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Vi löser PFAS-problemet! 
 

  
På Aquarden löser vi problemet med förorenat vatten. På brandövningsplatser och flygplatser i både 

Sverige, Norge och Danmark är det nu fokus på problemet med förorening av PFAS som användningen av 

brandskum har orsakat. Vi erbjuder reningslösningar som redan har visat sig fungera optimalt, både när det 

gäller att samla in och förstöra alla typer av PFAS. Aquarden har i flera år utvecklat, levererat och installerat 

lösningar som baseras på en grundlig förbehandling och som anpassas till det aktuella vattnet. Metoderna 

som används är bland annat filtrering, flockulering och därefter uppsamling av PFAS i två steg. 

 

Vi samlar in evighetskemikalier från brandsläckningsskum som har 

spridits till naturen och vattenmiljön med vår PFASinator lösning. 

Vattnet förbehandlas först och PFAS samlas sedan upp med hjälp 

av jonbytarresin. Den här metoden användes bland annat för att 

samla upp PFAS fra Karholmens treningsanlegg for rednings-
tjenesten i Storgöteborg. Genom pågående mätningar kunde 

man konstatera att PFAS avlägsnats till under detektionsgränsen   

för alla de elva PFAS-värden som uppmätts. 

 

PFAS samlas upp på jonbytarresinet i en kolonn. När 

resinet är mättat byter Aquarden ut kolonnen. Med hjälp 

av SCWO (Super Critical Water Oxidation) destruerar vi 

sedan både resin och PFAS fullständigt. Därmed behöver 

vi inte flytta det förorenade uppsamlingsmaterialet till 

exempelvis en deponi och der uppstår hverken 

okontrollerade rökgasutsläpp eller andre restprodukter. 

 

 

Aquardens PFAS-borttagningssystem är helt modulbaserat och 

skalbart för att passa era behov. Det är en enkel, kontinuerlig och 

helt automatiserad process som kräver minimal övervakning. 

Systemet skräddarsys för att hantera avfallsmängden.  

Vi är med våra kunder hela vägen med fullständig service och 
support.  

En förorenad damm på en brandövningsplats. 

SCWO-anläggning som används för att destruera PFAS. 

Mobil lösning för avlägsnande av PFAS. 


