
HISTORISK INVENTERING
HISTORISK INVENTERING
BARKÅKRA 50:3, ÄNGELHOLMS KOMMUN

UPPRÄTTAD: 

Upprättad av Granskad av Godkänd av

Lars Gråbergs, Lovisa 
Åström, Henrik Tuvesson 

Per-Håkan Sandström Per-Håkan Sandström



Historisk inventering

Projektnummer 153979

Innehållsförteckning

1 Inledning ...............................................................................................................1
1.1 Omfattning.................................................................................................................1

2 Bakgrund och omfattning....................................................................................1
2.1 Områdesbeskrivning .................................................................................................1

2.2 Geologi......................................................................................................................2

3 Historik ..................................................................................................................2
3.1 Undersökningar inom planområdet genomförda av Försvarsmakten .......................2

3.2 Tidigare undersökningar avseende högfluorerade ämnen (PFAS)...........................4

3.3 Nuvarande verksamhet och planerad verksamhet....................................................8

4 Riskbedömning ....................................................................................................9
5 Diskussion och slutsatser.................................................................................12
6 Osäkerheter ........................................................................................................13
7 Rekommendationer............................................................................................13

Bilagor
Bilaga 1. Tabell på alla objekt och tidigare utredningar



Rapportmall miljöteknisk markundersökning

Projektnummer 

1 Inledning
På uppdrag av Ängelholms kommun har Sigma Civil AB utfört en sammanställning och historisk 
inventering av fastigheten Barkåkra 50:3, i Ängelholms kommun. Syftet var att undersöka och 
identifiera eventuella föroreningar i området, sammanställa tidigare undersökningar, samt 
bedöma eventuella risker. Det aktuella planområdet ligger i nära anslutning till Ängelholms 
flygplats. På ett flertal platser inom flygplatsområdet har genom åren brandövningsverksamhet 
bedrivits med släckskum innehållande högfluorerade ämnen (s.k. PFAS) vilket orsakat 
föroreningsskada i mark och spridning av föroreningar till grundvatten, dagvattendammar och 
dess sediment och närliggande ytvattendraget Kägleån.

1.1 Omfattning

Projektet har omfattat:
 En historisk inventering
 Sammanställning av tidigare undersökningar
 Riskbedömning

2 Bakgrund och omfattning

2.1 Områdesbeskrivning
Det aktuella planområdet ligger inom företagsbyn Vallhall Park, tidigare Skånska Flygflottiljen 
F10, ca 5 km norr om Ängelholm, se figur 1. Området är cirka 2,4 hektar stort och består av 
byggnader där det har funnits verkstäder och där petroleumprodukter har hanterats och lagrats.  

Figur 1. Planområdets läge (röd markering). (Källa Eniro kartor, 2019)
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2.2 Geologi 
Naturlig jordart inom planområdet utgörs av isälvssediment bestående av genomsläppliga grus- 
och sandavlagringar, se figur 2. I figuren har planområdets läge (röd oval cirkel) markerats samt  
ungefärliga lägen för områden där brandövningar tidigare har genomförts inom flygplatsområdet 
inom blå cirklar. Läget för den f.d. räddningsstationen markerad med pil.  

Figur 2. Naturlig jordart inom planområdet i utgörs av isälvssediment. Planområdet markerat med röd 
cirkel. Områden där brandövningar har genomförts är markerade med blå cirklar, och den f.d. 
räddningsstationen (pil) (www.sgu.se).     

3 Historik

3.1 Undersökningar inom planområdet genomförda av Försvarsmakten 

2004 - Försvarsmakten (Johan Helldén AB)
En inledande miljöinventering och miljötekniska undersökningar har genomförts på det gamla 
flottiljområdet (Barkåkra 50:2 och Barkåkra 50:3). Undersökningar involverade provgropar, 
skruvborrning och undersökning av vattentäkter. 228 provtagningspunkter där 64 st uppvisar 
någon form av föroreningsindikation. Nedan redovisas flygflottiljen tidigare verksamheter 
belägna inom planområdet. Verksamheternas lägen inom planområdet ses i figur 3.   

F10 011 och F10 104
Inom det aktuella planområdet har flygflottiljens centrala drivmedelsanläggning, F10 011 och 
F10 104 för fordon varit lokaliserad, från 1945 fram till nedläggningen 2002. Planområdet och 
närmare beskrivning av objektens lokalisering ses i figur 2. Drivmedelsanläggningen låg 1945–
1975 öster om byggnad 78. Från 1975 - 2002 låg anläggningen norr om byggnad 78. Båda 
platserna har undersökts av Johan Helldén AB 2003. Undersökningarna på drivmedels-
anläggningen utfördes genom dels grävning av provgropar och dels genom skruvborrning. 
Jordproverna analyserades avseende aromater, alifater, BTEX och MTBE. Fältanalyser visade 
låga halter flyktiga kolväten (VOC) och laboratorieanalyserna visade halter under generella 
riktvärden för MKM (mindre känslig markanvändning).

F10 106 (byggnad 116)
Vid objektet har det laddats, tvättats och förvarats batterier. Undersökningar gjorda 1996 av 
Confortia visar att tvättvatten kan innehålla höga halter nickel, kadmium och bly. Enligt uppgifter 
har batterierna alltid förvarats på hårdgjorda ytor (asfalt eller betong), spill- och dagvatten har 
dränerats till spill- eller dagvattennätet (Helldén 2003). 

http://www.sgu.se/
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Efter utförd MIFO-1 inventering av objektet tilldelades det klass 3 eller 4 och det har inte gjorts 
någon miljöteknisk markundersökning på platsen.

Figur 3. Planområdet är markerat med en gul polygon. Intressanta objekt är utmärkta på kartan. 
Ekhögsvägen är ännu inte byggd när denna situationsplan skapades. (Modifierad från FORTV GVINFO, 
2002)

F10 107 (byggnad 246)
I anslutning till objektet har det funnits vad som betecknas som en ”skrotgård” där det lagrades 
kasserad utrustning och bilar, samt förvarade oljor, aceton, tinner i ett skjul eller utomhus innan 
byggnad 88 (drivmedelsförrådet) byggdes. Markundersökningen visade halter av VOC 
(aromater C8-C10) över MKM vid en punkt av totalt fyra. Undersökningen utvidgades med 11 
punkter i syfte att avgränsa föroreningens utbredning i plan. Föroreningen bedömdes ha en 
utbredning på cirka 260 m2 med ett medeldjup på 1,5 meter. Den förorenade volymen 
beräknades till ca 400 m3 (Helldén 2003). Fältmätningar med PID i 7 provtagningspunkter 
påvisade tydlig indikation på petroleumförorening med höga VOC (flyktiga kolväten). 
Halter över MKM av petroleumprodukter påvisades i laboratorieanalyserna.
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F10 110 (betongplatta)
Vid objektet tömdes flygplanen på drivmedel in i rulltankar innan planen rullades in till 
verkstaden (byggnad 111). När flygplanen var färdiga på verkstaden rullades de ut och 
tankades på samma plats där tankarna hade tömts. Verksamheten bedrevs mellan åren 1945–
2001. Markundersökningen utfördes genom 9 st skruvborrhål i och omkring där bränslet hade 
hanterats. Fem stycken punkter undersöktes på betongplattan och 4 punkter undersöktes vid 
kanten av betongplattan och gräsytan. 10 jordprover analyserades för alifater, aromater, och 
BTEX. Av de fyra punkterna intill tankningsytan gavs indikation på förekomst av VOC, men 
laboratorieanalyserna påvisade inte förekomst av förhöjda halter petroleumförorening, samtliga 
halter var under laboratoriets rapporteringsgräns. 

F10 111 (byggnad 175)
Vid objektet gjordes tillsyn på och reparation av tankbilar, fälltankar, pumpaggregat, etc. Olika 
petroleumprodukter som bensin, diesel, flygfotogen och MC77 har hanterats på platsen. 
Utrustning som skulle in till verkstaden tömdes på bränsle i en rulltank som fanns utanför 
byggnad 176. I byggnad 176 utfördes provkörning av motoraggregat. Två undersöknings-
punkter placerades utanför byggnad 176, en där anslutningen till rulltanken fans samt en 
utanför byggnad 176. Två jordprover analyserades på laboratorium för alifater, aromater och 
BTEX. Varken fält- eller laboratorieanalyser påvisade förekomst av förorening.

F10 108
Objektet 108 är den centrala flygplansverkstaden med verksamhet 1945 – 2002 med tvätt och 
bearbetning av flygplansdetaljer, landningsställ m m. Motortvätt utfördes i byggnad 113. I 
byggnad 113 fanns även verkstad där drivmedelsdetaljer reparerades. Undersökning av 
Confortia (1996) visar att tvättvattnet kan innehålla höga halter av metaller (bl a koppar och 
kadmium). Även lösningsmedel (nafta 01, ”tvättfotogen”, trikloretylen m m) har hanterats. 
Tvättning har både skett i bad och genom spolning. Vid spolning lades absorbent/absol ut på 
golvet i verkstaden för att insamla/adsorbera överskottsvätska. Förbrukningen av t ex Nafta 01 
anges till cirka 200 liter per år. I byggnadens kemikalieförråd har maximalt 3000 liter 
lösningsmedel förvarats. Vid platsen för rengöring av landningsställ har tvättvattnet letts via 
golvbrunn till spillvattennätet. Misstankar finns om att det kan har förekommit spill av 
tvättvatten/lösningsmedel i verksamheten, och byggnad 113 har inte undersökts avseende 
förekomst av föroreningar varför den inte är riskklassad enligt MIFO-2. 

Vid byggnad 111 genomfördes undersökningar genom skruvborrning i 6 punkter och med 
provgropar vid 2 punkter. Provgroparna grävdes väster om byggnad 111, skruvborrningen 
gjordes öster om byggnad 111 (3 punkter) och väster om byggnad 113 (3 stycken). Dessutom 
gjordes porgasmätning i 7 punkter i byggnad 111 och i 4 punkter i byggnad 113. 9 stycken 
jordprover analyserades på laboratorium med avseende på alifater, aromater, BTEX, klorerade 
alifater samt metaller. Porgasprover analyserades på laboratorium med avseende på klorerade 
kolväten och BTEX. Fält- och laboratorieanalyser av jordprover samt av porgas påvisade inte 
förekomst av föroreningar. 

Byggnad 88 är numer riven och i området väster om byggnad 246 har Ekhögsvägen byggts.
Objekten 108, 110 och 111 ligger norr om och i anslutning till planområdet. Området för den f.d. 
drivmedelsanläggningen, objekt 012, sanerades år 2007 och Sweco VIAK AB utförde 
miljökontroll. Åtgärdsmål för kvarlämnade föroreningar i mark för saneringen var riktvärden för 
MKM.   

3.2 Tidigare undersökningar avseende högfluorerade ämnen (PFAS)

Niras AB har på uppdrag av Miljöprovningsenheten vid Försvarsmakten utfört miljötekniska 
markundersökningar inom flygplatsområdet avseende PFAS-föroreningar avrapporterade år 
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2014, 2016 och 2018. På flera platser inom flygplatsen är föroreningssituationen i mark allvarlig 
med avseende på PFAS. Provtagningar har utförts i jord, dagvattendammar och i sedimenten 
samt i yt-, grund- och brunnsvatten. Ytvattendraget Kägleån undersöktes i ett flertal stationer 
uppströms och nedströms utlopp för avledning av dagvatten från flygplatsområdet.
Resultaten visar att det finns omfattande PFAS föroreningar i jord och dagvatten,att mycket 
höga halter PFOS har påvisats i fördröjningsdammarnas sediment och att föroreningsspridning 
sker i grundvattenzonen, samt till brunnar utanför området. Spridning sker till ytvattendraget 
Kägleån via dagvatten som avleds från fördröjningsdammar på området.
Redovisning nedan avseende PFAS/PFOS föroreningar fokuserar i huvudsak på miljötekniska 
markundersökningar gjorda i planområdets närhet, och belyser föroreningssituationen i grund- 
och ytvatten, samt sediment till följd av tidigare och pågående spridning av PFAS-föroreningar. 

3.2.1Jord
Vid den f.d. räddningsstationen (blå cirkel i figur 4) norr om planområdet påträffades PFOS i 
jord i halter över MKM i 13 av 17 provpunkter. Preliminära riktvärdet MKM för PFOS är 20 µg/kg 
TS och styrande för riktvärdet är spridning av PFOS till grundvatten. Högsta observerad halt 
765 µg/kg TS noterades i punkt 115 på djupet 0-0,7 meter under markytan (m u my). 
Föroreningens utbredning i plan är inte avgränsad men på djupet 3,0 - 3,5 m u my detekteras 
inte PFOS i halter över rapporteringsgränsen. 

3.2.2Grundvatten 
Höga halter PFAS noterades i grundvatten vid den f.d. räddningsstationen. PFAS7 och PFOS i 
halter upp till 24 400 / 20 200 eller 16 400 / 14 700 ng/l observerades i två punkter. 
Grundvattenrören hade filterintag på djupet 3,75-5,75 m u my i leran.
I samband med sanering av objekt 012 vid drivmedelsanläggningen inom planområdet utfördes 
miljökontroll och 4 GV rör installerades (Sweco, 2008). Niras utförde 2012-2014 kompletterande 
provtagning i grundvatten i området strax norr om planområdet och 300 - 400 m söder om 
tidigare räddningsstation där brandövningar genomförts, se figur 4. Rörens filter placerades i 
sand/grus och grundvattenytan var vid provtagningen 17 m u my. Förhöjda halter PFAS7 
observerades i samtliga rör. I november 2014 varierade halterna PFAS7 från 937 upp till 32 255 
ng/l. Högst halt noterades i GV03 och lägst halt noterades i GV04 närmast planområdet. 
Resultaten visar att grundvattnet är påverkat av högfluorerade ämnen. PFOS halterna visade 
sjunkande trend över perioden 2012 – 2014 från 1420 ng/l ned till 536 ng/l.  

Figur 4. Barkåkra 50:3. Planområdet inom blå oval cirkel och området för 
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grundvattenprovtagning i röd cirkel. F.d. räddningsstationen inom blå cirkel.   

Enligt SGU bedöms grundvattnets huvudsakliga strömningsriktning i området för grundvatten-
provtagning vara nordostlig från isälsavlagringen mot leran. Det innebär att området för 
grundvattenprovtagning bedöms vara beläget uppströms den f.d. räddningsstationen. Enligt 
undersökning utförd av Sweco år 2008 bedömdes strömningsriktningen i området vara riktad åt 
sydöst. 

3.2.3Byggnad 62 och 21 - 24
Figur 5 nedan visar läget för byggnad 62 belägen strax norr om planområdet samt byggnad 21-
24 i öster. Ytliga jordprover (0-0,2 m u my) analyserades och summa samtliga analyserade 
PFAS i jord intill By 62 var låga och < 3 ug/kg TS. I jord vid By 21-24 var PFOS halterna över 
riktvärdet för känslig markanvändning (KM) (3 ug/kg TS) i tre punkter men under MKM. Analys 
av grundvatten utfördes inte då inga grundvattenrör installerades. Markanvändningen är känslig 
(KM) då det bedrivs förskoleverksamhet och boende för asylsökande på området. 

Figur 5. Byggnad 62 och 21-24. Del av planområdet ses till vänster mitt på bildkant. 
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Figur 6. Undersökta område inom Ängelholms flygplats. Planområdet beläget söder om f.d. 
drivmedelsanläggningen.        

3.2.4  Dagvatten
Undersökning inom flygplatsområdet omfattar sex s.k. fördröjningsdammar för 
dagvattenhantering inom området och som avleds till recipienten Kägleån. Högst 
föroreningsnivåer uttryckt som PFAS7 observerades i dagvatten i fördröjningsdammar (objekt 
116 och 122 eller 123 vid den f.d. räddningsstationen, respektive nyare brandövningsplatsen 
intill Kägleån). Halterna var 4300 eller 4000 ng/l varav PFOS utgjorde ca 75%. I prov från den 
nordligaste delen av flygplatsområdet där brandövningar tidigare misstänks ha utförts var halten 
84 ng/l.

3.2.5Sediment
Mycket höga halter PFAS har konstaterats i sedimenten i fördröjningsdammar för 
dagvattenhantering inom F10 området. I dagvattendammens sediment vid nyare 
brandövningsplatsen (F10 008) observerades PFOS i halter upp till 1,7 miljoner µg/kg TS. I 
dagvattendammens sediment vid f.d. räddningsstationen var PFOS halterna lägre, 161 och 218 
µg/kg TS. Preliminära riktvärdet MKM för PFOS i jord är 20 µg/kg TS. 

3.2.6Kägleån 
Spridning av PFAS-föroreningar sker till ytvattendraget Kägleån via avledning av dagvatten från 
flygplatsområdet. Kägleån undersöktes upp- och nedströms utlopp för dagvatten för att bedöma 
påslag och belastning av PFAS-föroreningar från flygplatsområdet. 
Högst halter observerades i prov nedströms utlopp för fördröjningsdammar 122/123 och den 
äldre brandövningsplatsen. År 2014 var PFAS7 halten 183 ng/l (varav PFOS 100 ng/l) och 2015 
hade halten sjunkit till 89 ng/l. 

3.2.7  Bjälleröds källor 
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2018 utförde Försvarsmaktens Miljöprövningsenhet undersökningar vid Bjälleröds källor.    
Bjälleröds källor är beläget cirka 400 m söder om F10 flottiljområde, och cirka 3 km i sydöst 
finns Brandsvig vattenskyddsområde som är huvudvattentäkt för Ängelholm. Resultatet från 
undersökningen påvisar att det sprids PFAS/PFOS från den gamla flottiljen i sydöstlig riktning 
mot reservvattentäkten vid Bjälleröd. Så länge inget råvatten distribueras till kommuninvånarna 
så utgör PFOS halterna ingen exponeringsrisk för människor. En sammanfattad tabell på 
undersökta objekt redovisas i Bilaga 1. 

3.3 Nuvarande verksamhet och planerad verksamhet

Inom planområdet ligger idag delar av den gamla skrotgården (F10 107), batteriverkstad 
(F10 106), centrala drivmedelsanläggningen för fordon (F10 011 & F10 104). Del av 
skrotgården samt objekt F10 109, byggnad 88 har rivits och ersatts av en väg som går på den 
västra kanten av planområdet. Utanför planområdet finns det bland annat handelsträdgårdar, 
nedlagda deponier och en bensinstation, se figur 3. På det aktuella planområdet planeras 
framtida markanvändning med främst handel, kontor, lager, industri och hantverk. 

3.3.1Kringliggande föroreningar

Figur 7. Utdrag ur EBH-kartan, med identifierade kringliggande objekt.

Handelsträdgårdar:

I direkt anslutning till planområdet har det funnits en handelsträdgård, på fastigheten Barkåkra 
6:58. Där bedrevs växtodling i växthus 1931 - 2005. Idag bedrivs där grossistverksamhet. 
Biologiska och kemiska bekämpningsmedel har använts och uppvärmning har skett med en 
oljepanna. Området har klassats som riskklass 2 enl. MIFO-1. (Länsstyrelsen, 2013).
Verksamheten med handelsträdgård bedrevs cirka 500 meter väster om planområdet, på 
fastigheten Barkåkra 45:2 och Barkåkra 45:33. Ägarna har delvis varit överlappande med 

Handels-
trädgård

F.d. 
Handelsträdgård

Nedlagda 
deponier

Bensinstation

Flygplats

Planområdet
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ovanstående verksamhet. Den historiska verksamheten 1947 - 1996 har inventerats enligt 
MIFO-1 och klassats som riskklass 2, med samma föroreningsbild som ovan. 

Deponier:
Söder om planområdet finns två stycken nedlagda deponier identifierade. I den norra (Barkåkra 
58:1) har det troligtvis deponerats bygg-, schakt-, och trädgårdsavfall, men även bilar, vitvaror 
och kemikalier har påträffats. Det är oklart vilken tidsperiod avfall har deponerats på platsen. 
(Ängelholms kommun, 2014; Heinesson, 2013). På den södra fastigheten, Barkåkra 55:1, har 
det 1964–1965 och eventuellt upp till ytterligare 10 år, deponerats ris och grovavfall från 
hushåll, schaktmassor och byggnadsavfall. Båda dessa deponier är klassade som riskklass 2 
enligt MIFO-1 (Länsstyrelsen, 2013).

4 Riskbedömning 
Fastigheten som planområdet omfattas av, Barkåkra 50:3, har av försvarsmaktens miljöenhet 
efter avslutad inventering (MIFO-1) indelats i riskklass 3 i länsstyrelsens nationella databas 
(EBH stödet) över förorenade områden avseende drivmedelsanläggningarna för flyg och fordon. 
Motivering till riskklassningen är att vid oförändrad markanvändning bedöms föroreningen inte 
utgöra någon miljöfara. Denna MIFO-1 inventering beaktar endast petroleumföroreningar och 
inte konstaterade PFAS/PFOS-föroreningar i jord, sediment, grund- och dagvatten på 
flottiljområdet. Ängelholms flygplats har mot bakgrund av ovan indelats i riskklass 1 i 
länsstyrelsens 

EBH-stöd p.g.a. föroreningssituationen i jord och sediment, samt spridning till grundvatten, 
brunnar och via avledning av förorenat dagvatten från fördröjningsdammar belastas 
ytvattendraget Kägleån.

Innevarande inventering har gått igenom tidigare miljöfarliga verksamheter inom planområdet. 
Vid byggnad 113 finns misstanke om föroreningsskada p.g.a. spill av organiska och klorerade 
lösningsmedel (TRI) från tidigare verksamhet med verkstad där drivmedelsdetaljer reparerades 
och tvättades samt motortvätt genom både spolning och bad. Tvättvattnet, som kan innehålla 
höga halter av metaller bl.a. koppar och kadmium, avleddes via golvbrunn till spillvattennätet. 

Spridning av föroreningar via tvättvattnet kan ske genom otätheter i spillvattenledningarna och 
vidare via ledningsgravar. Miljöteknisk markundersökning har inte utförts på området vid 
byggnad 113 och är därför inte riskklassad enligt MIFO-2, dvs översiktlig miljöteknisk 
markundersökning med provtagning och analys av jordprover. 

På området för byggnad 246 (objekt id 107) som tidigare använts som ”skrotgård” påvisades 
oljeförorening i halt över MKM i en punkt. Mätning i fält med PID-instrument gav ställvis 
indikation på höga VOC-halter. Jorden med höga utslag var gråaktig och stark lukt av 
petroleum. Föroreningens utbredning bedöms omfatta cirka 260 m2 och medeldjup på 1,5 m, se 
figur 8. 
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Figur 8. Objekt F10 107, ”skrotgården”. Föroreningens bedömda utbredning kring punkt 01. 
By 246 grå ruta t.h. i bildkant.  

Inom flottiljområdet och i närheten av planområdet finns flera f.d. brandövningsplatser där 
släckskum med PFOS hanterats vilket orsakat föroreningsskada på flera platser och spridning 
till grund- och ytvatten. Grundvattnet strax norr om planområdet innehåller förhöjda halter 
PFAS7. PFOS observerades i intervallet 500 - 1400 ng/l och med en sjunkande trend över åren 
2012-14.
Kunskap om PFAS egenskaper och toxicitet är begränsad. Vetenskapligt underlag finns f.n. 
endast för PFOS och PFOA. Livsmedelsverket har därför inkluderat ytterligare fyra ämnen för 
riskhantering av PFAS i dricksvatten till att omfatta summa 11 PFAS (PFAS11). I takt med att ny 
kunskap tillkommer samt att toxiciteten sannolikt är högre än vad som tidigare bedömts kommer 
TDI (tolerabelt dagligt intag) för PFOS och PFOA sannolikt att sänkas i framtiden. Det finns 
indikation på att TDI för PFOS kan komma att sänkas från 0,15 till 0,03 µg/kg/dag baserat på 
bedömning av US EPA år 2014. Europeiska livmedelmyndigheten EFSA gjorde 2018 en 
preliminär riskbedömning av PFOS och PFOA. En slutlig bedömning väntas inom kort från 
EFSA som inkluderar PFOS och PFOA (livsmedelsverket.se). För riskhantering och för att 
minska exponeringen för dessa ämnen i dricksvatten har livsmedelsverket därför infört 
åtgärdsgränsen 90 ng/l för summa PFAS11. 
Observerade PFOS halter överskrider signifikant SGI´s preliminära riktvärde (45 ng/l) för skydd 
av grundvatten samt livsmedelsverkets åtgärdsgräns. 
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Resultat från grundvattenundersökningen utförd norr om planområdet visar att 
grundvattenföroreningen bedöms ligga uppströms den f.d. räddningsstationen och nyare 
brandövningsplatsen, där marken är förorenad med PFAS, då grundvattnets 
huvudströmningsriktning enligt SGU är riktad åt nordost norr om planområdet. Det finns därför 
sannolikt andra närliggande förorenade markområden med förhöjda halter PFAS/PFOS i jord 
som sprids till grundvattenzonen. Sammantaget visar resultaten att spridning av PFAS-
föroreningar sker i grundvattenzonen. Så länge inget uttag av grundvatten sker i området utgör 
föroreningen i grundvattnet ingen exponeringsrisk för människor som kommer att vistas på 
planområdet. 
Enligt Sigma´s kännedom har miljötekniska markundersökningar inte utförts för att utreda 
eventuell förekomst av PFAS/PFOS i jord och grundvatten inom planområdet varför 
föroreningssituationen avseende dessa föroreningar är okänd. Från förorenade områden med 
höga halter PFAS och PFOS i jord (s.k. hot spots) kan förorening spridas vertikalt i mark via 
infiltrerande nederbörd genom genomsläpplig isälvsavlagring (bestående av grus och sand) till 
grundvattnet. Resultat från vattenprovtagning (dagvatten) i fördröjningsdammar inom 
flottiljområdet visar belastning av ytvattendraget Kägleån via förorenat dagvatten som avleds 
från dammarna. PFOS har uppmätts i halter upp till 100 ng/l år 2014 nedströms utsläppspunkter 
för dagvatten. Gränsvärdet för kemisk ytvattenstatus avseende PFOS i inlandsytvatten, uttryckt 
som årsmedelvärde, är 0,65 ng/l. PFOS tas i upp biota och är en potentiell exponeringsväg för 
människor som äter fisk från ån. Det är oklart i vilken omfattning fisk förtärs från Kägleån. 
Gränsvärdet PFOS i biota är 9,1 µg/kg våtvikt. Enligt SGU finns det en grundvattendelare norr 
om planområdet, se figur 9.

Figur 9. Bilden visar grundvattenflödet vid planområdet. Planområdet är markerat med en röd cirkel. 
Bilden är modifierad från SGU, Grundvattenmagasin, 2019.
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Grundvattenflödet söder om planområdet ligger i sydvästlig riktning, ner mot Skälderviken. 
Risken bedöms därför vara liten att föroreningar från deponierna söder om planområdet skulle 
ge någon negativ påverkan. Det föreligger dock en risk att eventuella föroreningar från de 
gamla anläggningarna strax norr om kan påverka planområdet. Jordarterna i området 
domineras av isälvssediment med en hög genomsläpplighet (SGU, 2019). 

Föroreningar som misstänkas finnas inom planområdet är alifater, aromater, BTEX, PAH, 
metaller, samt PCB i jord och grundvatten. Föroreningssituationen avseende PFAS är också 
okänd. Porgasmätning bör göras i anslutning till tidigare drivmedelshantering och där 
petroleumprodukter och lösningsmedel har hanterats eller lagrats inom området.

5 Diskussion och slutsatser
Planerad framtida markanvändning på det aktuella planområdet är bl.a. skola, kontor, handel 
vårdcentral och gym. 

På objekt F10 107 (f.d. skrotgården) planeras verksamhet med skola i befintlig byggnad 246. 
Petroleumförorening (aromater C8-C10) över MKM påträffades i en punkt. Mätning i fält med 
PID-instrument påvisade höga halter flyktiga ämnen (ställvis VOC>2000 ppm) som inte 
korrelerade med laboratorieanalyser trots påtaglig lukt av petroleum vilket kan bero på att 
flyktiga ämnen kan avgå vid provtagningen. Migration och ansamling av flyktiga 
petroleumkolväten intill och under byggnad 246 kan inte uteslutas mot bakgrund av 
observerade resultat. 
Skolverksamhet planeras på objektet F10 107 och i befintlig byggnad 246. Med hänsyn taget till 
observerad föroreningssituation och planerad (känslig) markanvändning med skola 
rekommenderas kompletterande utredning och efterbehandlingsåtgärder, se nedan avsnitt 7.  
Generella riktvärden för känslig markanvändning (KM) är tillämpliga som åtgärdsmål för 
efterbehandling av påträffad förorening.   

På centrala flygplansverkstaden (F10 108) utfördes motortvätt i intilliggande byggnad 113 med 
organiska lösningsmedel och trikloretylen och där volymer upp till 3000 m3 förvarades i 
byggnadens kemikalieförråd. Spill misstänks från verksamheten och tvättvattnet, som kan 
innehålla höga halter av metaller bl.a. koppar och kadmium, avleddes via golvbrunn till 
spillvattennätet. Spridning av föroreningar kan ske genom otätheter i spillvattenledningarna och 
vidare via ledningsgravar. Mot ovan bakgrund rekommenderas därför att platsen inklusive By 
113 utreds vidare för eventuell förekomst av markföroreningar.  

Tidigare verksamheter på och omkring planområdet har hanterat bl.a. bekämpningsmedel, 
metaller och olja/drivmedel. Då det funnits handelsträdgårdar i grundvattenriktningen finns 
potentiell risk för förorening av bl.a. klorerade bekämpningsmedel vilket bör utredas.
Inför exploatering bör därför kompletterande undersökningar övervägas då 
föroreningssituationen är okänd på delar av planområdet som inte undersökts, samt beaktat 
risken för spridning av föreningar från omkringliggande potentiellt förorenade områden bl.a. från 
nedlagda deponier.  

Lokalt på flottiljområdet har höga halter PFAS/PFOS över MKM påträffats i ytlig jord med 
sjunkande halter med ökat djup. Höga halter har observerats i grundvattnet och visar att 
föroreningen sprids i grundvattenzonen. 

Enligt Sigma´s kännedom har miljötekniska markundersökningar inte utförts inom planområdet 
där syftet varit att utreda eventuell förekomst av högfluorerade ämnen i jord eller grundvatten. 
Föroreningssituationen inom planområdet är därför okänd beträffande PFAS/PFOS 
föroreningar. 
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Baserat på innevarande inventering och tillgänglig information om tidigare miljöfarliga 
verksamheter finns inget som indikerar att t.ex. släckskum innehållande PFOS har hanterats, 
varför det inte finns direkta skäl att misstänka förekomst av PFAS-föroreningar i mark inom 
planområdet, men det kan inte uteslutas. 

6 Osäkerheter 
Föroreningar i mark inom ett förorenat område förekommer sällan homogent fördelade utan 
påträffas vanligen lokalt i förhöjda halter, s.k. hot spots. En osäkerhet föreligger därför alltid vid 
miljötekniska markundersökningar att områden med särskilt höga halter föroreningar kan ha 
missats vid jordprovtagningen. Provtagningsstrategi och urval av analyser baseras på 
erfarenhetsmässiga bedömningar och branschpraxis. Av naturliga skäl kan det därför inte 
uteslutas att det kan finnas förorening i punkter/områden som inte har undersökts eller att det 
förekommer ämnen och föreningar som inte analyserats. 

7 Rekommendationer 
I samband med planerade markarbeten inom planområdet kan det inte uteslutas att eventuellt 
uppträngande länshållningsvatten i djupa schakter kan innehålla förhöjda halter föroreningar 
inklusive PFAS/PFOS. Beredskap och reningsutrustning behöver därför finnas för 
omhändertagande och rening av länshållningsvatten. Påträffas PFAS kan särskild rening med 
t.ex. aktivt kol bli nödvändigt utöver sedimenteringscontainer. Lokala tillsynsmyndigheten 
tillhandahåller riktlinjer för länshållningsvatten med krav beträffande innehåll av föroreningar 
innan avledning får ske till ledningsnätet.

Baserat på utförd inventering och resultat från tidigare markundersökningar rekommenderas 
kompletterande utredningar och efterbehandlingsåtgärder för nedanstående objekt.

 F10 107, By 246: provtagning och mätning av inomhusluften i byggnaden avseende 
flyktiga ämnen (VOC) då skola planeras i befintlig byggnad. Om förhöjda halter VOC 
påträffas i inomhusluften i BY 246 rekommenderas fortsatt utredning med undersökning 
under markplatta/husgrund By 246 avseende flyktiga ämnen (VOC). 
Porluften i mark mellan påträffad markförorening (>MKM) och By 246 bör undersökas 
avseende VOC. 
Efterbehandling: markföroreningen i punkt 01 på f.d. skrotgården behöver åtgärdas 
genom t.ex. schaktsanering. Föroreningen bedöms vara avgränsad i profil vid 1,5 m u 
my, 
Miljökontroll med provtagning i schaktbotten och schaktväggar rekommenderas för 
verifiering att åtgärdsmål för efterbehandlingen innehålls. 
Naturvårdsverkets generella riktvärden för KM är tillämpliga som åtgärdsmål avseende 
resthalter av kvarlämnade föroreningar i jord. 

 F10 108 By 113: mot bakgrund av tidigare verksamhet överväga kompletterande 
markundersökning av platsen samt byggnad 113 avseende förekomst av föroreningar. 
Utredningen bör kunna utföras i samband med planerad byggnation. 

 Om kompletterande miljötekniska markundersökningar övervägs inom planområdet 
rekommenderas utredning av eventuell förekomst av PFAS/PFOS i jord, grundvatten 
samt i eventuellt uppträngande länshållningsvatten i djupa schakter. 

Mot bakgrund av planområdets närhet till f.d. handelsträdgårdar rekommenderas att 
klorerade bekämpningsmedel i jord undersöks.
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Anmälan ska göras till lokal tillsynsmyndighet om överskottsmassor med föroreningsinnehåll i 
halter över nivå för mindre än ringa risk (MRR) planeras att återvinnas inom arbetsområdet eller 
på annan plats för t.ex. anläggningsändamål. 

Enligt 10 kap 11§ miljöbalken ska den som äger eller brukar en fastighet oavsett om området 
tidigare ansetts förorenat genast underrätta tillsynsmyndigheten om det upptäcks en förorening 
på fastigheten och föroreningen kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller 
miljön. 

Anmälan enligt 28§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska 
lämnas in till lokala tillsynsmyndigheten, vanligtvis åtminstone 6 veckor innan planerade 
markarbeten eller saneringsåtgärder påbörjas. 
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