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F21, Nybyggnad av jordvallar

1. Inledning

Fortifikationsverket planerar att anlägga skyddsvallar vid Norrbottens flygflottilj
F 21 Luleå.

Fortifikationsverket avser att söka tillstånd till återvinning för anläggningsändamål
enligt 29 kap 34 § miljöprövningsförordningen för att använda massor med
förhöjda halter PFAS för anläggandet av skyddsvallarna. Platsen där vallarna ska
anläggas är sedan tidigare påverkad av PFAS.

Som ett led i tillståndsprocessen genomför Fortifikationsverket nu ett
avgränsningssamråd. Denna handling utgör det skriftliga samrådsunderlaget.

2. Administrativa uppgifter

Fastighetsägare: Fortifikationsverket/Luleå kommun1

Postadress: 631 89 Eskilstuna
Organisationsnummer: 202100-4607
Telefonnummer: 010-444 40 00
Kontaktperson: Anders Mosesson
Telefonnummer: 010-444 41 53
Fastighetsbeteckning: Kallax Flygfält 1:1, Kallaxheden 1:1
FORTVs dnr: 1771/2014
Verksamhetsutövare: Fortifikationsverket
Kommun/Län: Luleå kommun/Norrbottens län
Tillsynsmyndighet: Försvarsinspektören för hälsa och miljö

(FIHM)
Prövningsmyndighet för tillstånd
enligt 29 kap 34§ MPF:

Länsstyrelsen Norrbottens Län

3. Bakgrund

Jordmassor från Taxibana A och Platta 8 inom Norrbottens flygflottilj F 21 Luleå
transporterades under år 2013 respektive 2014 till Skanskas område på
fastigheten Kallax 6:55 i Luleå kommun. Arbetena med Taxibana A skedde enligt
överenskommelse samt avtal mellan Swedavia och Skanska och arbetena med

1 Fortifikationsverket avser förvärva berört markområde från Luleå kommun.
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Platta 8 skedde enligt överenskommelse och avtal mellan Fortifikationsverket och
Skanska. Se Figur 1 för lokalisering av områden.

Figur 1 Lägen för Skanskas område, platta 8 och Taxibana A vid flygplatsen i
Luleå.

Massorna (sand och asfalt) har lagts i upplag samt i en slänt på Skanskas område
i syfte att användas för efterbehandling av slänter inom täkten. Innan massorna
flyttades till Skanskas täkt utfördes provtagning och analys av flygfotogen, diesel
och oljor. Bedömningen som då gjordes baserat på utförda provtagningar var att
massorna var rena. När projektet med ombyggnation av platta 8 genomfördes
fanns ingen kännedom om att övningar med brandskum genomförts i området
varför ingen provtagning av PFAS genomfördes på de aktuella massorna.

I samband med utredningar som Niras utförde på uppdrag av Försvarsmaktens
miljöprövningsenhet, upptäcktes PFAS-föroreningar i massorna inom Skanskas
täkt (i massorna från platta 8 och taxibana A).

I början av 2016 anmälde Skanska till Luleå kommun att de upptäckt att massor
som tagits in till grustäkten var förorenade av PFAS.

När PFAS upptäcktes i sandmassorna täcktes högarna med vattentäta dukar för
att förhindra urlakning. Försvarsmakten har sedan med hjälp av sin konsult Niras
utfört miljötekniska markundersökningar på massorna i Skanskas täkt.



3 av 31

Samrådsunderlag - Avgränsningssamråd

F21, Nybyggnad av jordvallar

Unr 1320034524-001

Skanskas önskemål är att Fortifikationsverket tar bort de PFAS-förorenade
massorna från täkten så fort som möjligt.

Norrbottens flygflottilj, F21 Luleå, har i samband med flygverksamhet/övningar
behov av skydd bl.a. mot insyn på skyddsklassat område kring platta 8. Idag finns
insynsskyddet runt platta 8 i form av en intäckning (presenning) som är
applicerad på omkringliggande befintligt stängsel. Detta är inte tillräckligt p.g.a.
att det dels är för lågt (ca 2 meter) och dels lätt går sönder i samband med vind
och snöröjning. Genom att bygga vallar av jord/sand med tillräcklig höjd och
bredd skulle skyddet bli mer robust och i högre grad försvåra insyn.

Fortifikationsverket ser därför en möjlighet att nyttiggöra massorna från Skanskas
täkt genom att anlägga skyddsvallar av jord inom F21. Jordvallarna ges en
utformning som förhindrar föroreningsspridning från massorna. På så sätt kan
massorna återföras till en plats i direkt anslutning till det område de kom ifrån och
samtidigt användas med syfte att öka skyddet av F21:s område.

4. Samråd

Länsstyrelsen tog 2019-12-10 beslut (dnr 551-11017-2019) om att miljöpåverkan
från planerad åtgärd kan komma att medföra betydande miljöpåverkan, se Bilaga
1.

Denna handling, med tillhörande bilagor, är det skriftliga underlaget för det
avgränsningssamråd som ska genomföras enligt 6 kap 30 § miljöbalken för
planerade åtgärder.

I samrådskretsen för detta avgränsningssamråd ingår:
· Länsstyrelsen i Norrbottens län
· Tillsynsmyndigheten Försvarsinspektören för hälsa och miljö (FIHM)
· Luleå kommun
· Försvarsmakten
· Samebyarna Jåhkågasska, Sirges, Tuorpon och Udtja
· Skanska
· Naturvårdsverket
· Sveriges geologiska undersökning (SGU)
· Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
· Kemikalieinspektionen (KemI)
· Naturskyddsföreningen i Norrbottens län
· Norrbottens Ornitologiska Förening

Sökanden kommer också att annonsera i Norrbottens-Kuriren och Norrländska
Socialdemokraten.
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Ett inledande samrådsmöte hölls med länsstyrelsen i Norrbottens län, Luleå
kommun, FIHM, FM, Skanska och FORTV 2019-04-09.

Hösten 2019 genomfördes ett undersökningssamråd. I samrådskretsen ingick då:
· Länsstyrelsen i Norrbottens län
· Tillsynsmyndigheten Försvarsinspektören för hälsa och miljö (FIHM)
· Luleå kommun
· Försvarsmakten
· Samebyarna Jåhkågasska, Sirges, Tuorpon och Udtja
· Skanska

Efter undersökningssamrådet skickades en samrådsredogörelse in till
Länsstyrelsen för beslut om verksamheten medför betydande miljöpåverkan (BMP)
eller ej.

Detta samrådsunderlag är en reviderad version av det samrådsunderlag som
skickades ut till undersökningssamrådet. Revideringarna är av mindre art och
består främst av information kring avgränsningssamrådet (detta avsnitt).
Därutöver har ansökans och den planerade MKB:ns avgränsning justerats något
baserat på länsstyrelsens beslut och information om ytvattenförekomster samt
genomförd naturinventering har lagts till.

5. Ansökans omfattning och syfte

Vid återvinning av icke-farligt avfall för anläggningsändamål på ett sätt som kan
förorena mark, vattenområde eller grundvatten, krävs tillstånd om
föroreningsrisken inte endast är ringa.

Fortifikationsverket avser därför söka tillstånd till återvinning för
anläggningsändamål (verksamhetskod 90.131) enligt 29 kap 34 §
miljöprövningsförordningen.

Ansökan avser användande av massor med förhöjda halter PFAS för att anlägga
skyddsvallar för bl.a. insynsskydd vid skyddsobjekt. Platsen där vallarna ska
anläggas är sedan tidigare påverkad av PFAS.

6. Planerade åtgärder

I avsnitt 6.1 nedan beskrivs de massor i Skanskas täkt som kommer att användas
vid anläggandet av skyddsvallarna och i avsnitt 6.2 beskrivs hur vallarna kommer
att utformas.
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6.1 Beskrivning av massorna som ska användas till vallarna
Massorna utgörs av sand respektive asfalt och återfinns i upplag samt i en slänt på
Skanskas område. Innan massorna flyttades till Skanskas täkt utfördes
provtagning och analys av flygfotogen, diesel och oljor. Bedömningen som då
gjordes, baserat på utförda provtagningar, var att massorna var rena.

Niras har på uppdrag av Försvarsmakten provtagit massorna i täkten med
avseende på PFAS (Niras 2016b, 2016c samt Niras 2018). Förorening av PFAS har
påträffats i olika grad inom olika delvolymer av massorna.

Proverna har jämförts med SGI:s preliminära riktvärden för högfluorerade ämnen
(PFAS) i mark och grundvatten (SGI 2015). SGI:s preliminära riktvärden för PFOS
i mark är satta till 20 µg/kg TS (TS = torr substans) för mindre känslig
markanvändning (MKM) och till 3 µg/kg TS för känslig markanvändning (KM).
Riktvärde för när PFOS-förorenade jordmassor klassas som farligt avfall är
50 000 µg/kg TS (Avfall Sverige 2019).

PFOS är den klart dominerade form av PFAS, som förekommer i massorna. Även
PFOA, PFHxS och PFHpS förekommer i proverna, dock i halter som sammanlagt
utgör några enstaka procent av PFOS-halten. I proverna med de högsta
föroreningshalterna kan även andra PFAS detekteras i låga halter.

Inom vissa delvolymer kan PFAS detekteras, men uppmätta medelhalter ligger
under riktvärde för KM eller under riktvärde för MKM. Det finns också större
sammanhängande volymer där riktvärde för MKM överskrids måttligt (2-3 ggr).
Inom de mest förorenade delvolymerna överskrider uppmätta medelhalter
riktvärde för MKM med 20-24 gånger. Den högsta enskilda uppmätta halten PFOS
uppgår till 1 800 µg/kg TS. Det ligger långt under riktvärde för bedömning av
massorna som farligt avfall (50 000 µg/kg TS).

I Tabell 1 redovisas, baserat på Niras provtagningar, en sammanställning av
massornas innehåll av PFOS fördelat på delvolymer som är upplagda, så att de är
särskiljbara från varandra.
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Tabell 1 Massor för återanvändning uppdelade på särskiljbara delvolymer.
Bedömning av massor

för användning till
vallar

Volym ca
(m3)

Material
Klassning
avseende

medelvärde PFOS

Lite eller inga
skyddsåtgärder behövs

20 000 sand <KM, KM-MKM

Lite eller inga
skyddsåtgärder behövs

8 000 asfalt KM-MKM

Övertäckning
rekommenderas

32 000 sand
>MKM

(2-3 ggr MKM)

Övertäckning och
kontroll av inläckande
vatten rekommenderas

2 500 sand
>MKM

(23 ggr MKM)

Övertäckning och
kontroll av inläckande

vatten rekommenderas.

Renare massor kan ev.
sorteras ut efter mer

provtagning.

18 000 sand

Delområden
>MKM

(20-24 ggr)

Delområden KM-
MKM

Utöver massorna från Skanskas täkt, planeras även PFAS-förorenade massor från
schaktningarna för anläggandet av skyddsvallarna att användas inuti vallarna för
uppbyggnad av dessa. Uppmätta föroreningshalter i jord på platsen för vallarna
redovisas i avsnitt 8.4.

6.2 Förarbeten
För att kunna genomföra de planerade åtgärderna behöver flygplatsens
områdesstängsel flyttas liksom grinden vid platta 8, se Figur 2 och Bilaga 6. Även
en cykelväg och en bevakningsväg behöver flyttas, se Figur 3 och Bilaga 2. I
Bilaga 7 redovisas en befintlighetsritning där kända konflikter i mark redovisas. En
befintlig luftledning som går där den ena vallen är tänkt att anläggas behöver
markförläggas från en punkt utanför ny vall och antingen omslutas av skyddsrör
för att gå under vallen eller dras runt vallen. Ett kanalisationsstråk ligger under en
av de framtida vallarna. Förslagsvis dras detta om så att det går längs med ny
områdesväg. Två tryckavloppsledningar går genom området. Längs med den ena
tryckavloppsledningen ligger även en dricksvattenledning vilket utgör
försörjningen från kommunen. Ledningarna måste förläggas i skyddsrör och
nivåjusteras om de ska förbli kvar under vallarna, annars kommer de behövas
ledas om.
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I samband med markarbetena kan förorenade massor uppstå. Dessa kommer att
hanteras genom att de placeras i den vall, som bedöms mest lämplig med hänsyn
till massornas föroreningsgrad.

Figur 2 Stängsel, befintlig sträckning (lila linje), ny sträckning (grön linje).
Fastighetsgräns (röd streckad linje). Se Bilaga 6 för större bild.

Figur 3 Ritning, ytskiktsplan, ny bevakningsväg (mörkgrå linje), ny cykelväg
(ljusgrå linje), nya vallar (gröna ytor). Se Bilaga 2 för större bild.
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6.3 Utförande av skyddsvallar
I Figur 4 visas vallarnas tänkta placering vid platta 8.

Figur 4 Vallarnas tänka placering vid platta 8. Vallen till vänster i bilden benämns
den norra vallen och den andra den södra.

Utförande av övertäckt vall (principbeskrivning):
I övertäckt vall planeras massor med medelhalt av PFOS upp till ca 2-3 gånger
MKM att placeras.

Nedan beskrivs vallens utformning (principbeskrivning) och i Figur 5 och i Bilaga 3
visas en sektion av vallen (principutformning). En materialavskiljande (ej tät) duk
läggs ut inom den del av vallen där de förorenade massorna ska läggas upp.
Massorna läggs upp inom vallen med en profil så att de sedan kan täckas av ca
0,4 m rena massor samt ett vegetationslager på 0,1 m. De förorenade massorna
täcks med tät duk innan de täcks med rena massor. Skyddsgeotextilduk ska
läggas direkt i anslutning till den täta duken, både över och under den.
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Figur 5 Sektion övertäckt vall (principutformning), se Bilaga 3 för större bild.

Utförande av inkapslad vall (principbeskrivning):
I inkapslad vall planeras massor med medelhalt av PFOS upp till ca 25 gånger
MKM att placeras.

Nedan beskrivs vallens utformning (principbeskrivning). I Figur 6 och i Bilaga 3
visas en sektion av vallen och i Figur 7 och Bilaga 4 visas bottenkonstruktionen i
plan (principutformning). Ett tätt geomembran (HDPE-duk, LDPE-duk et.c.)
förläggs mellan två lager av skyddsgeotextil på en bottenutformning indelad i ett
antal fack där varje separat fack har en lågpunkt och en genomföringsledning till
ett system som omhändertar eventuellt inläckande vatten. De förorenade
massorna förläggs och täcks över med geomembran och skyddsgeotextiler
sektionsvis enligt erforderliga lutningar för att minska rasrisker och påverkan från
regnvatten i lakvattensystemet under byggtiden. I varje brunn från vardera
sektion finns provtagningsmöjligheter för att kontrollera föroreningsgraden från
respektive fack. Lakvattnet leds till en station där det samlas upp för kontroll,
varefter beslut kan tas om vattnet ska behandlas eller kan släppas ut. Eventuell
behandling utförs externt. Vallen täcks över med ett lager om ca 0,4 m rena
massor samt ett vegetationslager på 0,1 m.

Figur 6 Sektion inkapslad vall (principutformning), se Bilaga 3 för större bild.
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Figur 7 Inkapslad vall, bottenkonstruktion och ledningsplan (principutformning), se
Bilaga 4 för större bild.

6.4 Miljökontroll i anläggningsskedet
En plan för miljökontroll för anläggningsskedet kommer att tas fram omfattande
bland annat provtagningar av massor som schaktas upp på platsen och kontroll av
vatten som samlas upp vid nederbörd.

7. Omgivningsbeskrivning

7.1 Allmän beskrivning
Luleå flygplats ligger ca 7 km sydväst om Luleås stadskärna, se Figur 8, och är
Norrlands mest trafikerade flygplats. Flygplatsen kallas fortfarande Kallax även om
den 2007 formellt bytte namn till Luleå Airport. Terrängen är flack och består av
sandiga och siltiga jordar med mäktighet på minst 5–7 m som underlagras av
morän. Området runt flygplatsen är huvudsakligen bevuxet med tallskog och
består av ett tunt lager mossa och ris. Närmaste vattendrag är Kvarnbäcken som
rinner knappt 2 km väster om flygplatsområdet och mynnar i Kallaxfjärden.
Avståndet till Kallaxfjärden i sydväst är ca 1,5 km och till Lulviken i öster knappt
1 km. Kallaxhedens naturreservat omsluter flygplatsen i nordväst, se Figur 9.
Naturreservatet är en tallhed som utöver sitt höga naturvärde också fungerar som
ett friluftsområde. Hela flygplatsområdet ligger inom riksintresse för
rennäringen och avser vinterbetesmarker. Närmaste bostadsområde ligger drygt
en kilometer norr om flygplatsområdet.
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Figur 8 Luleå flygplats ligger ca 7 km sydväst om Luleå (www.hitta.se).

Flygplatsen invigdes 1944 och har fungerat som civil och militär flygplats sedan
dess. Flygplatsen har byggts ut i omgångar. Den civila delen av flygplatsen angörs
från öster och den militära delen från väster.
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Figur 9 Översiktskarta över flygplatsområdet och dess omgivningar
(https://kso.etjanster.lantmateriet.se). Röd ring – område för tilltänkta vallar vid
platta 8.

Området där vallarna ska anläggas ligger vid den militära delen av flygplatsen i
direkt anslutning till platta 8. Vid platta 8 finns banor och lokaler som tidigare
utgjorde det civila stationsområdet. Enligt uppgift från Fortifikationsverket har det
även funnits en brandstation vid platsen för platta 8 och området har använts
både för funktionskontroller av brandsläckningsfordon samt för
brandsläckningsövningar.

7.2 Planer och fastighetsförhållanden
Området omfattas inte av detaljplan. Enligt gällande översiktsplan pekas området
vid flygplatsen ut för ”regionala funktioner”, se Figur 10.
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Figur 10 Utdrag ur Luleå kommuns översiktsplan. Det blå området visar område
utpekat för ”regionala funktioner”.

Fortifikationsverket äger marken inom flygplatsområdet. Delar av marken där
vallarna planeras anläggas ägs av Luleå kommun, se Figur 11. Fortifikationsverket
avser att köpa marken av kommunen.
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Figur 11 Fastighetsgräns (gul streckad linje) och den mark som
Fortifikationsverket avser att köpa av Luleå kommun (blå yta). Se Bilaga 5 för
större bild.

7.3 Mark-, yt- och grundvattenförhållanden
Enligt SGU:s kartvisare för jordarter (1:25 000 – 1:100 000) består naturlig jord
inom flygplatsområdet framförallt av isälvssediment av sand, se Figur 12.

Vid Rambolls marktekniska undersökning 2018 (Ramboll 2019) visade
fältobservationer att marken i huvudsak utgörs av naturliga jordar och jordlager.
Marken har inslag av sten. Ett tunt växtlager av mossa och ris är underlagrat av
grov sand som blir finare på djupet. På ett mindre område närmast platta 8 finns
ett delområde med fyllnadsmassor. Genom området går såväl luftledningar som
markförlagda ledningar.



15 av 31

Samrådsunderlag - Avgränsningssamråd

F21, Nybyggnad av jordvallar

Unr 1320034524-001

Figur 12. Utdrag från jordartskartan från SGU:s kartvisare (1:25 000 – 1:100
000). Naturlig jord inom aktuellt område består framför allt av isälvssediment av
sand (grönt område med vita prickar på kartan). Orange markering visar
ungefärlig placering av tilltänkta vallar.

Grundvattenytan i anslutning till undersökta områden har påträffats på mellan 4
till 10 meter under markytan. Hela flygfältet ligger inom ett grundvattenmagasin.
Den största uttagsmöjligheten för grundvatten finns i ett stråk sydväst om
flygfältet och planerade vallar (Figur 13). Stråket sammanfaller med
grusförekomsten i området och de grundvattensjöar som uppstått på grund av
grusbrytningen. Grundvattenströmningen bedöms vara riktad sydväst från
flygfältet mot grusförekomsten.
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Figur 13 Utdrag ur SGU:s kartvisare för grundvatten. Ljus blåturkos är
grundvattenmagasin med uttagsmöjlighet 1-5 l/s, mörkare blålila har
uttagsmöjlighet 25-125 l/s. Pilarna visar grundvattnets strömningsriktning.
Orange markering visar ungefärlig placering av planerade vallar.

Grundvattenmagasinet vid Kallaxheden är en utpekad grundvattenförekomst
enligt vattendirektivet och har beteckningen SE728658-179053 (Figur 14). Av
data för vattenförekomsten i VISS framgår att klassningen för grundvatten-
förekomsten avseende kemisk status är ”otillfredsställande” och för PFAS-11
anges ”uppnår ej god status”. Kvalitetskravet för vattenförekomsten är ”god
kemisk grundvattenstatus” med tidsfrist till 2021 för PFAS-11. Det anges även att
det finns risk för att god status ej uppnås till 2021. Bland förslag till åtgärder som
skulle behöva göras för att uppnå god status redovisas destruktion av föroreningar
ex situ2, utsläppsreduktion av PFOS till grundvatten på Kallaxheden och åtgärds-
utredning för reduktion av PFOS-förorening i grundvatten på Kallaxheden.

2 Ex situ betyder att massor grävs upp och behandlas på annan plats.
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Figur 14. Grundvattenförekomst vid Kallax. Från viss.lansstyrelsen.se.

Närmaste ytvattendrag är Kvarnbäcken som rinner knappt 2 km väster om
flygplatsområdet och mynnar i Kallaxfjärden. Tre mindre grundvattensjöar, som
har uppkommit genom täktverksamhet, ligger ca 600 m söder om flygplatsen
(Figur 15). I Kvarnbäcken har inga förhöjda halter av PFAS detekterats medan det
i grundvattensjöarna har uppmätts förhöjda halter av PFAS. I två av sjöarna är
halter av PFAS höga, och höga halter har även uppmätts i fisk från sjöarna.
Sjöarna ligger nedströms källområden på flygplatsen medan Kvarnbäcken bedöms
ligga utanför det område som påverkas av spridningen av PFAS. Sjöarna ligger
även nedströms Skanskas område där PFAS-förorenade massor från flygplatsen är
upplagda. Det finns ingen direkt ytvattenavrinning från området för vallarna till
dessa ytvatten, utan förbindelse finns endast genom grundvattenströmning.

Enligt kartunderlaget i VISS ligger platsen för de planerade vallarna inom det
avrinningsområde som avrinner nordost mot kustvattenförekomsten, Yttre
Lulefjärden. Grundvatten från området vid flygplatsen kan även röra sig mot
kustvattenförekomsterna Germandöfjärden, Börstskärsfjärden och
Måttsundsfjärden (Tabell 2 och Figur 15).
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Tabell 2. Kustvattenförekomster runt flygplatsen på Kallax. Nr refererar till kartan
i Figur 15
Nr Namn MSCD / Arkiv EUCD
1 Yttre Lulefjärden WA23986977 / SE728806-179329
2 Germandöfjärden WA94393116 / SE652686-221500
3 Börstskärsfjärden WA96879306 / SE654490-220870
4 Måttsundsfjärden WA71842596 / SE655120-220380

Figur 15. Ytvattenförekomster och avrinningsområden (blå linjer)
(viss.lansstyrelsen.se). Röd ring – Plats för skyddsvallar. Siffrorna är olika
vattenförekomster – se Tabell 2.

Klassningen av kemisk status är för samtliga av dessa kustvattenförekomster
”uppnår ej god”. Det beror dels på halterna av bromerad difenyleter och
kvicksilverföreningar, som överskrider gränsvärdena i alla svenska vatten-
förekomster, men även på förekomst av dioxiner och dioxinlika föreningar i
samtliga fyra vattenförekomster samt tributyltennföreningar i sediment i Yttre
Lulefjärden. I de övriga vattenförekomsterna har tributyltennföreningar ej
klassats. Halterna av PFOS har inte undersökts och klassats i någon av
vattenförekomsterna.

Kvarnbäcken

Täktsjöar



19 av 31

Samrådsunderlag - Avgränsningssamråd

F21, Nybyggnad av jordvallar

Unr 1320034524-001

7.4 Riksintressen
Kallaxheden är utpekad som riksintresse för rennäringen enligt 3 kap 5 §
miljöbalken, se Figur 16. Områden som är av riksintresse för rennäringen ska
skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra näringens bedrivande.

Figur 16. Område utpekat som riksintresse för rennäringen (Från Länsstyrelsens
geodatakatalog).

Riksintresseområdet Kallaxheden ligger nedanför lappmarksgränsen, söder om
Bergnäset, runt Kallax flygplats. Området disponeras av Sirges, Tuorpon och
Jåhkågasska som vinterbetesland. Kallaxheden är ett stort kärnområde under
vinterhalvåret med lavrika barrskogar som används återkommande. Området är
ett av flera gemensamma kärnområden av riksintresse i det gemensamma
vinterbetesområdet för Sirges, Jåhkågasska, Tuorpon och Udtja samebyar.

Luleå flygplats är även utpekat som riksintresse för försvaret enligt 3 kap 9 §
miljöbalken. Figur 17 visar riksintresset för försvaret på land. Utöver detta finns
större områden av riksintresse för försvaret avseende bl.a. buller och hinderfrihet
för höga byggnader.
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Figur 17 Riksintresse för försvaret (bilden visar endast riksintresset för försvaret
på land (ej vatten)).

Området runt flygplatsen utgörs av tallskog med ett fältskikt av ris och lavar. Det
är detta som gör att området är intressant som vinterbetesland för renarna.

7.5 Natur- och kulturvärden samt friluftsliv
Skogsstyrelsen har 1997 pekat ut ett 4,3 ha stort område med naturvärde (N 695-
1999). Området är betecknat som barrskog i Skogsstyrelsens databas Skogens
pärlor, där Figur 18 hämtats ifrån. Klassningen innebär att området har ett visst
naturvärde men inte så höga värden att området kan klassas som nyckelbiotop.
Området har inget formellt skydd. Den ena jordvallen är planerad att anläggas i
utkanten av det utpekade området.

En naturvärdesinventering av området har genomförts under fältsäsongen 2019,
med fokus på skogliga värden och svamp. Inventeringen kommer att utgöra
underlag till tillståndsansökan.
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Figur 18. Barrskogsområde med naturvärde, 4,3 ha. Utdrag ur Skogens pärlor,
Skogsstyrelsen.

Inga kända fornlämningar finns på platsen.

Området där skyddsvallar ska anläggas ligger i anslutning till en gång- och
cykelbana. Den norra vallen kommer att anläggas i kanten av ett tallskogsområde.
Kallaxhedens naturreservat ligger längre norrut och används som stadsnära
friluftsområde. Området där vallarna ska anläggas har inga höga värden som
friluftsområde.

8. Föroreningssituation, PFAS (högfluorerade ämnen)

8.1 Utförda markundersökningar
Niras har under åren 2014-2015 utfört undersökningar avseende förekomsten av
högfluorerade ämnen (PFAS) vid flygplatsen i Luleå (Niras 2016 a).

Ramboll har under 2018 utfört en miljöteknisk markundersökning vid platser inom
och i anslutning till F21:s område vid Luleå flygplats, där det finns behov av
förbättrat skydd bl.a. avseende insyn på skyddsklassat område och det eventuellt
skulle kunna vara möjligt att använda PFAS-förorenade massor för att anlägga
skyddsvallar (Ramboll 2019).
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8.2 Allmänt om PFAS
PFAS, eller högfluorerade ämnen som de också kallas, är ett samlingsnamn för
perfluorerade och polyfluorerade ämnen. Perfluorerade ämnen är en grupp av
organiska ämnen, som består av en kolkedja där varje väteatom har ersatts med
en fluoratom medan de polyfluorerade ämnena fortfarande har kvar några
väteatomer på kolkedjan. Den kemiska bindningen mellan kol och fluor är en av
de starkaste som finns, vilket medför att de perfluorerade ämnena troligen inte
bryts ned alls i miljön medan de polyfluorerade ämnen inte bedöms vara lika
stabila3. Ämnena har uppmärksammats under senare år då de har påträffats i
grundvatten, dricksvatten och vattendrag i halter som innebär risker för
människor och miljön. Eftersom de är mycket stabila, bryts de inte ned och
försvinner därmed inte heller ur miljön.

PFOS (perfluoroktansulfonat) och PFOA (perfluoroktansyra) är två vanliga PFAS-
föreningar som ofta nämns. Det finns flera andra. Vid laboratorieanalyser tittar
man, enligt bland annat Livsmedelsverkets4 rekommendation, ofta på 11 specifika
PFAS-föreningar ”PFAS-11”, tidigare omfattade analyserna ibland 7 olika ämnen,
”PFAS-7”.

I Sverige är användning av vissa typer av brandsläckningsskum den största
direkta punktkällan till PFAS. Brandövningar sker ofta vid flygfält, särskilt vid
speciella brandövningsplatser, och PFAS är därför en vanligt förekommande
förorening vid flygplatser.

8.3 Generell föroreningssituation vid flygflottiljsområdet
Utredning utförd av Niras (Niras 2016 a) har identifierat ett antal platser inom
flygflottiljens område där det kan ha använts brandsläckningsskum innehållandes
PFAS, se Figur 19. Utförda undersökningar har påvisat förhöjda halter av PFAS
inom ett flertal av de undersökta platserna.

Höga halter av PFAS påvisades i jordprover från brandövningsplatsen (BÖP) och
platta 8. Halterna av PFOS i jord vid BÖP (1200 µg/kg TS), där det har uppmätts
högst halter, och platta 8 (730 µg/kg TS) överskrider SGI:s preliminära riktvärde
för MKM i jord (20 µg/kg TS). Uppmätta halter av PFAS i analyserade jordprover
från flygflottiljens område överstiger inte Avfall Sveriges rekommenderade
koncentrationsgräns för klassificering av förorenade massor som farligt avfall (FA)
som ligger på 50 000 µg/kg TS (Avfall Sverige 2019).

I analyserade grundvattenprover har det konstaterats förhöjda halter av PFAS
inom stora delar flygflottiljsområdet, se Bilaga 8, med högst uppmätta halter vid
BÖP (summa PFAS-7, 45 807 ng/l). Höga halter av PFAS-7 har även konstaterats
vid platta 1 (9 203 ng/l), platta 5 (1 830 ng/l), platta 8 (5 878 ng/l), gamla norra

3  https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Manniska/Miljogifter/Organiska-
miljogifter/Perfluorerade-amnen/ (Naturvårdsverket februari 2019)
4  https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/oonskade-amnen/miljogifter/pfas-poly-
och-perfluorerade-alkylsubstanser/riskhantering-pfaa-i-dricksvatten (Livsmedelsverket sept 2017)
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banänden (2 166 ng/l), uppställningsplats (1 192 ng/l) och plats för
storskaleövningar (1 462 ng/l). Livsmedelsverkets gränsvärde för dricksvatten
avseende PFAS-11 är 900 ng/l och åtgärdsgräns för dricksvatten avseende PFAS-
11 är 90 ng/l.

Det har även konstaterats förhöjda halter av PFAS, i några fall överstigande
Livsmedelsverkets gränsvärde för dricksvatten, i grundvatten och ytvatten
nedströms flygplatsområdet.

Sammanfattningsvis kan det konstateras att mark och grundvatten inom stora
delar av flygflottiljens område samt grundvatten och ytvatten nedströms
flygflottiljens område är påverkat av PFAS.

Figur 19 Områden med misstanke om PFAS-föroreningar (bild tagen ur Niras
rapport daterad 2016-06-07). Platta 1 är ej markerad i bild men ligger direkt öster
om platta 8, se även Figur 20.
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8.4 Område vid platta 8 och planerade vallar
Inom och i anslutning till området har det påträffats förhöjda halter av PFAS-
ämnen i både jord och grundvatten (Niras 2016 a, Ramboll 2019).

I analyserade jordprover från området vid platta 8 har det påträffats halter av
PFOS upp till 1 090 µg/kg TS. I en miljöteknisk markundersökning utförd av
Ramboll (Ramboll 2019) påträffades halter av PFOS överstigande SGI:s
preliminära riktvärde för MKM i jord (20 µg/kg TS) i 5 av 17 provpunkter, se Figur
20. Uppmätta halter av PFAS (omfattar minst PFAS-11) i analyserade jordprover
vid platta 8 överstiger inte Avfall Sveriges rekommenderade koncentrationsgräns
för farligt avfall (FA) som ligger på 50 000 µg/kg TS (Avfall Sverige 2019).

Figur 20 Provpunkter vid och i anslutning till platta 8 och platta 1 (Ramboll 2019).
Färg på cirkel motsvarar högst uppmätt halt av PFOS i jord i provpunkten. Orange
>MKM, gul KM-MKM, grön <KM. Blå stjärnor markerar installerade grundvattenrör
med uppmätt halt av PFAS-7 (ng/l).

I analyserade grundvattenprover vid platta 8 (Niras 2016 a) har det konstaterats
förhöjda halter av PFAS. Högst uppmätt halt av PFAS-7 uppgick till 5 878 ng/l.
Strax norr (uppströms) om platta 8 och vid platta 1 har det också konstaterats
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förhöjda halter av PFAS i grundvattnet, se Figur 20. Livsmedelsverkets gränsvärde
för dricksvatten avseende PFAS-11 är 900 ng/l och åtgärdsgräns för dricksvatten
avseende PFAS-11 är 90 ng/l.

Sammanfattningsvis kan det konstateras att mark och grundvatten i området vid
platta 8 är påverkat av PFAS.

9. Bedömning av miljöpåverkan

9.1 Mark och grundvatten
Föroreningsspridning av PFAS till mark kan ske i anläggningsskedet i samband
med hantering av massorna vid transporter och uppläggning. Skyddsåtgärder som
syftar till god kontroll vid masshantering och rengöring av fordon och maskiner
som kör mellan rena och förorenade områden minimerar risken för påverkan.

Under anläggningsskedet kommer upplagda massor delvis vara tillgängliga för
nederbörd som kan utlaka PFAS. De mest förorenade massorna läggs upp i vall
med tät botten och där samlas all nederbörd upp under anläggningstiden,
kontrolleras och omhändertas på erforderligt sätt.

För massorna med lägre föroreningsgrad, upp till ca 3 gånger MKM, sker ingen
uppsamling av avrinnande vatten. Nederbördsvatten kan under anläggningsfasen
laka ur PFAS ur massorna och infiltrera vidare till grundvattnet. För att minimera
utlakningen kommer vallen byggas och täckas etappvis, och även provisorisk
täckning av upplagda massor kan bli aktuell. Den påverkan som kan ske på
grundvattnets kvalitet bedöms bli liten med hänsyn till föroreningsgraden (2-3 ggr
MKM) och den begränsade tid som massorna är tillgängliga för utlakning.
Grundvattnet inom området är redan starkt påverkat av PFAS och befintliga halter
bedöms inte komma att öka.

Någon direkt föroreningsspridning till ytvatten bedöms inte kunna ske. Marken är
mycket genomsläpplig i området och det finns därför inga diken som avrinner ut i
recipient.

När vallarna har anlagts kommer ingen föroreningsspridning kunna ske till mark
eller grundvatten om inte skada uppstår på tätskiktet. Vallarna kommer att täckas
med ca 0,5 meter massor med låg föroreningsgrad, vilket kan ge delvis
förbättrade förutsättningar för markmiljön inom de ytor för vallarna, där
förorening föreligger idag.

Vallarna kommer att vara belägna inom inhägnat område, så det är skyddade mot
stora djur som gräver eller sparkar i jorden. Skötselplan kommer uppsättas för att
hålla efter vegetation som kan få djupa rötter samt för att regelbundet inspektera
täckningen. Om inläckage uppstår i den vall som innehåller massor med högre
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föroreningsgrad, så kommer det upptäckas, då vallen görs tät i botten med
uppsamling av inläckande vatten.

I den andra vallen förläggs förorenade massor med lägre halter av PFAS. Även om
mindre skador på tätskiktet skulle kunna uppstå blir grundvattenbildningen över
vallen så kraftigt reducerad att utläckaget av förorening blir mycket litet.

Då massorna i vallarna kommer att ligga ovanför grundvattenytan sker ingen
horisontell genomströmning av vatten vilket minimerar urlakning av eventuella
föroreningar i vallen. Om det förekommer förorenade massor under vallen
kommer den minskande grundvattenbildningen att leda till en minskad urlakning
av föroreningar.

9.2 Ytvatten
Det finns ingen direkt förbindelse mellan avrinnande ytvatten från vallarna och
omgivande ytvattenförekomster, utan den enda kontaktvägen utgörs av
grundvattenströmning. Så som vallarna ska anläggas kommer ingen
föroreningsspridning till grundvatten att ske i driftskedet och därmed kan inte
heller kringliggande ytvattenförekomster påverkas. Den kortvariga spridning av
PFAS-förorening till grundvatten, som kan uppstå i anläggningsfasen, bedöms
mindre än den långsiktiga reduktion av föroreningsutlakning som anläggandet av
vallarna medför på platsen. Det kommer därför inte kunna uppstå någon ökad
transport av PFAS-förorening till ytvattnet.

9.3 Naturmiljö
Ett relativt litet område med lavrik tallskog tas i anspråk för att uppföra den ena
vallen. Den preliminära bedömningen är att påverkan på den lavrika tallskogen
blir liten då ytan som tas i anspråk är en liten del av skogen som helhet. Området
där vallen ska uppföras ligger dock i ett område som är utpekat för sina
naturvärden av Skogsstyrelsen.

En naturvärdesinventering har genomförts under sommar/höst 2019.
Inventeringen visar att området delvis har höga skogliga naturvärden. Fynd av
hotade arter av svamp har gjorts inom det område som berörs av vallarna.
Hänsyn kommer så långt som möjligt att tas till fynden, vilket kommer att
beskrivas vidare i MKB.

9.4 Friluftsliv
Området där skyddsvallarna ska anläggas ligger i anslutning till en gång- och
cykelbana. Den norra vallen kommer att anläggas i kanten av ett tallskogsområde.
Området där vallarna ska anläggas har inga höga värden som friluftsområde.
Påverkan på friluftsliv kommer därför inte att beskrivas mer ingående i MKB:n.

9.5 Människors hälsa
Förutom yrkesmässig exponering i samband med transport och uppläggning av
förorenade massor, så kommer människor inte exponeras för förorenade massor
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efter att vallarna har anlagts. Det hälsoriskbaserade generella riktvärdet5 för MKM
avseende PFOS (11 mg/kg TS) är betydligt högre, ca 5-10 gånger, än påträffade
halter i massorna i Skanskas täkt och på platsen där vallarna ska anläggas.
Massorna bedöms därför inte utgöra någon förhöjd risk för människor som
uppehåller sig under arbetstid inom området, varken i anläggningsskedet, då de
inte är övertäckta, eller efter anläggning, då massorna är täckta och inte
tillgängliga för exponering.

När massuppläggning pågår, och senare om betydande skador uppstår på tätskikt,
kan spridning av PFAS ske till grundvattnet. Grundvattenakviferen i området har
tidigare använts som vattentäkt, men då PFAS-förorening har upptäckts används
den inte lägre för dricksvattenuttag. Människor kommer därför inte exponeras för
förorening via grundvattnet. Skyddsåtgärder kommer vidtas för att förebygga att
skador uppstår på tätskiktet och spridningen till grundvatten bedöms bli obetydlig,
se 9.1 ovan.

9.6 Rennäring
Kallaxheden är av riksintresse för rennäringen som kärnområde under
vinterbetessäsongen. Om vallarna uppförs i anslutning till platta 8 kommer en yta
som i dagsläget är tillgänglig för renarna, och åtminstone i fallet med den norra
vallen dessutom har ett fältskikt av lavar, att ersättas med jordvallar. Stängslet
runt flygplatsen kommer att flyttas ut så att vallarna hamnar innanför stängslet.
Detta leder till att den totala ytan som renarna kan röra sig på minskar.
Minskningen i yta är dock liten. I det aktuella fallet är bedömningen att
anläggandet av vallar på en begränsad yta i direkt anslutning till befintligt stängsel
och gång- och cykelväg, inte försvårar för rennäringen. Tack vare att vallarna
omges med stängsel, kommer inte rennäringen som bedrivs i området heller att
försvåra för försvarets verksamhet på platsen. För att minimera påverkan på
rennäringen kan anläggandet av vallarna utföras utanför vintersäsong.

9.7 Klimatpåverkan
Åtgärden bedöms inte medföra något utsläpp av växthusgaser av betydelse, då
transporterna från täkten är mycket korta. Däremot innebär nollalternativet (då
byggande av vallar inte kommer till stånd) att de förorenade massorna i Skanskas
täkt måste transporteras till annan mottagare för omhändertagande. För
närvarande finns inga sådana inom Luleå med omnejd. Utsläppet av växthusgaser
ökar alltså om åtgärden inte kommer till stånd.

Vallarna berörs inte av översvämningsrisker och bedöms inte heller påverkas av
kraftiga skyfall.

5 Den del av de generella riktvärdet som endast avser påverkan på människors hälsa genom
kontakt med förorenad jord genom hud, inandning av damm och via munnen. För påverkan på
markmiljö är riktvärdet lägre, därför är det generella riktvärdet satt till 0,02 mg/kg TS.
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9.8 Samlad bedömning
Åtgärden är av begränsad omfattning, då den endast utgör uppläggning av
jordmassor i vallar inom en liten del av flygfältet. Huvudsaklig påverkan kan antas
ske i samband med anläggningsarbetena, vilka pågår under begränsad tid.
Vallarna tar i anspråk en yta i direkt anslutning till dagens verksamhet vid
flygfältet, huvudsakligen mellan dagens stängsel och bilvägen till flygflottiljen.
Åtgärden bedöms inte utgöra en risk för människors hälsa, med hänsyn till vald
lokalisering och utformning.

Lokaliseringen bedöms inte påverka rennäringen eller friluftslivet negativt, och det
finns inga närboende som kan förväntas bli störda i byggskedet. Lokaliseringen
görs till ett redan föroreningspåverkat område (PFAS), vilket minimerar risken för
att användningen av massorna ska orsaka nya negativa miljöeffekter inom
området. Vallarna medför ett begränsat intrång på ett stycke naturmark i direkt
anslutning till flygfältet. Området är mycket litet i förhållande till skogens
utbredning som helhet.

De huvudsakliga miljöeffekterna bedöms uppstå under anläggningstiden till följd
av transporter mellan Skanskas närbelägna täkt och platsen för skyddsvallarna.
Det finns en ökad risk för spridning av PFAS-förorenade massor i anläggnings-
skedet, vilket kan förebyggas med skyddsåtgärder avseende rengöring av fordon
etc. Under driftskedet förväntas liten eller ingen miljöpåverkan tack vare de
skyddsåtgärder som byggs in i form av vallarnas täckning, samt möjlighet till
kontroll av eventuellt lakvatten för de mer förorenade massorna. Mark- och
grundvatten i området redan är påverkat av PFAS. Anläggningen av vallarna
bedöms inte medföra några kumulativa effekter av påverkan, då de bidrar till
minskad föroreningsspridning från massor, som idag ligger på platsen och
sannolikheten för att en ökad utlakning ska ske är liten med planerade
skyddsåtgärder.
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10. Förslag på omfattning av miljökonsekvensbeskrivning

10.1 Miljöaspekter
De miljöaspekter som kommer att beaktas i MKB:n är redovisade i Tabell 3 nedan.

Tabell 3 Beskrivning av vilka miljöaspekter som kommer att hanteras inom ramen
för liten MKB samt motivering till detta.

Miljöaspekt Hanteras
i MKB:n

Kommentar

Befintliga verksamheter Ja Beskrivning av befintliga verksamheter i området.
Mark och grundvatten Ja Påverkan på mark och grundvatten kommer att utredas och

beskrivas.
Ytvatten Ja Påverkan kan endast ske indirekt via grundvatten, vilket beskrivs

i MKB.
Naturmiljö Ja Eventuell påverkan på naturvärden i skogsmark kommer att

beaktas.
Landskapsbild Ja Påverkan bedöms mycket begränsad, vilket kommer att

motiveras.
Friluftsliv Nej Cykelvägen flyttas. Påverkan på friluftslivet bedöms obefintlig.
Människors hälsa Ja Förutsättningar för påverkan på människors hälsa på grund av

föroreningsspridning till dricksvattenskyddsområden kommer att
beskrivas.

Riksintressen Ja Flygplatsområdet omfattas av riksintresse för totalförsvaret,
inklusive hinderfritt område, influensområde luftrum och
stoppområde för höga objekt.

Området ingår i Riksintresse för rennäringen som ett
kärnområde för vinterbete.

Då det är två olika riksintressen som berör samma plats kommer
påverkan på de olika riksintressena att belysas.

Miljömål Ja Eventuell påverkan på relevanta miljömål kommer att utredas
och beskrivas.

Miljökvalitetsnormer
(MKN)

Ja Påverkan på MKN för vatten kommer att utredas och beskrivas.
En bedömning görs om det finns risk för påverkan på MKN. MKN
för luftföroreningar, buller och andra aspekter kommer inte
vidare att redovisas.

Kulturmiljö Nej Inga kända fornlämningar berörs.
Klimatpåverkan Ja Bedömning av koldioxidutsläpp från masstransport jämfört med

nollalternativet kommer göras.
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10.2 Disposition MKB
MKB:n föreslås innehålla följande:

· Icke teknisk sammanfattning
· Inledning, som beskriver bakgrund, administrativa uppgifter och där

tillståndsansökan och samråd beskrivs.
· Avgränsningar. Här beskrivs avgränsning i tid, rum och sak, samt metod

för bedömning av påverkan.
· Omgivningsförhållanden. Här beskrivs värden och befintliga förhållanden i

omgivande miljö och på platsen för vallarna. Planförhållanden och
riksintressen redovisas här.

· Beskrivning av planerade åtgärder. Här beskrivs anläggande av
skyddsvallar och de massor som ska användas för detta.

· Alternativ. Här beskrivs nollalternativet samt andra alternativ för att
uppnå samma syfte som det sökta alternativet. Alternativ lokalisering är
inte aktuellt för att uppnå syftet.

· Miljökonsekvenser. Beskrivning av påverkan och konsekvenser för mark
och grundvatten, ytvatten, naturmiljö och människors hälsa.
Beskrivningen begränsas till de aspekter och innehåll som har bedömts
relevanta i samrådsfasen. Även eventuell påverkan på
miljökvalitetsnormer redovisas här.

· Källförteckning
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