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Sammanfattning 

Aktuell släckvattenutredningen har tagits fram som en del av dagvattenutredning för 

detaljplan för Sanduddens skola, Ekerö.  

Vid uppkomst av brand inom planområdet kommer det brandvatten som används för att 

släcka eller begränsa branden att bli mer eller mindre förorenat. Det förorenade 

släckvattnet riskerar att ge miljö- eller hälsoeffekter om det släpps ut i naturen, exempelvis 

genom att påverka ekosystem, förorena dricksvatten eller att gifter sprids i näringskedjan 

genom bioackumulering. Utredning syftar därför till att studera spridning av förorenat 

släckvatten samt vid behov vidta åtgärder för att förhindra och eller begränsa detta.  

Av dagvattenutredningen har det konstateras att i och med att planområdet ligger utanför 

verksamhetsområdet för dagvatten rekommenderas lokalt omhändertagande av dagvatten 

(LOD). I utredningen presenteras följande tre dagvattenlösningar som berörs i föreliggande 

släckvattenutredning: 

• Genomsläppliga beläggningar  

• Infiltrationsdiken, makadamdiken 

• Växtbädd 

Vatten som uppkommer inom planområdet kommer att ledas vidare till recipienten, 

grundvattenförekomsten Sandudden-Norsborg, SE657273-161246. Grundvattenmagasinet 

används i dagsläget inte som dricksvattentäkt men uttagsmöjligheterna är mycket goda.  

Planområdet tillhör även ytvattenförekomsten Mälaren-Rödstensfjärden, SE657330-161320 

som nyttjas för dricksvattenförsörjning till många personer och har således ett högt 

skyddsvärde. Det vatten som infiltrerar marken inom planområdet förväntas inte påverka 

den befintliga dricksvattentäkten Mälaren-Rödstensfjärden. 

Stor brand i byggnad har tagits fram som dimensionerande scenario avseende släckvatten 

och studerats vidare. 

För att begränsa, och i många fall förhindra, en påverkan utanför planområdet avseende 

förorenat släckvatten har ett antal åtgärder förslagits. I det fall som dessa åtgärder nyttjas 

på ett korrekt sätt bedöms dessa medföra att risken för okontrollerad spridning till 

recipienten kan begränsas och ofta förhindras. Åtgärder för att hantera släckvatten som 

uppkommer invändigt och utvändigt har föreslagits. 

Sammantaget bedöms att de scenarierna som kravställning och åtgärdsförslag baseras på 

täcker in merparten av de brandscenarier som kan uppstå inom planområdet. Genom att 

implementera redovisade åtgärdsförslag eller motsvarande åtgärder avseende släck- och 

brandvattenhanteringen görs bedömningen att det finns en fungerande släckvattenstrategi 

som är förenlig med försiktighetsprincipen.  

  



 
 

Släckvattenutredning Sandudden skola Ekerö 2022-11-11 .docx 

Sida 5/17 

 

  Copyright © AFRY 

 

  Sida 5 (17) 

1 Inledning 
Ekerö kommun har gett AFRY i uppdrag att ta fram föreliggande släckvattenutredning som 

en bilaga till dagvattenutredning för detaljplan för Sanduddens skola, belägen ca 3 km 

sydväst om Ekerö centrum. Syftet med den nya detaljplanen är att möjliggöra för 

utbyggnad av Sanduddens skola.  

I samband med detta arbete har det inkommit yttrande från räddningstjänsten som 

efterfrågar att risken för släckvattens påverkan på recipient värderas. Vid uppkomst av 

brand finns risk för att det brandvatten som används för att släcka eller begränsa branden 

blir mer eller mindre förorenat. Det förorenade släckvattnet riskerar att ge miljö- eller 

hälsoeffekter om det släpps ut i naturen, exempelvis genom att påverka ekosystem, 

förorena dricksvatten eller att gifter sprids i näringskedjan genom bioackumulering. 

Åtgärder för att förhindra okontrollerad spridning av släckvatten genom förebyggande 

och/eller begränsade sådana behöver därför utredas och vid behov vidtas. 

1.1 Syfte 

Beställare 

Ekerö kommun 

Syfte 

Syftet är att redovisa vilka risker som finns för utsläpp av föroreningar via släckvatten i 

samband med brand vid Sanduddens skola. Vidare så kommer utredningen att redovisa 

vilka möjligheterna att omhänderta kontaminerat släckvatten utifrån föreslagen 

släckvattenstrategi. Därtill ska eventuella åtgärder som bedöms nödvändiga för att erhålla 

en god släckvattenhantering redovisas.  

1.2 Avgränsningar  

Aktuell släckvattenutredning behandlar och avgränsas enbart till släckvatten vid brand 

kopplat till permanenta och planerade byggnader inom planområdet.  

Avsikten med släckvattenstrategin är att i huvudsak hantera den akuta effekten av 

kontaminerat släckvatten som uppstår vid brand. På så vis kan en påfrestning på miljön 

förhindras. Detta betyder dock inte att arbetet upphör så fort branden släckts. Efteråt 

kvarstår ett mer eller mindre omfattande saneringsarbete, inklusive destruktion av 

magasinerat släckvatten, som inte behandlas närmare i denna utredning. 

Släckvattenutredningen hanterar endast olyckor (bränder) och inga kontinuerliga utsläpp.  
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2 Områdesbeskrivning 
Planområdet är beläget i en rullstensås i Sanduddens bostadsområde, sydvästra Ekerö 

tätort. Marken är ett gammalt grustäktsområde och består nästan uteslutande av grus och 

sand. I norr begränsas planen av bostadsområdet Sandudden etapp 2, i öst av 

Sanduddsvägen och i väst av naturmark. Söderut avgränsas området av naturmark och 

bostadsområdet Sandudden etapp 1.  

Planområdet består idag av naturmark, skolbyggnader samt tillfälliga paviljonger och utgörs 

av fastigheten Träkvista 3:282 och delar av fastigheten Träkvista 3:99.  

2.1 Vattenhantering 

Inom ramen för aktuellt planområde har en dagvattenutredning tagits fram [1]. Av 

utredningen konstateras det att i och med att planområdet ligger utanför 

verksamhetsområdet för dagvatten rekommenderas lokalt omhändertagande av dagvatten 

(LOD). 

I utredningen presenteras en kombination av generella utformningar av dagvattenlösningar 

där tre av dessa berörs i föreliggande släckvattenutredning: 

• Genomsläppliga beläggningar. En genomsläpplig beläggning kan användas som 

alternativ till traditionell asfalt och bidrar med flödesutjämning och rening av 

dagvatten. Ytor som släpper igenom vatten minskar även risken för 

översvämningar vid kraftiga regn. Grus, hålstensbeläggning, beläggningar med 

genomsläppliga fogar och genomsläpplig asfalt är några beläggningsexempel. 

• Infiltrationsdiken, makadamdiken. Genom att höjdsätta marken så att 

avrinningen sker mot gräsförsedda skålformade infiltrationsdiken kan dagvatten 

från hårdgjorda ytor tas omhand på ett effektivt sätt. Dagvatten som avleds till 

sådana diken, renas när det infiltrerar ner i diket och passerar gräs och makadam. 

• Växtbädd. Växtbäddar används för att fördröja, infiltrera och rena dagvatten från 

omgivande hårdgjorda ytor. De byggs upp så att dagvatten kan magasineras under 

en kort tid i samband med kraftiga regn. 

Kommunens reningsverk (Ekebyhovs reningsverk) utgör recipient för avloppsvattnet. 

2.2 Skyddsvärda objekt 

Vatten som uppkommer inom planområdet kommer att ledas vidare till recipienten, 

grundvattenförekomsten Sandudden-Norsborg, SE657273-161246. Grundvattenmagasinet 

är av sand- och grusförekomst och har en area om ca 2 km2 och ett medeldjup på 5 m. 

Grundvattenmagasinet används i dagsläget inte som dricksvattentäkt men 

uttagsmöjligheterna är mycket goda.  

Planområdet tillhör även ytvattenförekomsten Mälaren-Rödstensfjärden, SE657330-161320. 

Mälaren-Rödstensfjärden nyttjas för dricksvattenförsörjning till många personer och har 

således ett högt skyddsvärde. Det vatten som infiltrerar marken inom planområdet 

förväntas inte påverka den befintliga dricksvattentäkten Mälaren-Rödstensfjärden. 

Ca. 500 m väster om planområdet finns ett Natura 2000-områden (Asknäsviken, 

SE0110377), det vatten som uppkommer inom planområdet förväntas inte påverka detta 

område. 
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3 Brandskyddsprinciper 

Brandskyddets utformning har inverkan på potentiell brandtillväxt, brandspridning och 

räddningstjänstens insats. Denna släckvattenutredning baseras på nedanstående 

information/antaganden. 

Tillkommande byggnader planeras med ett automatiskt brand- och utrymningslarm (enligt 

SBF 110) som ansluts till SOS AB/Räddningstjänsten. På så vis kan ett snabbt agerande av 

personal förväntas under verksamhetstider. Det medför också att räddningstjänsten ges 

information vid uppkommen brand. Dimensionerande insatstid kan förutsättas understiga 

10 minuter.  

Samtliga lokaler ska förses med handbrandsläckare så att avstånd till närmaste 

brandredskap understiger 25 m. 

Inom storkök där en förhöjd brandrisk föreligger kommer punktsprinkler att installeras 

vilket förhindrar och släcker brand vid riskkällor. 

Inom området kommer stommen i huvudbyggnaderna i huvudsak att bestå av stål och 

betong medans fasaderna kommer att uppföras av både brännbart och obrännbart material 

i form av betong, tegel, plåt, och trä. Fasadernas utformning regleras av Boverkets 

byggregler, BBR. 

3.1 Brandvatten 

Det brandvatten som räddningstjänsten använder för att släcka en brand blir i vanliga fall 

släckvatten. Undantaget är i de fall brandvatten nyttjas som kylvatten och inte samlas med 

släckvattnet.  

Det förutsätts att den kommunala räddningstjänsten genomför en eventuell släckinsats. 

Inom området förväntas räddningstjänsten erhålla tillgång till markbrandposter för att 

genomföra brandsläckning. Markbrandpost finns i Sanduddsvägen placerad så att avståndet 

mellan uppställningsplats för räddningsfordon och markbrandpost ej överstiger 75 meter. 
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4 Påverkan av förorenat släckvatten 
Vid en brand kommer det ofrånkomligen att bildas hälsoskadliga ämnen i rök och 

sotpartiklar. Vid brandsläckning kommer en del av dessa ämnen att lakas ur brandhärden 

och till viss del brandgaser så att det hamnar i släckvattnet [2]. Det förorenade släckvattnet 

riskerar därmed att ge miljökonsekvenser eller hälsoeffekter om det släpps ut i naturen. 

Miljökonsekvenser kan exempelvis visa sig i form av förorenat dricksvatten, påverkade 

ekosystem eller gifter som sprids i näringskedjan genom bioackumulering. 

Föroreningar i släckvattnet kan utgöras av naturligt förekommande ämnen eller av 

naturfrämmande ämnen. Naturliga ämnen orsakar främst skador om de förekommer i så 

höga halter att de förskjuter den rådande jämvikten i recipienten. Påverkan beror således 

både på den initiala koncentrationen, recipientens känslighet och recipientens storlek. Ett 

sådant exempel kan vara om utsläpp av sura eller alkaliska ämnen akut påverkar pH-värdet 

i ett vattendrag. Skador av naturfrämmande ämnen beror främst på att det i naturen 

saknas mekanismer för att ta hand om ämnena och skador kan därför uppstå redan vid låga 

koncentrationer [3]. Exempel på skadliga föreningar som kan förekomma i släckvatten 

följer i nedanstående punktlista [4]:  

• Vätehalogenider (HX): Vätehalogenider är ett samlingsbegrepp för fluor (F), brom 

(Br), jod (I) och klor (Cl) i förening med väte. HX är vid rumstemperatur färglösa 

gaser som lätt löser sig i vatten. Alla ämnen utom vätefluorid (HF) är starka syror 

som kan bidra till försurning av mark och vatten, men även ge direkta hälsoeffekter i 

form av frätskador och skador på andningsvägarna. Vätefluorid å sin sida räknas som 

än mer giftig och exponering är förenligt med livsfara. Vätehalogenider bildas främst 

vid förbränning av plaster.  

• Polycykliska aromatiska kolväten (PAH): PAH bildas vid ofullständig förbränning av 

organiskt material. Föreningarna är långlivade och cancerframkallande. Inom 

gruppen finns några av de mest cancerframkallande ämnen som finns kända idag. De 

största utsläppskällorna är bränder i bostäder och har visat sig finnas i verksamheter 

liknande skola.  

• Dioxiner: Vissa dioxiner har visat sig mycket giftiga och kan redan i låga doser ge 

effekter som cancer, neurologiska störningar och leverskador. Dioxiner är fettlösliga 

vilket gör att de lagras i fettvävnad hos t.ex. fiskar och ökar i koncentration högre 

upp i näringskedjan. Dioxiner bildas främst vid förbränning av material innehållande 

halogener. Vid brand bedöms stora utsläppskällor av dioxin vara bostäder och  

motorfordon. 

• Flyktiga organiska kolväten (VOC): VOC är ett samlingsbegrepp för en mängd olika 

föreningar, däribland bensen, fenol, toluen, styren och klorbensen. Exponering av 

VOC kan ge irritation på andningsorgan, framkalla allergier, cancer eller skador på 

nervsystemet. VOC har visat sig bildas vid exempelvis brand i daghem.  

• Metaller: Vid bränder urlakas metaller och löses i släckvatten. Vilken typ av metaller 

som binds beror av vilka metaller som ingår i branden. Vid brand i batterier kan 

metaller i relativt stora mängder förväntas uppkomma. [5] 

Vilka ämnen som sprids med släckvattnet beror på en rad faktorer som vad det är som 

brinner, släckningens varaktighet, temperatur, släckmedlets förmåga att sänka 

temperaturen och släckmedlets innehåll. Skum och ytspänningssänkande ämnen leder till 

högre akuttoxisk effekt, högre koncentrationer av PAH:er, flyktiga organiska kolväten och 

långlivade dioxiner jämfört med släckning med enbart vatten. Likaså tenderar långvarig 

vattenbegjutning leda till lägre temperaturer, ofullständig förbränning och således högre 

produktion av giftiga ämnen [2].  

  



 
 

Släckvattenutredning Sandudden skola Ekerö 2022-11-11 .docx 

Sida 9/17 

 

  Copyright © AFRY 

 

  Sida 9 (17) 

4.1 Särskilda risker med släckskum 

Släckskum används i synnerhet vid pölbränder och har visat sig medföra en potentiellt hög 

miljöpåverkan, särskilt med de äldre skumtyperna. I samband med att detta 

uppmärksammats har användningen minskats och numera används skumsläckning 

restriktivt. Släckskum bildar en hinna över brinnande vätska och förhindrar att branden får 

syre. Om området är hett kan mer skum krävas ut för att behålla den skyddande hinnan.  

Släckskum som potentiellt kan ha en hög miljöpåverkan håller på att fasas ut hos samtliga 

räddningstjänster och används som regel inte. Sammantaget betraktas det som extra 

viktigt att samla upp släckvatten där släckskum har använts. Det har inte identifierats något 

scenario där större mängder släckskum förväntas.  
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5 Metod för släckvattenbedömning 
Vid uppskattning av dimensionerande släckvattenmängder kan flera olika angreppsätt 

användas. Inledningsvis identifieras det brandscenario som bedöms vara representativ inom 

planområdet. Därefter görs en uppskattning av släckvattenmängden med utgångspunkt i 

räddningstjänstens möjlighet att kontrollera och bekämpa branden.  

5.1 Bedömning utifrån brandens storlek 

Vid manuell brandsläckning, särskilt invändigt, talar mycket för att det är brandens 

åtkomlighet och storlek på branden som i praktiken avgör släckkapaciteten. Vattnet från 

strålrören måste nå fram till brandhärden. En brand på 50–100 m2 går normalt att släcka 

med ett normalt strålrör. Är det en större brand avgörs släckvattenflödet snarare av 

mängden strålrör och brandpostnätets kapacitet [4]. 

• För brand mindre än 50 m2 antas ett strålrör à 300 liter/minut 

• För brand 50 m2 - 300 m2 antas 600 liter/minut (2 strålrör) 
• För brand 300 m2 eller större görs en bedömning om det specifika fallet med 

utgångspunkt att maxkapaciteten i brandpostnätet, därav maximalt 1200 liter/minut. 

Vid brandsläckning bör flödet ansättas till det flöde som är dimensionerande enligt VAV 

P114, i detta fall alltså 1200 l/min (skolor), se figur 1. Även om ett högre flöde kan 

förväntas i praktiken framgår det att en verksamhet inte ska ”straffas” för att det finns en 

god kapacitet på vattennätet. Varaktigheten för en sådan brand bedöms vara cirka två 

timmar. Detta ska då åskådliggöras av ett scenario då branden ej kan kontrolleras i ett 

tidigt skede utan branden blir okontrollerad, syftet under denna tid blir då generellt att 

förhindra vidare spridning och dämpa branden.  

 
Figur 1. Brandvattenmängder baserat på olika verksamheter. 
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5.2 Taktik 

Det ska påpekas att påföring av släckvatten sker normalt med utgångspunkt från den 

förväntade effekten av släckvattnet. Räddningstjänstens mål är att genomföra en effektiv 

insats och att inte förbruka mer vatten är nödvändigt för att begränsa branden och rädda 

personer. En byggnad som redan är övertänd kan under vissa förutsättningar accepteras 

brinna vidare med kylning/begränsning till intilliggande byggnader som mål med insatsen. 

Kylning av en intilliggande byggnad, fordon eller motsvarande där släckvattnet inte 

kontamineras av branden betraktas som ”rent” vatten under förutsättning att det inte 

blandas med övrigt släckvatten.  

En viss andel av släckvattnet förångas av värmen från branden. Hur stor denna andel är 

beror på vattendropparnas storlek (små fina droppar förångas snabbare). Andelen kan inte 

förutsägas säkert men av det vatten som träffar branden förångas minst 10 % oavsett 

droppstorlek. Dessutom förångas även en del av det vatten som hamnar på ytor nära 

branden av den värme som finns lagrad i konstruktionsmaterialet [6]. Fibrösa material kan 

även absorbera och kvarhålla en viss mängd vatten. Med hänsyn till dessa omständigheter 

reduceras de framräknade släckvattenmängderna med 15 %, generellt.  

6 Riskidentifiering 
Inom aktuellt planområde är antalet olika scenarier begränsat. Relevant scenario har tagits 

fram som en generell utgångspunkt för hela planområdet. Det scenario som valts ut är stor 

brand i byggnad. 

Även mindre bränder kan förväntas uppstå inom området så som exempelvis: 

• Brand i förrådshus, 

• Brand i miljöhus, 

• Brand på parkeringsplats. 

Dessa kan hanteras med handbrandsläckare alternativt en mindre mängd släckvatten och 

de allra flesta är under kontroll innan räddningstjänsten kommer till platsen. Detta medför 

också att eventuella konsekvenser på recipient bör vara låg och ytterligare åtgärder 

avseende släckvattenhantering, utöver räddningstjänstens förmåga, bör inte erfordras.  

Vid bedömning av släckvattenmängder används begreppet värsta tänkbara fall och inte 

värsta möjliga fall. Genom att utnyttja denna dimensioneringsmetod är målet att ta fram en 

robust lösning där räddningstjänsten får stöd vid en insats och erbjuder en flexibilitet i 

räddningsledarens beslutsfattande. Det kan dock finnas scenarier där aktuell strategi inte 

möjliggör obegränsad vattenbegjutning utan att riskera att släckvattnet okontrollerat 

hamnar inom recipient.  

Parallellt med de beräknade förväntade mängderna släckvatten undersöks förutsättningarna 

att kvarhålla vatten på fastigheten, genom brunnstätningar, invallningar och andra 

uppsamlingsmöjligheter. Dessa möjligheter jämförs sedan med bedömningar om 

producerade släckvattenvolymer för att ge en uppfattning om den sammantagna risken att 

förorenat släckvatten når recipient.  
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6.1 Stor brand i byggnad 

Inom planområdet så planeras flera byggnader i olika storlekar. En brand i skolbyggnad 

som sprids okontrollerad inom en brandcell bedöms vara dimensionerande.  

Den initiala insatsen förväntas ske med 1200 l/min i form av strålrör (både invändig och 

utvändig släckning). Den initiala insatsen förväntas pågå under cirka 2 h. Förångning antas 

vara cirka 15 %.  

Mängden släckvatten som förväntas uppkomma beräknas således till: 

1200 l/min * 120 min = 144 m3 

Mängden släckvatten under insatsen uppgår till: 122 m3 

Kontaminerat släckvatten som uppstår vid en invändig släckinsats kommer till viss del att 

hamna i avlopp och gå till reningsverket samt stanna kvar inom byggnaden. Ett teoretiskt 

antagande där en knappt 1 cm djup vattensamling uppstår inuti byggnaden skulle innebära 

en total uppsamlingsmängd på något 10-tal m3. Det motsvarar nyttjande av ett strålrör 

under ca. 30-45 min.  

Resterande del av invändigt släckvatten förväntas rinna ut ur byggnaden via öppningar så 

som dörrar/portar.  

I samband med brand i byggnad kan det förekomma behov av att kyla byggnader 

utvändigt. Sådant kylvatten är att betrakta som oförorenat men ska beaktas som 

släckvatten om kylvattnet blandas med släckvattnet. Då byggnaderna planeras att placeras 

på ett sådant betryggande avstånd som >30 m ifrån varandra samtidigt som marken 

infiltrerar brandvattnet så bedöms risken att kylvatten blandas med släckvatten vara väldigt 

låg. I aktuell bedömning har det antagits att skumsläckmedel ej nyttjas. 

  



 
 

Släckvattenutredning Sandudden skola Ekerö 2022-11-11 .docx 

Sida 13/17 

 

  Copyright © AFRY 

 

  Sida 13 (17) 

7 Åtgärdsförslag  
Nedanstående åtgärdsförslag har baserats på det scenario som presenteras i avsnitt 6. De 

åtgärder som lyfts har delats upp i åtgärder för invändig- och utvändig brandsläckning samt 

åtgärder för inverkan på reningsanläggningen. 

7.1.1 Åtgärder för invändig släckvattenhantering 

Släckvatten som uppstår vid en invändig brandsläckning kommer i första hand att samlas 

upp inom byggnaderna. Rekommenderade åtgärder för invändig släckvattenhantering 

redovisas i nedanstående punktlista: 

• Säkerställ hur flöden av släckvatten kan förväntas gå genom byggnaderna. Detta 

medför en bättre möjlighet att antingen komplettera med tätningsmaterial för 

enstaka portar och/eller minska antalet ställen där släckvatten flödar ut.  

• Överväg möjligheten att upprätta platsspecifika invallningar vid dörrar/portar som 

utgör angreppspunkter för räddningstjänsten för respektive byggnad. Detta kan 

lösas via temporära höga trösklar eller sarger som möjliggör en större 

uppsamlingsvolym inuti byggnaderna. Se Figur 2 för exempel. 

 

Figur 2. Exempel på tätningsbarriär som kan användas för att samla upp släckvatten invändigt 
(DENIOS). 
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7.1.2 Åtgärder för utvändig släckvattenhantering  

Om stora släckvattenvolymer uppstår kommer kontaminerat släckvatten att rinna ut på 

ytorna utanför byggnaderna.  

Rekommenderade åtgärder för utvändig släckvattenhantering redovisas i nedanstående 

punktlista: 

• Marken inom planområdet utanför räddningstjänstens angreppspunkter 

(portar/dörrar) ska i huvudsak utgöras av hårdgjord tät yta, t.ex. asfalt. Detta för 

att möjliggöra uppsamling av släckvatten som rinner ut ur byggnaderna via 

exempelvis temporära invallningar. Dessa ytor bör utformas minst ca. 100m2 samt 

med en perforerad kant som lätt kan tätas och stötta invallningen vid en utvändig 

släckvattenhantering. Se Figur 3 för exempel på utformning.  

 
Figur 3. Exempelskiss på utformning vid utvändig släckvattenhantering 

• Planområdets hårdgjorda ytor som är avsedda för uppsamling av släckvatten ska 

kontrolleras årligen. Skador i asfalten som medför att kontaminerat släckvatten kan 

infiltrera marken ska åtgärdas kontinuerligt. 

• Invallningsutrustning i form av exempelvis Fel! Hittar inte referenskälla. bör 

finnas. Placering på väl uppmärkt ställe eller på räddningsfordon.  

 
Figur 4. Exempel på tätningsbarriär som kan användas för att samla upp mindre mängder 
släckvatten (MSB/SÄRF). 

• Möjlighet till slamsugning under pågående insats ska finnas. En rutin för detta bör 

säkerställas vilket innebär att slambilar ska kunna kallas in med kort varsel, även 

under pågående insats. 

• Information till räddningstjänsten avseende släckvattenhantering ska 

sammanställas i en miljöinsatsplan. Det bör tydligt redogöras för inom vilka ytor 

inom planområdet där släckvatten når recipient utan möjlighet till invallning.  
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7.1.3 Åtgärder för inverkan på reningsanläggning 

Kontaminerat släckvatten som uppstår vid en släckinsats kommer till viss del att hamna i 

avlopp och gå till reningsverket (Ekebyhovs reningsverk). I samband med att större 

släckvattenmängder når reningsverket kan reningsstegen påverkas. Påverkan kan vara av 

varierande art, men i de flesta fall bör påverkan vara begränsad och reningsstegen inte 

utslagna.  

Aktuell utredning hänförs till byggnation inom ett område med förhöjd risk för påverkan på 

värdefull recipient enligt avsnitt 2.2. Inom samhället genomförs normalt inte 

släckvattenutredningar för skolor och liknande verksamhet. Det bedöms därmed inte vara 

nödvändigt att hantera aktuell risk för spridning av släckvatten till reningsverk.  
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8 Slutsats  
Sammantaget bedöms att de scenarierna som kravställning och åtgärdsförslag baseras på 

täcker in merparten av de brandscenarier som kan uppstå inom planområdet. Genom att 

implementera redovisade åtgärdsförslag eller motsvarande åtgärder avseende 

släckvattenhanteringen görs bedömningen att det finns en fungerande släckvattenstrategi 

som är förenlig med försiktighetsprincipen.  
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