leda till skada 

eller i värsta fall död, då bilen kan flytta sig spontant. Vid brand i en eldriven bil, eller vid yttre våld på 

batterierna, kan termisk rusning uppstå. Detta leder till kraftigt förhöjd temperatur, med risk för 

återantändning eller tryckuppbyggnad i batteriet. De flesta eldrivna bilar är riskfria att klippa i, om 

arbetet utförs med rätt kunskap i ryggen, se avsnitt 3.2.1.2.2. Det anses obefogat för räddnings-

personalen att vara rädd för att utföra räddningsarbete vid en eldriven bil.  

Gasdrivna bilar drivs av brandfarliga gaser, oavsett om det är en rent gasdriven bil eller en bil med 

bränslecell. Den huvudsakliga risken med gasdrivna bilar är att läckande gas kan börja brinna eller 

explodera. Vid brand i en gasoldriven bil kan en jetflamma uppstå.  

Läckage av drivmedel från de olika fordonstyperna ger inte upphov till några nämnvärda miljörisker.  

7.2 Risker med förbränningsprodukter 
Av de förbränningsprodukter som behandlas i rapporten är det endast acenaftylen som inte har någon 

bevisat negativ hälsopåverkan, varken akut eller långsiktigt. Ingen information om att PAH ska vara 

akut skadliga för miljön har kunnat påvisas, men då de är bioackumulerande, cancerframkallande och 

persistenta i naturen kan de skada djurlivet. PAH som släpps ut i naturen hamnar slutligen i vattnet där 

de lagras som bottensediment.  

Bland PAH är det endast naftalen som har akuta hälsoeffekter, till exempel hemolytisk anemi, det vill 

säga att de röda blodkropparna bryts ner i förtid. Naftalen har även visat sig bidra till cancer och 

reproduktionsstörning.  

Benso(α)pyren är en bidragande faktor i många cancerformer, bland annat lungcancer, samtidigt som 

det stimulerar tumörtillväxt och metastas. Benso(α)pyren har visat sig vara cancerogent vid så låga 

koncentrationer som 0,133 ng/m3. 
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Dibenso(a,h)antracen har visat sig vara en mer potent cancerogen är benso(α)pyren, samtidigt som det 

stör bland annat dygnsrytm, glukos- och lipidmetabolism och immunförsvar. Tillsammans med 

benso(α)pyren har dibenso(a,h)antracen visat sig öka risken att utveckla leukemi hos barn. DB(a,h)A 

har visat sig vara cancerogent vid så låga koncentrationer som 0,199 ng/m3. 

Exponering för fenantren har visat sig vara en bidragande faktor till bland annat fetma, typ-2-diabetes 

och högt blodtryck.  

Väteklorid, vätefluorid och vätecyanid har akuta hälsoeffekter. Alla tre är frätande i större eller mindre 

omfattning, vilket kan påverka hud, ögon och slemhinnor negativt. Vätecyanid stör dessutom de 

kroppsliga funktioner som är direkt syreberoende, och vätefluorid kan orsaka nekros på exponerad 

hud. Ingen information om att väteklorid, vätefluorid och vätecyanid leder till långsiktiga skador på 

människor och djur har hittats. Däremot kan vätefluorid orsaka nekros hos växter och vätecyanid kan 

vid höga koncentrationer anses hälso- och miljöfarligt för vattenlevande organismer och 

mikroorganismer i marken.  

Exponering för akrolein kan orsaka irritation på ögon och luftvägar, samt att i höga koncentrationer 

orsaka lunginflammation, lungödem eller i värsta fall död. Inga långsiktiga hälsoeffekter har 

observerats, och akrolein är ej stabilt i naturen där det bryts ner till icke-toxiska ämnen.  

Kolmonoxid är giftigt för människor, och kan orsaka kvävning även i låga koncentrationer. 

Exponering för kolmonoxid hos brandmän som bekämpar bilbränder anses obetydlig då det inte blir 

tillräckliga koncentrationer i luften för att orsaka allvarliga symptom. Kolmonoxid har inte kunnat 

påvisa några nämnvärda risker för miljön. 

Polyklorerade dibensodioxiner innebär ingen akut risk för människor. Exponering för dioxiner för med 

sig ett antal långsiktiga risker, såsom störning av hjärnans och nervsystemets utveckling samt ökad 

risk för att utveckla olika cancerformer, där ingen cancerform utmärker sig. Dioxinerna lagras också i 

fettvävnad utan att brytas ner och kan ge upphov till störningar av immunförsvaret, hormonsystem och 

fortplantning. Dioxinernas miljöpåverkan grundar sig främst i att de är bioackumulerande, 

cancerogena och mycket persistenta.  

Lättflyktiga organiska kolväten, VOC, kan orsaka luftvägs- och ögonirritation hos människor som 

exponeras. Vid höga koncentrationer kan VOC vara toxiska och cancerogena. VOC bidrar också till 

bildning av marknära ozon i närområdet, vilket kan orsaka skador på bland annat växter, men inga 

långtidseffekter har kunnat påvisas.  

Sot innebär en risk för räddningspersonal, men också för miljön. Den största risken med sot är att 

partiklarna är tillräckligt små för att räknas som inandningsbara och att soten ofta innehåller många av 

de ämnen som listas ovan. Detta leder till att sot medför samma risker som övriga förbrännings-

produkter som beaktas i rapporten.  

7.3 Risker med släckmedel 
För räddningspersonalen innebär släckning med vatten en risk då vatten dels är strömförande, och kan 

leda ström från bilen till strålföraren, samt att strålföraren vanligtvis måste arbeta nära branden, vilket 

kan leda till exponering för förbränningsprodukter eller explosioner. HCL, HF och HCN är alla lösliga 

i vatten, och bildar sina respektive syror. Även akrolein är vattenlösligt vilket kan leda till absorption 

av akrolein via huden.  

Vad gäller miljön är rent vatten inte farligt, men spillvatten från en brandsläckning kan ta med sig 

föroreningar ut i naturen. Då vatten drar med sig till exempel fosfor eller kväve bidrar detta till 

övergödning, vilket på sikt resulterar i bland annat syrefria sjö- och havsbottnar. Vattnet kan också dra 

med sig olika släckmedel ut i naturen. Riskerna med släckmedlen redovisas nedan. 
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Ytspänningsnedsättande medel, som till exempel X-Fog, är varken akut eller långsiktigt skadliga för 

människor. Om de däremot kommer ut i ett vattendrag kan detta påverka vattenlevande organismer 

negativt, bland annat dör fiskägg och fiskars gälar förstörs, även vid mycket låga koncentrationer. Då 

ytspänningen sänks ökar vattnets penetrationsförmåga genom huden, samtidigt som lösligheten för 

bland annat PAH ökar, vilket kan leda till ökat hudupptag av förbränningsprodukter och kemikalier.   

Precis som vatten är skum elektriskt ledande, varpå samma försiktighet vid släckning av en eldriven 

bil bör iakttas. Då även skumvätskor minskar vattnets ytspänning leder det till samma risker som för 

X-Fog ovan. Skumvätskor innehåller olika poly- eller perfluorerade alkylsubstanser, PFAS, vilka har 

visat sig orsaka bland annat testikel- och levercancer, sänkning av immunförsvar och sköldkörtel-

sjukdom hos människor.  

Många av de ingående komponenterna i skum är toxiska, bioackumulerande och persistenta. Dels 

förekommer PFOA i skum, ett ämne som har visat sig kunna leda till tumörer, neonatal död och 

negativa effekter på immunförsvaret. De andra ingående komponenterna som behandlats i rapporten 

har visat sig kunna leda till lågt blodvärde, samt minskad reproduktions- och tillväxthastighet genom 

flera generationer. Några av dem kan dessutom brytas ner till PFOA. 

Den största risker vid användning av pulver är att sikten försämras avsevärt vid utlösning av en 

pulversläckare, samt att pulver kan orsaka andningsbesvär och obehag i luftvägarna. Inga långsiktiga 

risker vid användning av pulver har observerats. Några av de ingående komponenterna, till exempel 

ammoniumdivätefosfat, är likartade med dagens gödningsmedel. Detta kan leda till att övergödning 

sker i närområdet, men då pulver förekommer i fast form har det begränsad rörlighet i naturen.  

Pyrotekniskt genererade aerosoler, PGA, kan orsaka vissa skador på människor. Då de minsta 

partiklarna ses som inandningsbara (<10 µm i diameter) kan de komma ner i lungblåsorna, och 

möjligtvis orsaka skada. Hälsoeffekterna av PGA är ännu inte fullt utredda, varpå försiktighet bör 

iakttas, men i försök har ammoniak förekommit i farliga koncentrationer. PGA har inte visat sig ha 

några negativa effekter på miljön.  

7.4 Sammanfattning av risker 
Då brandmän sällan dör eller skadas svårt i Sverige i tjänsten anses inte de akuta riskerna vara av lika 

stor betydelse som de långsiktiga. Enligt en metastudie utförd av LeMasters, et al. (2006) löper 

brandmän högre risk att drabbas av cancer än andra yrkesgrupper. En metastudie är en studie där 

vetenskapliga publikationer studeras och gemensamma slutsatser dras från dessa. Det finns anledning 

att anta att den förhöjda cancerrisken beror på kontinuerlig exponering av olika cancerogena ämnen, 

varpå det anses vara den största risken vid släckning av en bilbrand.  
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 Olika räddningstjänsters metoder vid bilbrand i 

Sverige 
I följande kapitel redovisas resultat och sammanställning av intervjuerna. 

8.1 Resultat och sammanställning av intervjuer 
Nedan visas resultatet och sammanställningen av intervjuer och de direkta frågorna som ställdes 

redovisas i Bilaga 2. Räddningstjänsternas svar redovisas i Bilaga 3.  

Intervjusvaren visar att det inte finns några lokala rekommendationer för hur räddningstjänsten ska 

bedriva en släckinsats vid en brinnande personbil. I några fall finns det dock föreskrifter om att iaktta 

försiktighet om bilen står i anknytning till en vattentäkt. Några räddningstjänster har nämnt önskemål 

om att ta fram i alla fall lokala riktlinjer rörande släckning av bilbrand.  

Samtliga tillfrågande räddningstjänster använder vatten i olika utsträckning. Vissa kompletterar vattnet 

med skumformigt släckmedel såsom till exempel mellanskum eller CAFS. I två av fallen används en 

pulversläckare som förstainsats för att dämpa branden och sedan skum. En av de tillfrågade 

räddningstjänsterna har som alternativ att låta bilen brinna klart, i de fall det inte finns risk för 

spridning. Ett intressant synsätt, särskilt med tanke på miljön, är att räddningstjänsterna resonerar om 

att det är bättre att använda 300 liter skum än 2000 liter vatten, då det blir mindre spillvatten eller 

släckmedelsrester i naturen.  

Vid ankomst till en bilbrand tillämpar räddningstjänsterna konceptet ”vinden i ryggen”, för att 

minimera exponering av brandgaser. Då det ibland är helt vindstilla används en övertrycksfläkt, PPV-

fläkt, för att styra brandgaserna åt det håll som anses lämpligast. Andra tillvägagångssätt för att 

framförallt skydda personal är dimspik eller släckspett, för att lättare komma åt att släcka branden 

utifrån. Räddningstjänsterna agerar på samma sätt vid motor- och kupébrand. 

I de flesta fall finns varken metod eller kunskap för att identifiera att det är en el-, hybrid- eller gasbil 

som brinner. Vissa nämner att det går att se på modellbeteckningen, men det är inte möjligt i samtliga 

fall, samt att det kräver visst bilintresse överlag. Undantag är att några få räddningstjänster har system 

för att på en mobil enhet få information om den aktuella bilen. En elbil ska ha orange kablage under 

huven, men då marknaden för elbilar utvecklas explosionsartat kan man inte med säkerhet säga att 

samtliga bilar på marknaden har detta igenkänningssätt. I de fall det är möjligt tillfrågas bilens förare 

antingen av larmcentralen eller av brandbefäl om det är något speciellt räddningspersonalen bör känna 

till om bilen. Det kan till exempel röra sig om elsystem eller gasflaskor, antingen som drivmedel eller 

transport. Om räddningstjänsten vill ha ett system eller på annat sätt skaffa sig information om detta 

sker det på eget initiativ då det annars inte ges ut liknande information från vare sig biltillverkare eller 

myndigheter.  

Samtliga tillfrågade räddningstjänster använder helskydd vid bilbrand. Vissa har tagit detta ännu 

längre och använder speciella räddningsställ som enbart används vid bilbrand, samt agerar som att det 

är en kemolycka. Annars tillämpas Friska brandmän (MSB, 2014e) där både kläder och utrustning 

från brandgasexponerade brandmän samlas ihop i plastpåsar innan hemfärd och omgående tvättas vid 

hemkomst till stationen. Detta för att i största möjliga utsträckning undvika att få giftiga produkter i 

bilen och på huden. I de flesta fall går brandmännen aldrig in i bilen för att undersöka om branden är 

helt släckt, utan det säkerställs utifrån med antingen värmekamera eller vattenpåföring.  

Ur miljösynpunkt skiljer sig räddningstjänsternas agerande markant. Många försöker skyffla upp så 

mycket driv- och släckmedel som möjligt, för att sedan ringa miljökontoret för att anmäla ett utsläpp. 

Om en vattenbrunn är i närheten av brandplatsen iakttas stor försiktighet för att undvika spridning i 

vattnet. Andra lägger inte lika mycket energi vid efterarbetet på brandplatsen, utan ser endast till att 

vägbanan spolas ren så att trafiken kan återupptas.  
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Vid intervjuer med biltillverkare har det framgått att ingen kunskap eller information varken förmedlas 

till räddningstjänster, myndigheter eller kunder vad gäller bilbrand. Intervjufrågor redovisas i Bilaga 4 

och intervjusvar i Bilaga 5. Enligt biltillverkarna finns det heller ingen konsekvent metod för att 

identifiera en el-, hybrid eller gasbil. Det egentligen enda sättet att identifiera någon av dessa 

fordonstyper är genom modellbeteckningen, vilket kan vara svårt och har konstaterats av Wargclou 

(2010).  
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 Internationella riktlinjer och rekommendationer 
I följande kapitel redovisas utländska räddningstjänsters riktlinjer och rekommendationer rörande 

brand i personbil. Riktlinjerna och rekommendationerna som beaktas kommer från USA, Frankrike, 

England, Nederländerna och Island. Nedan i kapitlet framkommer det att olika länders riktlinjer och 

rekommendationer har stor variation.  

9.1 Rekommendationer i USA 
Rekommendationer som National Institute for Occupational Safety and Health ger ut till 

räddningstjänsten är enbart riktad till räddningspersonalen. Rekommendationerna beskriver hur 

exponeringen av brandgaserna ska undvikas och inte hur räddningspersonalen ska genomföra själva 

insatsen för bilbrand. (NIOSH, 2010) 

Rekommendationerna är att fortsätta använda tryckluftsapparat, SCBA (Self Contained Breathing 

Apparatus) som tidigare och dessa ska tas på vid ankomst till brandplatsen. Tryckluftsapparaten ska 

sedan inte tas av förrän en översyn är utförd. Rekommendationer tas även upp om personen som 

arbetar som pumpskötare, samt om skydd av övrig brandutrustning. Både pumpskötare och övrig 

brandutrustning ska placeras med vinden i ryggen för att minimera exponeringen av brandgaser. 

Samtidigt ska pumpskötaren också placeras med vinden i ryggen i förhållande till övrig brand-

utrustning för att minimera exponeringen av dieselavgaser. Detta eftersom dieselavgaser innehåller 

farliga ämnen. (NIOSH, 2010) 

Rekommendationer av Fent et al tillsammans med U.S. Department of Health and Human Services, 

Centers for Disease Control and Prevention & National Institute for Occupational Safety and Health 

finns och beskriver riskreducerande rekommendationer med avseende på exponering av PAH.  

Dessa rekommendationer har gjorts mer detaljerade och delats in i tre punkter. Punkterna beskriver hur 

inandning av föroreningar under brand kan minimeras, hur hudabsorptionen av föroreningar kan 

minskas under och efter en brand samt hur inandning av föroreningar som fastnat på utrustning kan 

minskas. (Fent et al, 2013) 

För att minska inandningen av föroreningar under en brand ska tryckluftsapparat användas då en brand 

slås ned, vid genomgång och vid brandbekämpning då sannolikt brandgaser förekommer. Används 

inte någon tryckluftsapparat av räddningstjänstens personal i ett brandutsatt objekt ska objektet 

ventileras. Tryckluftsapparater bör rutinmässigt testas för att säkerställa dess funktion och för att 

kontrollera att andningsmasken är tät runt ansiktet och ett positivt tryck bildas. (Fent et al, 2013) 

För att minska hudabsorptionen av föroreningar under brand ska tillfredställande kläder som NFPA 

1971/1981 med huvor som sannolikt inte knäpps upp användas. Efter avslutad insats ska händer 

tvättas fria från eventuell sot och därefter ska dusch ske snarast möjligt. Efter duschen ska rena kläder 

tas på och använda kläder tvättas av professionell service. Använda kläder ska inte tvättas i eget hem. 

Övrig utrustning bör även tvättas fri från synligt smuts och andningsapparat tvättas efter varje insats 

med rengöringsmedel. (Fent et al, 2013) 

För att minska inandningen av föroreningar som fastnat på utrustning bör tryckluftsapparat och huvor 

tas av sist av all utrustning. All utrustning bör tas av innan hemfärd till station och förvaras bak i 

släckbilen. Förvaring av utrustning bör inte vara i ditt personliga fordon eller bostadsutrymme. (Fent et 

al, 2013) 

  

 

  

http://us.msasafety.com/Supplied-Air-Respirators-(SCBA)/Self-Contained-Breathing-Apparatus-(SCBA)/c/11701?N=10166&Ne=10187
http://us.msasafety.com/Supplied-Air-Respirators-(SCBA)/Self-Contained-Breathing-Apparatus-(SCBA)/c/11701?N=10166&Ne=10187
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9.2 Rekommendationer i Frankrike 
Följande rekommendationer är tagna från Aux Techniques d’Extinction des Feux de Véhicules à l’air 

libre av Delaunay (2008).   

Vid ankomst till en bilbrand stannas släckbilen 50 meter från bilen. Insatschefen iakttar scenariot och 

utför diverse säkerhetsåtgärder. Chefen ser också till så att ingen går in bakom det brinnande fordonet. 

Istället för att ha olika tillvägagångssätt vid olika typer av drivmedel behandlas samtliga bilbränder 

som om det är en gasbil som brinner. Vid insatsen används så få brandmän som möjligt. 

Från släckbilen dras 60 meter slang med tillhörande strålrör ut, som matar den brinnande bilen med 

högst 250 liter vatten per minut. Ett kompletterande slangsystem kan upprättas, med ett flöde på högst 

175 liter per minut, om det verkligen anses nödvändigt. Vid spill av brännbar vätska och antändning 

av denna bekämpas vätskebranden med skum.  

Brandmännen närmar sig bilen från bilens tre främre fjärdedelar, den bakre fjärdedelen av bilen är 

förbjuden mark för räddningspersonal. Branden bekämpas med en sluten vattenstråle från 20 meters 

avstånd från bilen, och bilen närmas främst från passagerarsidan. Bakpartiet på bilen undersöks 

visuellt av en brandman, utan att brandmannen passerar bilens bakre dörrar.  

Vid eventuella personskador tar brandmännen hand om dessa i den mån det går, och när det anses 

möjligt ansluter de till släckningsarbetet.  

Insatschefen delar upp brandmännen i mindre grupper med egna gruppchefer. Släckning ska ske så 

miljövänligt som möjligt. Branden tacklas med vädret i åtanke, alltså bland annat med vinden i ryggen. 

En brandman ska aldrig orsaka någon form av yttre våld på varken gasflaskor eller tankar för 

vätskeformiga drivmedel.  

Insatsen anses avslutad när bilen och tanken kylts ner, och en bärgare eller dylikt får då ansvar för att 

avlägsna bilvraket. En illustration av hur en fransk släckinsats vid bilbrand går till visas i Figur 20.  

 

Figur 20 - Illustration av Frankrikes angreppsteknik vid bilbrand. Med tillåtelse av RMB (2013) 
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9.3 Rekommendationer i England 
England har nationella riktlinjer för hur räddningstjänsten ska bedriva en släckinsats vid bilbrand 

(Considine, personlig kommunikation, 2015). Denna information återfinns i ”National Operational 

Guidance Programme”, eller NOGP.  

Den grundläggande regeln är att samtlig inblandad räddningspersonal ska vara iklädd helskydd vid 

samtliga släckinsatser vid bilbränder. Vid de flesta bilbränder används vatten som släckmedel, under 

förutsättning att materialen i bilen inte kräver andra släckmedel. Vid läckage och/eller antändning av 

vätskeformiga bränslen används skum. Efter en släckinsats väts alla brandutsatta ytor för att förhindra 

återantändning.  

9.4 Rekommendationer i Nederländerna 
Informationen nedan kommer från Infopunt Veiligheid (personlig kommunikation, 2015). 

Nederländerna har inga nationella rekommendationer om hur räddningstjänsten ska bedriva släckning 

av en bilbrand, dock används alltid helskydd. Räddningspersonalen får lära sig att släcka en bilbrand 

med antingen skum eller vatten. Nederländerna har restriktioner kring användning av skum vid 

övningar, men i skarpa situationer finns inga sådana restriktioner. Vid släckningsarbetet tas ingen 

hänsyn till eventuell miljöpåverkan, men vid läckage av drivmedel kontaktas en miljöansvarig instans 

och ett samarbete för att minimera miljöpåverkan inleds.  

Om det är möjligt frågar larmcentralen bilens förare vilket drivmedel bilen har, men annars har de 

flesta nederländska brandbilar ett ”crash recovery system” som används för att ta reda på vilket 

drivmedel en bil har med hjälp av bilens registreringsnummer.  

9.5 Rekommendationer på Island 
Informationen nedan kommer från Karlsson (personlig kommunikation, 2015).  

Island har inga nationella rekommendationer för hur räddningstjänsten ska bedriva släckning av en 

bilbrand, men i utbildningen får brandmännen lära sig hur de ska göra. Det är upp till insatsledaren vid 

varje insats att bestämma huruvida eventuell miljöpåverkan ska tas i beaktning vid släckning av en 

bilbrand. Insatsledaren beslutar också om luftpaket ska användas, men skyddskläder och hjälm ska 

alltid användas.  

Vid brandmännens utbildning får de information om de olika drivmedlen och övning i hur släckning 

av varje biltyp ska gå till. Det finns inget speciellt system för att identifiera vilket drivmedel en bil har, 

men insatsledaren kan ringa Islands motsvarighet till Transportstyrelsen för att få information om en 

specifik bil.  
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 Diskussion 
I rapporten tas inte samtliga förbränningsprodukter som bildas vid en bilbrand upp. Den enkla 

förklaringen till det är att det skulle innebära en alldeles för tung arbetsbörda, varför vi valde ut de som 

ansågs mest relevanta ur förekomst- och toxicitetsperspektiv. Valen gjordes med hjälp av en 

kombination mellan NFPA 704-symbolerna och avhandlingen från Blomqvist (2005). Det kan mycket 

väl finnas förbränningsprodukter som förekommer i större omfattning än de som tagits upp, såväl som 

det kan finnas förbränningsprodukter som är mer toxiska. Samtliga förbränningsprodukter som tas upp 

i rapporten förekommer i Blomqvists avhandling, men den behandlar bara toxiciteten för PAH. Där 

ansåg vi att NFPA 704 var ett bra verktyg för att på ett effektivt sätt ta reda på vilka andra ämnen som 

är farligast för människa och miljö.  

Många av de förbränningsprodukter som tas upp i rapporten är cancerogena, kanske främst 

benso(α)pyren och dibenso(a,h)antracen, men kan även ha andra toxiska effekter. I utvärdering av 

risken tas mest hänsyn till långtidseffekter av exponering, vilket också känns relevant då brandmän i 

högre utsträckning än andra yrken drabbas av cancer. Vi vet inte vilka koncentrationer det är av de 

olika ämnena vid en bilbrand, och då arbetet fokuserar på bilbrand utomhus kan det förekomma 

kraftiga variationer på grund av till exempel vind. Det är svårt att avgöra ett säkerhetsavstånd där de 

som arbetar inom riskzonen ska bära helskydd, då vi inte vet hur långt förbränningsprodukterna 

sprider sig och med vilken koncentration. Vidare har vi enbart forskat på direkt exponering av 

respektive ämne, och inte några synergistiska effekter mellan förbränningsprodukterna och/eller 

släckmedel. Det är rimligt att anta att det är farligare att utsättas för en kombination av 

förbränningsprodukter än för varje ämne var för sig. Förbränningsprodukterna som bildas är rimligtvis 

av högst koncentration inne i bilens kupé, varpå det bör undvikas att undersöka bilen inifrån, utan att 

istället använda värmekamera.  

Vid ofullständig förbränning av bränslen innehållande kol bildas bland annat sot. Soten innehåller ett 

flertal mer eller mindre ämnen som är giftiga för både människa och miljö. Enligt Gehrig et al. (2013) 

bildas det knappt 0,1 kg sot per kg förbränt bränsle. Då vi inte vet hur många kg bränsle det är i en bil, 

och hur många kg bränsle det är som faktiskt brinner, är det svårt för oss att använda en siffra för 

sotproduktion. Viktigare än själva sotproduktionen är att soten innehåller just många av de farliga 

ämnen vi studerat i rapporten, samtidigt som sotpartiklarna är inandningsbara.  

Förbränningsprodukterna är inte enbart giftiga för människor, utan de utgör en miljörisk i närområdet 

av bilbranden. Störst miljöpåverkan har PAH, dioxiner och VOC. PAH och dioxiner är långlivade, 

bioackumulerande och toxiska i naturen, men de beter sig på olika sätt. PAH som släpps ut hamnar till 

slut i vattnet, där de lagras som bottensediment. PAH kan orsaka cancer och fosterskador, samt 

minskad kroppsvikt, på djur och människor som exponeras, vilket kan vara ett problem i 

näringskedjan. Dioxiner kan hittas i organismer genom hela näringskedjan, då de lagras i fettvävnaden 

och förs vidare till högre konsumenter i näringskedjan. Det främsta miljöproblemet med VOC är att de 

i kombination med UV-strålar från solen bildar marknära ozon. Ozonet är giftigt både för människor, 

djur och växter och kan orsaka bland annat att grödor dör.  

I Sverige finns det i dagsläget inget standarsläckmedel vid bilbrand, utan det är upp till 

räddningstjänsterna själva att bedöma vad som ska användas. Detta framkom mycket tydligt under 

intervjuerna som hölls med räddningstjänsterna, då vissa använder vatten, andra skum eller CAFS och 

en räddningstjänst använder en pulversläckare som förstainsats. Vatten är det dominerande 

släckmedlet i Sverige, och vatten fungerar ofta bra. Den främsta fördelen med vatten är 

ångbildningsvärmet, som tar mycket energi från branden för att förånga vattnet. Detta blir mycket 

effektivare ju mindre vattendropparna som träffar branden är, på grund av att omslutningsarean blir 

större i förhållande till volymen i en liten droppe. En annan fördel med att använda sig av mycket små 

droppar, så kallad vattendimma, är att då det är luft mellan dropparna minskar vattnets elektriska 

ledningsförmåga, vilket minskar risken att få stötar. Nackdelen med vattendimma är att kastlängden är 



62 

 

mycket kortare än vid en sluten stråle, men vid en bilbrand är kastlängden av mindre vikt då man ändå 

måste kunna rikta strålröret mot olika platser inne i bilen.  

Ett ytspänningsnedsättande medel kan tillsättas till vattnet för att minska vattnets ytspänning, vilket 

ökar vattnets ytverkan och minskar vattnets droppstorlek. Det enda ytspänningsnedsättande medel vi 

har undersökt i rapporten är X-Fog, vilket inte har visat sig ha några nämnvärda hälso- och 

miljöeffekter. För att få större bredd skulle det vara fördelaktigt att undersöka fler ytspännings-

nedsättande medel, men vi har inte kunnat hitta fler och X-Fire som tillverkar X-Fog har bidragit med 

information om sin produkt. I en undersökning av Kärrman (personlig kommunikation, 2015) visade 

det sig att X-Fog var det i särklass minst miljöpåverkande tillsatsmedlet av de nio som undersöktes.  

Skum har varit på tapeten i Sverige i några år, framförallt användningen av skum på övningsområden 

för militären och räddningstjänsten. Skum har länge varit det dominerande släckmedlet mot 

vätskebränder, då det inte har funnits några andra alternativ. Användningen av skum för med sig en 

mängd nackdelar, som kan vara större än fördelarna. Många ingående ämnen i skum är så kallade 

PBT-ämnen, alltså persistenta, bioackumulerande och toxiska. Det har inte minst visat sig i Uppsala 

där skumämnen förflyttat sig över stora avstånd med grundvattnet, och i Tullinge där mätningar visade 

att skumrester fanns kvar i marken och vattnet 26 år efter att flygflottiljen lades ner. Några av de 

ingående ämnena har visat sig vara cancerogena och reproduktionshämmande, och förmågan att 

bioackumuleras och samtidigt knappt brytas ner gör användning av skum till en självklar miljörisk. 

Skummet sänker också vattnets ytspänning, vilket leder till att bland annat PAH löser sig lättare i 

skumblandat vatten. Ytspänningssänkningen leder också till att transporten av föroreningar lättare tar 

sig ner till grundvattnet och genom hud. Skum är alltså ett mycket tveksamt släckmedel ur miljö- och 

säkerhetssynpunkt, och en restriktion på skumanvändning kan vara aktuell.  

Pulver har sin största fördel i att vara det effektivaste släckmedlet per viktenhet, möjligtvis med 

undantag av PGA. Den mest effektiva komponenten i pulver är ammoniumdivätefosfat, vilket kan 

tillämpas på i stort sätt alla bränder. En annan fördel med ammoniumdivätefosfat är att det inte är 

giftigt för vare sig människa eller miljö. De två enda nackdelarna med pulver är att sikten försämras 

avsevärt vid användning, samtidigt som pulvret har en liten ytkylande effekt. För att uppnå bra resultat 

med en pulversläckare måste släckaren innehålla tillräckligt med pulver, varpå en stor släckare är att 

föredra. Då pulver inte är skadligt för vare sig människa eller miljö anser vi att det är ett bra 

släckmedel vid en förstainsats, för att slå ner och i bästa fall släcka branden, för att sedan följas upp av 

ett mer ytkylande och återantändningsskyddande släckmedel.  

Pyrotekniskt genererade aerosoler är ett mycket effektivt släckmedel i slutna utrymmen. Några 

negativa miljöeffekter har inte observerats, men hälsoeffekter på människor är inte helt utredda i 

dagsläget. PGA är en relativt ny produkt på marknaden, och förekommer i bland annat släckgranater 

vilka kan vara effektiva vid en förstainsats. Det skulle mycket väl kunna vara effektivt att använda 

PGA som en förstainsats vid bilbrand, men med tanke på att hälsoeffekterna inte är fullständigt 

utredda och att aerosolerna är inandningsbara anser vi inte att det är rimligt att rekommendera 

användning av PGA.  

Vid tester utförda av Kärrman (personlig kommunikation, 2015) visade det sig att vattendimma med 

X-Fog är överlägset såväl vatten som skum vad gäller släckmedelsåtgång, återantändningar och PAH i 

brandgaser. Testerna utfördes i ett rum, men anses ändå vara representativa för en bilbrand då en 

bilkupé är ett rum och bildningen av PAH är i stort sett densamma vid en bilbrand som vid en vanlig 

rumsbrand, enligt Blomqvists (2005) tester. Samtidigt ser man också på resultatet av de tester utförda 

på alger, fiskembryon och bakterier av Kärrman att X-Fog är betydligt skonsammare mot dessa 

organismer än andra släckmedelstillsatser. Detta leder till att det är lätt att motivera användning av 

vattendimma med X-Fog eller annat ytspänningsnedsättande medel, om inte en pulversläckare räcker 

för att helt släcka branden. Alla släckmedel ger upphov till miljöskador, det är en fråga om vilken 
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mängd som släpps ut. Därför är det viktigt att använda så effektiva släckmedel som möjligt för att 

minimera utsläpp till naturen.  

Vid de flesta bilbränder omkommer inga personer, vilket möjligtvis beror på att det inte brukar finnas 

några passagerare i bilen då den börjar brinna, alternativt att de som finns i bilen lätt kan ta sig ut. I de 

fall då bilen brinner och det är passagerare kvar måste räddningspersonalen få ut personerna ur bilen. 

Det är en fallberoende process då brandens omfattning kan variera och likaså personens utsatthet för 

branden. Det är mycket svårt för oss att ge en konkret rekommendation för hur den sådan insats ska gå 

till, då det är mycket fallberoende. Det är upp till räddningstjänsten att bedöma om inledande och 

dämpande släckning eller uttag av person ska ske först, eller om släckning och uttag ska ske parallellt. 

Med tanke på att personer dör i endast en till tre promille av alla bilbränder är det rimligt att anta att 

många brandmän aldrig har utfört en sådan insats tidigare.  

Ett annat problem för räddningstjänsten i dagsläget är att det kan vara svårt eller i vissa fall omöjligt 

att identifiera en bil med annat drivmedel än de traditionella: bensin och diesel. Detta framkom också 

av intervjuerna, då endast ett fåtal räddningstjänster har system för att identifiera och angripa en 

brinnande bil med okonventionellt drivmedel. Bilbranschen anser att räddningstjänsten vet vilka bilar 

som drivs med vilket bränsle, men efter intervjuerna framkom det att så inte är fallet. Syftet med den 

här rapporten är inte att ta fram ett system för detta, men problemet måste lyftas fram för att underlätta 

arbetet för räddningstjänsten i framtiden, men det är en fråga för biltillverkarna. Att räddningstjänsten 

har svårt med identifiering är högst förståeligt, då det efter kontakt med ett antal biltillverkare 

framkom att de inte skickar ut någon information och i många fall inte vet själva hur man ska 

identifiera en bil med ett okonventionellt drivmedel.  

Eldrivna bilar har i samtliga fall inbyggda säkerhetssystem som kopplar bort traktionssystemet vid 

exempelvis en krock. Då det är orimligt att ett system fungerar med 100 procent tillförlitlighet är det 

rimligt att anta att dessa system kan slås ut, men det är högst osannolikt. Då det inte är säkert att 

traktionsspänningen bryts automatiskt kan det vara riskfyllt att klippa i karossen på en elbil, till 

exempel vid personräddning, men det är osannolikt att detta utgör en risk så länge klippning inte sker 

rakt genom en kabel. Kablaget i elbilar är inte konsekvent mellan modellerna, utan det kan se mycket 

olika ut. Därför är det ännu viktigare att det finns kunskap och lättillgänglig information om varje 

bilmodell. Exempelvis har Tesla och Mitsubishi snabbguider för räddningstjänsten på sina respektive 

hemsidor om hur kablar är dragna och hur manuell kapning av traktionsspänningen ska gå till. Detta 

anser vi är att föregå med gott exempel, och fler biltillverkare borde gå i deras fotspår, samtidigt som 

räddningstjänsterna bör upplysas om detta. Det finns dock en risk att biltillverkarnas snabbguider är av 

bristande detaljeringsgrad varpå guiderna kan antyda att det är farligare att klippa i karossen än vad det 

egentligen är.  

Om släckning av en elbil är ett måste kan batterierna utgöra vissa problem, främst eftersom termisk 

rusning kan uppstå i batterierna till följd av hög värme. I de flesta fall sitter batterierna integrerade i 

golvet, inkapslade i ett skyddande hölje. Det leder till ökad problematik vid termisk rusning, då det är 

svårt att komma åt att släcka eller kyla batterierna. Hur detta problem ska lösas måste i dagsläget 

undersökas vidare.  

Om vi tittar på riktlinjerna för räddningsinsats vid bilbrand i USA, Frankrike, England, Nederländerna 

och Island ser vi att det inte är några likheter, dock används alltid helskydd av samtlig 

släckningspersonal, förutom på Island där insatsledaren beslutar om luftpaket är nödvändigt. Det kan 

vara förhastat att säga att det inte finns några internationella likheter i hur man bedriver en 

räddningsinsats vid en bilbrand, då vi endast har hittat information från fem länder, men det tyder på 

att det inte finns några internationella likheter. I Frankrike behandlas samtliga bilbränder som om det 

är en gasbil som brinner, i och med att ingen personal ska befinna sig bakom bilen. Om ett smältbleck 

på gastanken löses ut finns det en stor risk att en jetflamma uppstår utan förvarning, ofta riktad bakåt. 
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Information från MSB om jetflammor från gasbilar säger att de riktas snett nedåt och utåt från 

undersidan av bilen, varpå man bör undvika att vistas bakom eller snett bakom en brinnande gasbil.  

Den svenska räddningstjänsten kan arbeta likt den franska, och på så sätt aldrig gå bakom bilen, för att 

minimera risken för att träffas av en jetflamma. Vi har inte forskat vidare på jetflammor då vi såg det 

som en uppenbar risk, varpå vi inte vet någonting om temperatur och hastighet på flamman. Det är 

dock rimligt att anta att flamman är mycket varm, och då den kan uppstå utan förvarning även vara 

mycket farlig. Någon närmare forskning på jetflammans längd har inte heller gjorts men fall har 

rapporterats om jetflammor på upp till tio meter vilket innebär att ett säkerhetsavstånd bakom bilen på 

i alla fall tio meter bör gälla. Det kan också ske gasutsläpp utan antändning vid en bilolycka. Den 

värsta växthusgasen som används för att driva en bil är metan, vilken är 25 gånger mer potent än 

koldioxid över 100 år. De i sammanhanget små mänger som släpps ut från en gasbil har troligtvis 

ingen negativ miljöpåverkan.  

Det säkraste tillvägagångssättet för räddningspersonalen är att helt enkelt låta den brinnande bilen 

brinna upp. Det minimerar räddningspersonalens exponering för brandgaser och andra risker kopplade 

till brandsläckning. Det är också rimligt att anta att det är det tillvägagångssättet som är bäst ur 

miljösynpunkt, då många släckmedel är innebär en viss miljöfara. Brandgaserna kommer då vara det 

enda problemet, men de kommer troligtvis spädas ut till icke-toxiska koncentrationer i luften. 

Förbränningseffektiviteten blir sämre under släckning på grund av sänkt temperatur, vilket kan leda till 

att fler toxiska förbränningsprodukter bildas. De enda problemen med att låta bilen brinna upp är att 

försäkringsbolagen helst ser att så mycket som möjligt räddas av den brinnande bilen för att underlätta 

olycksutredning, samt att om bilen brinner på en väg kan ett långvarigt trafikstopp ske. Det finns även 

en risk att branden sprider sig till intilliggande föremål om man låter den brinna, men 

räddningspersonalen kan då fokusera på att förhindra spridning och att inte utsätta sig själva för 

brandgaser. Undantaget för detta är om det är en gasbil som brinner, i anslutning till ett skyddsvärt 

objekt. Jetflamman som kan uppstå är nästan omöjlig att släcka, utan man får vänta på att gasen tar 

slut, vilket tar ett antal minuter. Då en sådan jetflamma kan uppstå och skada närliggande objekt bör 

en gasbil försöka släckas innan jetflamman uppstår. I de fall det är möjligt anser vi därför att det är att 

rekommendera att bilen får brinna upp utan ingripande.  
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 Slutsats och rekommendationer 
I följande kapitel redovisas slutsatser tagna i rapporten och rekommendationer för hur 

räddningstjänsten på ett säkert och miljövänligt sätt ska släcka en bilbrand. 

11.1  Slutsatser 
En slutsats som kan dras är att det finns väsentliga skillnader mellan bilar som drivs av olika 

drivmedel, vad gäller riskbild för räddningspersonalen. Dessa är viktiga att vara medveten om under 

räddningsarbetet. Förbränningsprodukterna för de olika biltyperna är ungefär desamma, dock kan det 

bildas mer vätefluorid vid brand i en bil med ett litiumjonbatteri.  

I stort sett har samtliga förbränningsprodukter som bildas negativa hälso- och miljöeffekter, dock i 

varierande grad. Förbränningsprodukterna förekommer också i olika stor omfattning, de är alltså inte 

unisont fördelade i brandgaserna.  

Alla släckmedel för med sig olika problem som måste beaktas vid användning. Samtliga, förutom rent 

vatten, har en negativ miljöpåverkan i varierande grad. Det är alltså viktigt att använda ett 

ändamålsenligt och effektivt släckmedel, då miljö- och hälsoeffekterna beror på hur stor mängd 

släckmedel som används.  

Enligt vad som framkommit i rapporten är skum ett släckmedel som ska användas med största 

försiktighet, då det har störst potential att orsaka miljöskador, vilka kan komma att påverka 

människan.  

Sveriges räddningstjänsters strategier vid släckning av bilbrand varierar kraftigt, varpå det kan 

behövas någon form av rekommendationer. Det är rimligt att anta att det finns de sätt som är 

effektivare och säkrare än andra sätt. En bilbrand behandlas på samma sätt av räddningstjänsten 

oavsett om det är en motorbrand eller kupébrand.  

Det finns riktlinjer i Frankrike, USA och England, men de olika länderna har olika riktlinjer. Island 

och Nederländerna har inga nationella riktlinjer. Det som är gemensamt för både Sveriges, USAs, 

Frankrikes, Englands och Nederländernas räddningstjänster är att räddningspersonalen alltid använder 

helskydd vid släckning av bilbrand.  

Sammanfattningsvis:  

 Väsentliga riskskillnader mellan olika biltyper 

 Förbränningsprodukterna är farliga 

 Alla släckmedel kan medföra problem i varierande grad 

 Skum har störst miljöpåverkan av alla släckmedel 

 Sveriges räddningstjänsters arbete varierar stort vid bilbränder 

 Det finns riktlinjer utomlands och det kan även vara nödvändigt i Sverige 
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11.2  Rekommendationer  
Vid ankomst till branden är det viktigt att identifiera vad för sorts bil det är som brinner, för att kunna 

utföra en så säker släckinsats som möjligt. En rekommendation är att införa ett nationellt system för 

hur räddningspersonal ska gå tillväga för att identifiera olika biltyper, exempelvis via registrerings-

nummer. 

Vid ankomst till brandplatsen rekommenderas det att samtlig inblandad räddningspersonal bär 

helskydd. 

Vid ankomst till brandplatsen rekommenderas det att släckbil med utrustning placeras så att vinden 

blåser brandgaser åt motsatt riktning från släckbilen. Det rekommenderas också att all personal arbetar 

med vinden i ryggen under släckinsatsen. Vid vindstilla förhållanden rekommenderas det att en PPV-

fläkt används för att styra brandgaserna från släckbilar och personal.  

Det rekommenderas att utvärdera situationen med tanke på spridningsrisk och andra potentiella risker 

och att om det är möjligt låta bilen brinna. Är det inget möjligt alternativ måste släckning ske. Om det 

är en gasdriven bil som brinner i anslutning till ett skyddsvärt objekt rekommenderas det att branden 

släcks för att undvika uppkomst av en jetflamma.  

Vid räddningsinsats med en eldriven bil rekommenderas det att inte använda klippverktyg. Det 

rekommenderas dock att försöka kyla batteripaketet vid brand, förutsatt att släckning är ett måste. 

Vidare rekommenderas det att dra ut laddningskabeln om bilen är under uppladdning. 

Det rekommenderas att använda en pulversläckare med ABC-pulver, med hög halt ammonium-

divätefosfat, som förstainsats för att slå ner branden, och om det är nödvändigt följa upp pulver-

släckaren med vattendimma tillsammans med ett ytspänningsnedsättande medel med låg miljö-

påverkan. Användning av skum avråds i största möjliga mån. 

Vid spill av släckmedel rekommenderas det att släckmedlet samlas upp och skickas på destruktion. 

Om flytande släckmedel kommer ut i naturen bör detta rapporteras till miljöansvarig instans.   

Räddningspersonalen rekommenderas att aldrig röra sig bakom en brinnande bil, som de agerar i 

Frankrike, då det är mest sannolikt att en jetflamma uppstår där och att exploderande stötdämpare 

flyger bakåt. Ett rejält säkerhetsavstånd bör upprättas då det är osäkert hur jetflammor och stötdämpare 

beter sig.  

Det rekommenderas att inte gå in i bilens kupé för att se om all brand är släckt. Det rekommenderas 

istället att använda en värmekamera för detta ändamål.  

Efter avslutad insats rekommenderas det att brandgasexponerade kläder tas av och läggs i plastsäckar, 

för att omgående tvätta samtliga kläder vid hemkomst till stationen. Därefter rekommenderas det att 

brandgasexponerad räddningspersonal duschar utan att använda tvål, då tvål sänker vattnets 

ytspänning och kan transportera eventuella föroreningar genom huden. Därefter tas nya, rena kläder 

på. 

Om en eller flera personer befinner sig i den brinnande bilen ges det inte några rekommendationer, då 

det är frågan om livsfara och räddningstjänsterna då bör agera för att rädda personen eller personerna 

så fort som möjligt. Omständigheterna kan variera i stor utsträckning varpå en enskild 

rekommendation ej anses användbar. Själva räddningsarbetet ingår inte i rapportens syfte.  
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Bilaga 1 - Modellbeteckningar  
Nedan redovisas några modellbeteckningar för hybridbilar… 

 

 

… och gasbilar. 
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Bilaga 2 – Frågor till räddningstjänsten 
Finns det lokala rekommendationer för släckning av brand i personbil? 

____________________________________________________________ 

Vilket släckmedel används vanligen av brand i personbil? 

1. Pulver_________________________________________________ 

2. Skum _________________________________________________ 

3. Vatten_________________________________________________ 

4. Gasformigt_____________________________________________ 

 

Vilka strategier tillämpar ni vid ankomst till brand i personbil utomhus? 

1. Kupébrand _____________________________________________ 

2. Motorbrand_____________________________________________ 

3. Både in och utvändigt_____________________________________ 

 

Har ni kännedom el- hybridfordon, kan ni se att de är en el- hybridfordon direkt och i 

så fall tar ni vid släckning hänsyn till vilken typ av drivmedel bilen har (diesel, bensin, 

gas, hybrid, el via batteri)? 

1. Har ingen kännedom 

_____________________________________________________ 

2. Har ni någon speciell strategi för att släcka gasdrivna personbilar? 

_____________________________________________________ 

3. Vilka strategier har ni för att gå på el- och hybridfordon? 

_____________________________________________________ 

4. Hur ni ska klippa i el- och hybridfordon?  

_____________________________________________________ 

5. Fås utbildning om el-fordon, eller har ni tagit egna initiativ? 

_____________________________________________________ 

Hur skyddar ni er vid släckning av brand i personbil? 

1. Används heltäckande skydd, andningsmask med luftpaket alltid? 

_____________________________________________________ 

2. Går ni in i bilen för att se om det är helt släckt? 

_____________________________________________________ 

Hur agerar ni med tanke på skador på miljön? 

1. Vid spill av bränsle eller brandrester? 

_____________________________________________________ 

2. Vid spill av vatten och släckmedelsrester? 

_____________________________________________________ 
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Bilaga 3 – Svar från räddningstjänsterna 
Räddningstjänst 1 

1) Inga lokala rekommendationer finns. 

2) Vatten, kanske en skumsläckare efter ett litet tag. 

3) Vinden i ryggen tillämpas alltid, ingen skillnad vid kupé- eller motorbrand. Ingen rök på 

personalen. Dimspik används vanligtvis. 

4) Bokstäver på bilen. Insatsledare kan få information från deras interna system. Inget system för 

gasbilar. Väntar med att agera medan information om bilen samlas in. Skydda batteripack, släckning 

på håll om det brinner. Ingen kunskap om hur det ska klippas. Eget initiativ till utbildning kring dessa 

fordon. 

5) Heltäckande skydd och kläder placeras i ett fack i bilen vid hemfärd. Går ibland in i bilen. 

6) Plockar upp så mycket som möjligt. Rapporterar till miljökontoret. Tätar eventuella brunnar i så 

stor utsträckning som möjligt. 

Räddningstjänst 2 

1) Inga lokala rekommendationer finns.  

2) CAFS och vatten. Pulver vid trafikolyckor, aldrig pulver på parkeringsplats. 

3) Ingen skillnad, försöker få upp motorhuven. Släckspett genom lykta eller instrumentpanel.  

4) Ingen kännedom rörande el- eller gasbilar. Eget initiativ till att lära sig. 

5) Speciella RB90-ställ enbart för bilbränder, tas av innan hemfärd. Även andningspaket placeras bak i 

bilen. Går inte in i bilen. 

6) Skyfflar. Plockar inte upp speciellt mycket. Kontaktar miljökontoret. 

Räddningstjänst 3 

1) Inga lokala rekommendationer finns. 

2) Pulversläckare först, därefter CAFS. 

3) Ingen strategiskillnad mellan kupé- och motorbrand. 

4) Ingen strategiskillnad, ingen kännedom rörande el- eller gasbilar. Letar information på eget initiativ.  

5) Heltäckande skydd. Går in i bilen. Kläderna placeras bak i bilen vid hemfärd.  

6) Tar upp så mycket som möjligt, resten spolas ner i diket. Använder CAFS av miljöskäl, tätar 

eventuella brunnar. 

Räddningstjänst 4 

1) Agerar som om det är en kemolycka.  

2) Pulver och koldioxid, annars vatten.  

3) Ingen speciell skillnad. 

4) Ingen koll, men det är under diskussion lokalt. Inga rutiner för hur de ska klippa. Eget initiativ till 

information. 

5) Heltäckande skydd, som vid kemolycka. Går inte in i bilen. 

6) Plockar upp så mycket som möjligt och kontaktar miljökontoret. 
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Räddningstjänst 5 

1) Fall till fall, bekämpas på håll. 

2) CAFS fullt ut. 

3) Ingen skillnad. Ibland lans genom lyktan. 

4) Ingen kännedom men har tillgång till ett system för identifiering av fordon. Eget initiativ till 

informationssystem.  

5) Heltäckande skydd, kläder byts innan hemfärd och tvättas direkt. Undviker att gå in i bilen. 

6) Absol och skum får ligga i naturen.  

Räddningstjänst 6 

1) Fall till fall, inga lokala rekommendationer finns. 

2) Vatten och skum används, annars får bilen brinna upp.  

3) Ingen skillnad. 

4) Ingen kännedom men eget initiativ till information.  

5) Heltäckande skydd. Isolerande handskar för att undvika stötar. Teknisk utrustning för att mäta 

ström. Går ej in i bilen. 

6) Plockar upp så mycket som möjligt. Bilen brinner upp om ingen annan egendom riskerar att skadas.  

Räddningstjänst 7 

1) Inga lokala rekommendationer finns, det är olika från fall till fall. 

2) Vatten, undviker skum. Först pulver dock. 

3) Ingen skillnad. 

4) Ingen skillnad. Ingen kännedom om gasbilar. Har koll på orange kablage hos elbilar. Eget initiativ 

till information. 

5) Heltäckande skydd. Står kvar på plats och går inte in i bilen.  

6) Samlar upp så mycket som möjligt och ger koordinater till miljökontoret.  

Räddningstjänst 8 

1) Aldrig hört talas om lokala rekommendationer, men ser gärna att sådana finns.  

2) Vatten, men CAFS som komplement.  

3) Beror på var och hur bilen står. Vinden i ryggen, PPV-fläkt vid vindstilla.  

4) Inget system, ingen kunskap. ”En bil är en bil”. Frågar föraren vid ovissheter. 

5) Förlängningsrör till förhöjt lågtryck. Kläder i plastpåse vid hemfärd, tvättas direkt. Går inte in i 

bilen.  

6) Fyller ibland bilen med mellanskum. Resonerar om att mindre vatten ger mindre miljöpåverkan. 

Räddningstjänst 9 

1) Inga lokala riktlinjer finns, fall till fall. Agerar med vattentäkter i åtanke. 

2) Vatten, använder aldrig skum. 

3) Ingen skillnad på kupé- och motorbrand. 



v 

 

4) Ingen kännedom. Får information ibland om el- och gasbilar. 

5) Heltäckande skydd. Kläder av innan hemfärd. Går inte in i bilen, utan använder värmekameror.  

6) Tar inte upp någonting. Kontaktar miljökontoret.  

Räddningstjänst 10 

1) Inga lokala rekommendationer finns. 

2) CAFS eller vatten. 

3) Ingen skillnad. Förhöjt lågtryck. Vinden i ryggen, annars PPV-fläkt.  

4) Ingen kännedom, aldrig sluten stråle.  

5) Heltäckande skydd används alltid. Kläder av innan hemfärd. Endast en brandman kontamineras av 

brandgaser.  

6) Ser till att inga brunnar är i närheten. 
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Bilaga 4 – Frågor till biltillverkare 
Ger ni ut någon information om brandsäkerhet vid köp av el-, hybrid-, eller gasbil till kund?  

__________________________________________________________________________ 

Finns det några speciella kännetecken på era el-, hybrid-, eller gasbilar som räddningstjänsten kan se 

vid olycka? Mer än logotyp? 

__________________________________________________________________________  

Finns det någon lathund på era el-, hybrid-, eller gasbilar som beskriver hur räddningstjänsten ska gå 

tillväga? 

__________________________________________________________________________ 

Skickas det ut information till någon myndighet/räddningstjänst om era el-, hybrid-, eller gasbilar?  

__________________________________________________________________________ 

Finns det något säkerhetssystem i era el-, hybrid-, eller gasbilar vid exempelvis brand och krock?  

__________________________________________________________________________ 
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Bilaga 5 – Svar från biltillverkare 
Av fem tillfrågade biltillverkare kunde endast en svara på våra frågor. Resterande hade ingen personal 

med kunskap för att svara. De tillfrågade är Volvo, Toyota, Tesla, BMW och Volkswagen.  

1) Nej, när räddningstjänsten kommer till en olycksplats så förutom att se modellbeteckningen så 

kan de kontrollera bilen via registreringsnumret. Ser man inte modellbeteckning eller regnr så 

går det tyvärr inte att veta vad det är för slags bil. Räddningstjänsten är dock pålästa vilka 

modeller som är el- eller hybridbilar. 

 
2) Fabriken tar fram sk räddningskort där det framgår var man kan kapa karossen etc. 

      
3) Ja, det finns en hemsida som Bil Sweden har. 

 
4) Ja, när airbag eller bältessträckare utlöses bryts även HV-spänningen i systemet. 

  


