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Abstract 
 
MIFO Phase 2: Risk Classification of PFC-Contaminated Soil and Groundwater 
at Sundsvall-Timrå Airport 
Emelie Haglund 
 
The Methodology for inventory of contaminated sites (MIFO) is a method 
designed by the Swedish Environmental Protection Agency with an aim to 
facilitate agents and consultants during inventory of contaminated areas. It is 
structured into two stages, the first phase comprises oriented studies of the area 
while the second one consists of conceptual studies, such as field testing and 
analysis. After each phase the object is assigned a risk class that describes the 
degree of contamination and the risk associated with it. At Sundsvall-Timrå 
airport, the soil, surface- and groundwater at two fire drilling sites are 
contaminated with the anthropogenic substance PFOS, a former supplement in 
extinguishing foam. As a result of this, a number of environmental investigations 
have occurred over the past seven years which has led to a substantial amount 
of data in regards to the degree and dispersion of the contamination. However, 
prior to this date no risk classification according to MIFO phase 2 has been done. 
In order to appropriately remediate the site, it is essential that this step of the 
process is completed. Thus the County Administrative Board of Västernorrland in 
Sweden commissioned this thesis for the purpose of risk classifying Sundsvall-
Timrå Airport. This was done by analysing the results from previous 
environmental investigations made by WSP Environmental and comparing them 
to the Swedish Geological Institute’s preliminary benchmark value for PFOS. The 
fact that Sundsvall-Timrå airport is situated in close approximation to a nature 
reserve and due to the high degree of contamination together with the substance 
distribution capabilities and high toxicity, the study resulted in the object being 
assigned risk class 1, very high risk.  
 
Key words: Sundsvall-Timrå Airport, PFCs, PFOS, fire-fighting foam, MIFO, 
contamination 
 
Independent Project in Earth Science, 1GV029, 15 credits, 2016 
Supervisor: Roger Herbert 
Department of Earth Sciences, Uppsala University, Villavägen 16, SE-752 36 
Uppsala (www.geo.uu.se) 
 
The whole document is available at www.diva-portal.org 
 
 
  



Sammanfattning 
 
MIFO fas 2: Riskklassning av PFAS-förorenad mark vid Sundsvall-Timrå 
Airport 
Emelie Haglund 
 
Syftet med detta självständiga arbete var att på uppdrag av Länsstyrelsen i 
Västernorrland göra en MIFO fas 2 riskklassning av ett förorenat område vid 
Sundsvall-Timrå flygplats. MIFO (Metodik för inventering av förorenade områden) 
är en metodik framtagen av Naturvårdsverket med ändamålet att vägleda ombud 
och konsulter vid inventeringar av förorenade områden. Metoden är uppdelad i 
två steg, fas 1 och fas 2. Den första fasen involverar orienterade studier av 
området och den andra består av översiktliga studier, som till exempel 
fältundersökningar och analyser. Efter var fas tilldelas objektet en riskklass 
utifrån hur allvarlig föroreningssituationen bedöms vara. På Sundsvall-Timrå 
flygplats är marken, yt- och grundvattnet vid två brandövningsplatser förorenat 
med det antropogena ämnet PFOS som brukade ingå i släckskum. Som följd till 
detta har ett flertal miljötekniska mark- och grundvattenundersökningar gjorts i 
området under de senaste sju åren. Detta har lett till ett betydande underlag av 
data beträffande halt och spridning av föroreningen men fram tills nu har ingen 
fas 2 riskklassning av brandövningsplatserna med avseende på PFOS gjorts. 
Avsikten med arbetet var således att med hjälp av resultaten från tidigare 
miljötekniska undersökningar och SGIs preliminära riktvärden för PFOS, tilldela 
objektet en riskklass. Då Sundsvall-Timrå flygplats ligger intill Indalsälvens 
naturreservat, föroreningsnivån vid brandövningsplatserna anses vara mycket 
stor samt det faktum att PFOS har höga spridningsförutsättningar och toxicitet, 
resulterade studien i att området tilldelades riskklass 1, vilket innebär mycket stor 
risk.  
 
Nyckelord: Sundsvall-Timrå flygplats, PFAS, PFOS, MIFO, förorenat område, 
släckskum 
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 Inledning 
Mänsklig verksamhet utgör en viktig beståndsdel i vårt moderna, högteknologiska 
samhälle men är dessvärre också den huvudsakliga orsaken till att toxiska föreningar 
introduceras till miljön. Ämnen som släpps ut i samband med exempelvis industriella 
processer är ofta skadliga för människor likväl som för akvatiska och terrestra 
ekosystem. Utöver detta begränsar dem våra möjligheter att använda de tillgångar 
som naturen i ett förorenat område har att erbjuda. I Sverige finns ett miljömål om en 
giftfri miljö för människan likväl som för ekosystemen och för att detta ska kunna 
uppnås är det väsentligt att förorenade områden inventeras och åtgärdas 
(Naturvårdsverket, 2012).    

Naturvårdsverket har tillsammans med länsstyrelserna och privata aktörer 
identifierat och riskklassat omkring 24 500 förorenade områden i landet. Utöver 
detta misstänks ytterligare 85 000 objekt vara förorenade och där en utredning är 
angelägen (Naturvårdsverket, 2016a). För att åstadkomma en effektiv och 
regelrättig utredning är det grundläggande att det finns ett enhetligt system för 
riskklassning av förorenade områden. Naturvårdsverket har av denna anledning 
skapat en inventeringsmetod som ska vägleda konsulten eller ombudet genom 
utredningen, denna är kallad Metodik för inventering av förorenade områden och 
förkortas MIFO (Naturvårdsverket, 1999).  

Metoden är uppbyggd i två delar; fas 1 och fas 2. Den första delen omfattar 
orienterade studier av området och involverar i regel inte några 
fältundersökningar. Den grundar sig på historiken av tidigare verksamhet på 
platsen och huruvida detta medfört utsläpp av skadliga ämnen till naturen. 
Bedömningen resulterar i att det aktuella objektet tilldelas en av fyra riskklasser 
där Klass 1 är av störst risk och Klass 4 av minst. Följaktligen uppskattas 
behovet av vidare undersökning i området och vare sig en MIFO fas 2 är 
nödvändig eller inte. Om det anses vara behövligt utförs strategiska 
provtagningar av mark samt yt- och grundvatten kring objektet och en skildring av 
föroreningens spridningsförutsättningar, föroreningsnivån samt hälso- och 
miljöeffekter tas fram. Därefter görs en ny riskklassning baserat på det nya 
dataunderlaget vilket senare kan ligga till grund för åtgärdsplaner av området 
(Naturvårdsverket, 1999) 

Syftet med detta självständiga arbete var att göra en riskklassning enligt MIFO 
fas 2 av ett förorenat område vid Sundsvall-Timrå flygplats i Västernorrlands län. 
Marken och grundvattnet på platsen är förorenat med det antropogena ämnet 
PFOS som har ingått i brandsläckningsmedel. Även andra högfluorerade ämnen 
har påträffats i området, däribland PFOA, om än i lägre koncentrationer. PFOS 
har uppmätts i höga halter vid de två brandövningsplatser på flygplatsen och 
eftersom ämnet är vattenlösligt anses spridningsförutsättningarna vara stora. 
Projektet gjordes på uppdrag av Länsstyrelsen i Västernorrland och är avsett att 
bistå dem i kommande åtgärdsplaner för området. 

1.1 Avgränsningar 
Studien ämnade enbart åt att riskklassa den gamla och nya brandövningsplatsen 
vid Sundsvall-Timrå flygplats med avseende på PFOS och är baserad på de 
geologiska och hydrologiska förhållandena som är unika för lokalen. 
Riskklassningen är gjord utifrån de resultat som WSP Environmental erhållit från 
deras miljötekniska undersökningar i området.    
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1.2 Rapportens struktur 
Rapporten är disponerad så att väsentlig information gällande Sundsvall-Timrå 
flygplats och PFAS-ämnen presenteras först i kapitlet för Bakgrund. Detta följs av 
Metod, där en beskrivning av hur riskklassningen av Sundsvall-Timrå flygplats 
genomfördes samt en förklaring av de bedömningsgrunder som ingår i MIFO-
metodiken. Därefter redovisas data från tidigare miljötekniska undersökningar som 
använts till underlag för riskklassningen. I kapitlet Resultat klarläggs de grunder som 
finns för riskklassningen samt den tilldelade klassen. Avslutningsvis diskuteras de 
framtagna resultaten tillsammans med kommande åtgärdsplaner och den nutida 
ekologiska statusen i området under rubriken Diskussion. Referenser och bilagor 
återfinns i slutet av rapporten. 

 Bakgrund 
Den första delen av kapitlet är avsedd att ge information om Sundsvall-Timrå 
flygplats. Detta inkluderar en beskrivning av områdets hydrologiska, geologiska 
och ekologiska förhållanden samt vilken typ av markanvändning och vilka 
verksamheter som förekommer på flygplatsen. I den andra delen ges information 
om de kemiska egenskaperna hos vissa PFAS-ämnen och hur dessa relaterar till 
deras spridning i miljön. Detta följs av en beskrivning av de exponeringsvägar 
som finns för människor tillsammans med ämnenas associerade hälso- och 
miljöeffekter. Kapitlet avslutas med SGIs preliminära riktvärden för PFOS samt 
andra gränsvärden som är framtagna av EU. 

2.1 Sundsvall-Timrå flygplats 
Sundsvall-Timrå Airport, tidigare benämnd Sundsvall-Härnösand flygplats eller 
Midlanda, invigdes 1944 och ägdes fram till 2010 av Luftfartsverket. Efter detta 
tog Swedavia AB över det statliga ägandet av svenska flyganläggningar. År 2013 
var Midlanda en av tre svenska flygplatser som övergick från statligt till 
kommunalt ägande när Sundsvall och Timrå kommuner gick ihop och köpte upp 
flygplatsen (Sundsvall-Timrå airport, n.d.) 
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Figur 1. Terrängkarta över Sundsvall-Timrå flygplats och en del av Indalsälvens 
deltaområde (© Lantmäteriet 2014, I2014/00601). 

2.1.1 Hydrologi och geologi 
Flygplatsen är belägen på Skeppsholmen, ett vattenomgärdat landområde vid 
Indalsälvens utlopp. Då lokalen befinner sig i älvens delta består marken i 
området av mäktiga sand- och gruslager (bilaga 1). SGUs brunnsarkiv visar att 
djupet till berggrund varierar stort i regionen och att man kan uppskatta 
mäktigheter på överliggande jordmassor från allt emellan 5-100 m. Data av 
jordlagerföljden på ön tyder på varierande lager av normal-, mellan- och finsand i 
de översta tio metrarna med en tendens till minskade partikelstorlek med djupet. 
SGUs grundvattenmagasinsarkiv beskriver en generell uttagsmöjlighet på 1-5 l/s 
(bilaga 2) och grundvattnets strömriktning i regionen bedöms vara syd till syd-
västlig (bilaga 3). Detta antyder att grundvattnet vid flygplatsen rinner ut i Sörån. 
Vid öns östra sida rinner Norrån, ett annat av Indalsälvens utlopp, och de båda 
åarna mynnar ut i Klingerfjärden som är en del av Bottenhavet.   

2.1.2 Naturskyddsvärde 
Indalsälven är ett av Sveriges största kustdeltan (ca 10 km2) och betraktas som 
ett riksintresseområde för både naturvård och friluftsliv. Deltat är präglat av 
geomorfologiska processer som landhöjning och den kontinuerliga tillförseln av 
älvsediment har gett upphov till de mäktiga sandlager som återfinns i området. 
Den unika miljön har gett ett rikt växt- och djurliv och deltat anses ha höga 
botaniska värden då det är hem till flera översvämningsberoende växtarter. Bland 
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annat så förekommer arter som klådris, käringtand, mandelpil och knutarv vid de 
stränder som tidvis får högvatten, den sällsynta ävjepilörten kan också återfinnas 
i området (Länsstyrelsen Västernorrland, 2016).  

I regionen finns både bofasta och rastande fågelarter och delar av Indalsälven, 
inklusive Sörån, är klassat av Fiskeriverket och Naturvårdsverket som Särskilt 
värdefulla vatten, se figur 2. Vattendrag som tilldelats denna klassning är ofta 
präglade av intakta strandmiljöer, naturliga flödesförhållanden och omväxlande 
naturliga vattenmiljöer där den säregna livsmiljön har en stor betydelse för 
många rödlistade fiskarter (Naturvårdsverket, 2007). Specifikt i Sörån kommer 
indelningen av att fiskar som harr, lax, sik och havsöring har älven som 
uppvandringsområde (Länsstyrelsens WebbGIS, 2016). Deltat är därför en 
populär destination för sportfiske men även yrkesverksam fiske pågår längs med 
Indalsälven. Under vår- och sommarmånaderna förekommer det mycket 
kanotpaddling i skärgårdsdeltat och stränderna besöks ofta av sol- och badgäster 
(Länsstyrelsen Västernorrland, 2016).  

För att bevara och skydda den unika miljön är en del av kustdeltat sydost om 
Skeppsholmen klassificerat som naturreservat, en del av reservatet har 
dessutom tilldelats ett Natura 2000-område, se figur 2 (Länsstyrelsen 
Västernorrland, 2016).   

Natura 2000-områden är till för att bevara unika naturmiljöer och för att skydda 
utrotningshotade arter och ekologiska system. Dem är särskilt skyddsvärda ur en 
europeisk synvinkel då Natura 2000 framtogs för att skydda känsliga 
naturområden inom hela EU (Naturvårdsverket, 2016b).  
 

 
Figur 2. Karta tagen ur Länsstyrelsens WebbGIS som visar deltats naturskyddsområden 
(Länsstyrelsen 2016). 
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2.1.3 Markanvändning 
Ön används främst i flygverksamhetssyfte och de flesta aktörer som är 
verksamma på platsen är kopplade till flyganläggningen och dess service.  

Vegetationen på landområdet kring flygplatsen består av skog- och gräsmark 
och på öns nordöstra del, utanför flygområdet, äger SCA skog där det bedrivs 
kottodling (Luftfartsverket, 2005). En turistinformationkiosk finns belägen vid Y:et 
(Skulptur av Bengt Lindström) utanför flygplatsen som tillhör Timrås kommun. 
Det finns inga närbelägna bostadsområden eller skolor och det är ej känt att 
grundvatten används som dricksvattenresurs inom flygområdet. Av denna 
anledning bedöms markanvändningen i området, enligt Naturvårdsverkets 
kriterier, enbart omfatta industriella verksamheter varför den anses som mindre 
känslig markanvändning.  

2.1.4 Brandövningsplatser 
På Sundsvall-Timrå flygplats utövar man brandövningar, två platser vid 
flyganläggningen har använts i detta syfte, gamla och nya brandövningsplatsen 
(BÖP). Båda lokalerna är belägna väster om landningsbanan och ligger inom 
cirka 100-meters avstånd till ett av Indalsälvens utlopp, Sörån, se figur 3.  

Gamla BÖP har använts sedan 1970 och 1997 flyttade man anläggningen till 
nya BÖP. Därefter har en tidvis avveckling av den äldre brandövningsplatsen 
gjorts där man till exempel avlägsnat den oljeavskiljare som har renat använt 
vatten från olja. I dagsläget används nya BÖP fortfarande i brandövningssyfte, 
vid denna finns ett reningsverk där det använda vattnet genomgår olika kemiska 
reningar, bland annat från olja. Ingen rening med avseende på högfluorerande 
ämnen görs. Efter att vattnet passerat reningsverket infiltreras det åter i marken, 
(Petra Schwartz, SDL Airport).  
 

 
Figur 3. Ortofoto över Sundsvall-Timrå flygplats med hänvisning till gamla och nya 
brandövningsplatsen (© Lantmäteriet 2014, I2014/00601). 
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2.1.5 Objektets föroreningar 
Släckskum av typen AFFF(Aqueous Film Forming Foams) började användas i 
Sverige kring 1970-talet. AFFF-släckskum innehåller högfluorerade ämnen, även 
känt som PFAS, och är effektiv vid bekämpning av vätskerelaterade bränder. 
Detta kommer av att högfluorerade ämnen besitter ytaktiva egenskaper som 
verkar i att skummet snabbt kan sprida sig över vätskan och förhindra att 
avdunstning och värmestrålning uppstår (Kemikalieinspektionen, 2015a). Mer 
information beträffande PFAS-ämnens egenskaper beskrivs i nästa avsnitt, 2.2 
Perfluorerade alkylsubstanser. Eftersom oljebränder tillhör den främsta risken på 
flygplatser har brandövningar med AFFF-släckskum varit dem mest 
förekommande. 

PFOS är ett av flera högfluorerade ämnen som ingår i AFFF-släckskum. 
Kännedomen beträffande ämnets negativa hälso- och miljöeffekter 
uppmärksammades i början av 2000-talet varpå tillverkning och försäljning av 
PFOS-innehållande produkter inom EU förbjöds år 2008. År 2011 blev det sedan 
förbjudet att använda kvarvarande lager av det så kallade AFFF släckskummet.  

Då det är oklart hur mycket släckskum som använts vid brandövningar är det 
svårt att beräkna den exakta mängden som historiskt sett har släppts. Mängden 
PFOS uppgår till cirka 23.75 % av den totala mängden PFAS i ett släckskum. IVL 
har uppskattat att från 1980 till 2008 har cirka 1000-3000 kg PFOS släppts ut i 
naturen vid 27 brandövningsplatser på flygplatser i Sverige (IVL, 2016). I denna 
bedömning inkluderades Sundsvall-Timrå flygplats men den exakta mängden 
som enbart kommer från flygplatsen är svårt att fastställa.  

2.2 Perfluorerade alkylsubstanser 
PFOS och PFOA tillhör gruppen perfluorerade alkylsubstanser som började 
tillverkas och brukas kommersiellt i början på 1950-talet. Ämnena besitter 
ytaktiva egenskaper. Detta innebär att de verkar i att minska ytspänningen 
mellan två gränsytor, exempelvis vatten och olja, och möjliggör för en blandning 
av två ämnen som i regel skulle repellera varandra. Egenskaperna kommer från 
polära och icke polära delar av molekylen som ofta också är vatten- och 
fettavvisande (Encyclopaedia Britannica, 2016). På grund av detta har 
högfluorerade ämnen haft ett brett användningsområde och har bland annat 
använts i skyddsbeläggningar på slitagebenägna ytor och som komponent i 
brandsläckningsmedel (US EPA, 2014). 

2.2.1  Kemiska egenskaper 
PFAS-molekyler är uppbyggda av långa, stabila fluororganiska kedjor som är 
bundna till olika funktionella grupper. PFOS har en sulfonsyra som funktionell 
grupp och PFOA en karboxylsyra, se figur 4. Den funktionella gruppen besitter 
ofta hydrofila egenskaper medan den fluororganiska kedjan är hydrofob.  

 Figur 4: Molekulära strukturer för PFOS (vänster) och PFOA (höger) 
(Kemikalieinspektionen, 2016).  
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I normala vattenförhållanden existerar de två föreningarna som negativt 
laddade joner vilket påverkar deras mobilitet och reaktivitet med andra fasta och 
upplösta ämnen (Brooke et al., 2004). Vattenlösligheten hos perfluorerade 
alkylsyror varierar beroende på molekylstorleken samt den funktionella gruppen. 
PFOS har en approximativ löslighet på 600 mg/l medan PFOA har en betydligt 
högre löslighet på 3400 mg/l, detta beror på den extremt lösbara 
karboxylsyragrupp som ingår i PFOA. PFOS löslighet är också starkt korrelerat 
till mängden fria katjoner i vattnet där en ökande salthalt resulterar i en utfällning 
av ämnet (Giesy et al., 2006).  

PFOS och PFOA kan adsorberas till jordpartiklar i mark och sediment där 
jordens sammansättning, pH och elektrostatiska interaktioner spelar en 
avgörande roll. En hög organisk halt ökar markant adsorptionsförmågan till 
jorden, därutöver har också elektrostatiska interaktioner med Ca2+ och ett lägre 
pH värde en inverkande roll. Även längden på den fluorerade kolvätekedjan 
påverkar adsorptionen, om än inte i lika stor omfattning (Higgins and Luthy, 
2006).  

Den höga vattenlösligheten gör att PFOS och PFOA har stora 
spridningsförutsättningar, framförallt i yt- och grundvatten där saltkoncentrationen 
vanligtvis är låg. Det är av denna anledning angeläget att ha kunskap om 
markens sammansättning i det förorenade området för att kunna göra en verklig 
uppskattning av föroreningarnas spridning till kringliggande miljö.   

2.2.2  Exponering, hälso- och miljörisker 
De starka kolfluor-bindningarna i PFAS-ämnen gör dem till väldigt 
motståndskraftiga och svårnedbrutna föreningar. Då de dessutom är 
antropogena ämnen existerar inga evolutionära nedbrytningsmekanismer för 
dem i naturen, vilket i sin tur leder till att de förblir kvar i miljön och kan 
bioackumuleras i organismer.  

Bioackumulationen av PFOS i djur har upptäckts vara hög och den skiljer sig 
från andra toxiner i det avseendet att den inte koncentreras i fettvävnad. Istället 
binder den till proteiner och kan ansamlas i blodplasman, detta förmodas bero på 
ämnets lipofoba egenskaper (IVL 2015).  

PFOS följer ett idealiskt exempel på hur persistenta bioackumulerande ämnen 
uppträder i näringskedjan. Ämnet upptas av sediment- och vattenlevande 
organismer och koncentrationen ökar successivt med högre trofisk nivå. Av 
denna anledning är det  i synnerhet toppkonsumenterna som utsätts för den 
påtagligaste risken.  

Mänsklig exponering för PFOS sker främst via intag av dricksvatten och 
livsmedelsprodukter, där föda som innehåller fisk och skaldjur anses ha de 
högsta halterna. I Sverige har akvatiska arter som mört, abborre, torsk och gråsäl 
påträffats med extrema halter av PFOS i muskelvävnader och lever. Mört har 
funnits ha en biokoncentrationsfaktor på cirka 2000, vilket innebär att den har en 
halt av PFOS som är 2000 gånger högre än det vatten fisken lever i. För rovfiskar 
som livnär sig på till exempel mört blir biokoncentrationsfaktor ännu högre, den 
uppskattas kunna vara cirka 3000-5000 gånger högre än omkringliggande vatten. 
Liknande undersökningar har gjorts gällande PFOA och dessa har indikerat att 
ämnet inte tycks bioackumuleras i fisk (Woldegiorgis et al., 2010; Woldegiorgis 
and Viktor, 2008).  

Både PFOS och PFOA har upptäckts bioackumuleras i grödor som växer i 
PFAS-förorenad jord (Felizeter et al., 2014; Krippner et al., 2015; Stahl et al., 
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2009). Upptaget, distributionen, och lagringen av ämnena skiljer sig dock mellan 
olika växtarter och påverkas av PFAS-koncentrationen i marken likväl som 
kedjelängden på molekylen (Stahl et al., 2009).  

Även i fåglar och fågelägg har höga halter av PFOS påträffats. Detta är 
troligen en följd av att de livnär sig på fisk, men det är också möjligt att det 
kommer från konsumtion av daggmaskar (Försvarsmakten, 2013). Eftersom 
maskar är viktig basföda för flera olika djurarter är dessa en aktiv överförare av 
föroreningar från jord till terrestra ekosystem (Rich et al., 2015). 

Vetskapen om de associerade hälsoeffekterna vid exponering för olika PFAS-
ämnen är begränsad, men studier av människor och djur har visat att levern, 
fettmetabolismen, immunförsvaret och reproduktionsförmågan påverkas (USEPA 
2014). I en dansk studie fann man att högre halter av PFOS i kvinnor kunde 
associeras med lägre fertilitet. Ett liknande samband upptäcktes för män där 
spermaproduktionen kunde vara femtio procent lägre för män som exponerats för 
högre halter av PFOS (Fei et al., 2009). PFAS-ämnen tycks också påverka 
mängden kolesterol i blodet och har förknippats med ökad produktion av 
urinsyra, dessa kan båda relateras till hjärt- och kärlsjukdomar (Eriksen et al., 
2013; Shankar et al., 2011; Steenland et al., 2009). Det finns också en stark 
misstanke om att både PFOS och PFOA är cancerframkallande. Positiva 
förhållanden mellan höga halter av PFOS och urinblåsecancer har detekteras 
(Alexander et al., 2003) och indikationer på att PFOA kan orsaka njur-, testikel 
och prostatacancer finns (Barry et al., 2013; Vieira et al., 2013). 

2.2.3  SGI’s riktvärden för PFOS 
Statens geotekniska institut fick i uppdrag av regeringen under 2015 att ta fram 
preliminära riktvärden för högfluorerade ämnen i mark och grundvatten. 
Riktvärden för känslig markanvändning, mindre känslig markanvändning samt för 
skydd av grundvatten som dricksvattenresurs och markekosystem framställdes. 
Då det i dagsläget enbart finns tillräckligt med underlag till ett riktvärde för PFOS 
sattes inga riktvärden för PFOA eller andra högfluorerade ämnen i denna rapport 
(SGI, 2015, p. 5). Den enda form av ett gränsvärde som finns för andra PFAS-
ämnen är den åtgärdsgräns på 90 ng/l som Livsmedelsverket satt för 
dricksvatten. Detta inkluderar PFBS, PFHxS, PFOS, PFPeA, PFHxA, PFHpA 
samt PFOA och innebär att den totala halten av dessa ämnen i dricksvatten ej får 
överskrida gränsvärdet (IVL Svenska miljöinstitutet, 2016).  

För känslig markanvändning satte SGI ett riktvärde för PFOS som bedöms 
skydda de arter som är i direkt kontakt med föroreningen i marken men även 
arter på högre trofisk nivå. Värdet är således satt efter skydd av markmiljö och 
motsvarar en nivå där 95% av ekosystemet är skyddat (SGI, 2015, p. 37).  

Vid mindre känslig markanvändning framtog man först ett värde satt utefter 
den halt där man beräknar att 50% av arterna i ekosystemet inte är påverkade av 
föroreningen, vilket är i enlighet med Naturvårdsverkets principer för 
markanvändning. Detta värde var 0,3 mg/kg och då det ej skulle innefatta skydd 
av grundvatten som naturresurs sänktes riktvärdet till 0,02 mg/kg (SGI, 2015, p. 
23). 

Riktvärdet för skydd av grundvatten är främst baserat på det föreslagna värdet 
för skydd av grundvatten som en naturresurs. Detta kommer av att de 
hälsoriskbaserade värdena för intag av dricksvatten, inandning av ångor samt 
intag av fisk är högre än den gräns satt för grundvatten som naturresurs (SGI, 
2015, p. 27). De preliminära riktvärdena redovisas i tabell 1. 
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Tabell 1. Preliminära riktvärden för PFOS för KM, MKM och som grundvattenresurs. 
Riktvärde för skydd av markmiljö, grundvatten och 
ytvatten vid känslig markanvändning (KM) 

3 ng/g  

Riktvärde för skydd av markmiljö, grundvatten och 
ytvatten vid mindre känslig markanvändning (MKM) 

20 ng/g 
 

Riktvärde för skydd av ytvatten (MKM) 27 ng/g  

Riktvärde för skydd av grundvatten som 
dricksvattenresurs och markekosystem 

45 ng/l 

Källa: SGU, 2015 
 

Det tolerabla dagliga intaget för PFOS är 150 ng/kg kroppsvikt vilket framtogs 
av European Food Safety Agency år 2008. Efter detta har betydligt mer forskning 
gällande PFAS-ämnen gjorts, vilket tyder på att dessa ämnen verkar vara mer 
toxiska än tidigare beräknat. SGI skriver i sin rapport att det finns en stor chans 
att TDI för PFOS i framtiden kommer att sänkas, där US Environmental 
Protection Agency redan har förslagit ett nytt TDI för PFOS på 30 ng/kg 
kroppsvikt per dag. Om detta skulle verkställas skulle det innebära en sänkning 
av det hälsoriskbaserade riktvärdet med en faktor av fem, vilket i sin tur kan leda 
till att de preliminära riktvärdena för känslig- och mindre känslig markanvändning, 
samt skydd av grundvatten och ytvatten sänks (SGI, 2015, p. 33).  

2.2.4 Bakgrundshalter och EQS-värden 
På grund av sina stora spridningsförutsättningar, existerar idag PFAS-ämnen i 
bakgrundshalter över hela världen. I Sverige har IVL utfört screening av miljögifter för 
miljöövervakning runt om i landet, vilket har resulterat i att det finns en del data för 
bakgrundshalter av PFAS i svenska vattendrag. År 2013 togs tester vid Bergeforsen 
som ligger uppströms Sörån i Indalsälven och man fann att PFOS halten i vattnet var 
0,091 ng/l och 0,17 ng/l för PFOA (IVL Svenska miljöinstitutet, 2014).  

Environmental quality standards (EQS) framtas av EU och är gemensamma 
gränsvärden för miljögifter i naturen. Värdena är baserade på eko-toxikologisk data 
och är generellt framtagna för att skydda både akvatiskt liv och människor från 
negativa effekter av föroreningar. För PFOS är EQS-värdet för fisk satt till 9,1 ng/g 
färsk fisk och årsmedelvärdet för ytvatten 0,65 ng/l (Havs- och vattenmyndigheten, 
2015). I detta fall syftar enbart värdet åt att skydda människor från 
sekundärförgiftning och innebär inte ett skydd av akvatiskt liv från negativa effekter 
av föroreningen. Inga EQS-värden finns för PFOA eller någon av de andra PFAS-
ämnena.  

 Metod  
Denna del är avsedd att tydliggöra för hur en MIFO utredning ska genomföras 
och vilka parametrar som ska analyseras vid inventeringen. Den beskriver även 
tillvägagångssättet för riskklassningen i denna specifika studie.   

3.1 Riskklassning av Sundsvall-Timrå flygplats 
I denna fas 2 utredning insamlas ingen ny analysdata utan en sammanfattning av de 
tidigare miljötekniska markundersökningarna görs. Informationen framtagen i de 
undersökningar som Vectura och WSP Environmental gjort i området är tillräcklig för 
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att en fas 2 riskklassning ska kunna genomföras. Tillvägagångssättet för 
riskklassningen följer MIFO-metodiken och data gällande föroreningarnas farlighet, 
föroreningsnivån, spridningsförutsättningarna samt känslighet och skyddsvärde förs 
in i MIFO-blanketter. Dessa sammanställs sedan i en samlad bedömning varpå en 
riskklassning görs. På grund av de olika föroreningsnivåerna vid nya respektive 
gamla brandövningsplatsen kommer dessa indelas var för sig (i blankett C) och 
sedan sammanvägas i den samlade riskklassningen (blankett E).  

Eftersom informationen om andra PFAS-ämnen är begränsad och dessa ej ingår i 
alla de miljötekniska undersökningarna, kommer föroreningsnivån och 
spridningsförutsättningarna enbart baseras på halterna av PFOS. Förekomster av 
bränslerelaterade föroreningar som PAH:er, ftalater och aromatiska- och alifatiska 
kolväten har påträffats inom flygplatsområdet men enbart i enstaka prover vid 
brandövningsplatserna, därav görs ingen bedömning av dessa ämnen.  

3.2 Metodik för inventering av förorenade områden (MIFO) 
Naturvårdsverket tog fram år 1999 en vägledande metod för inventering av 
potentiellt förorenade områden. Systematiken kallas Metodik för inventering av 
förorenade områden och är indelad i två faser, fas 1 och fas 2.  

Den första delen behandlar orienterade studier och inleds med en identifiering 
av de verksamheter och branscher som varit aktiva på området. Därefter sker en 
insamling av data beträffande området vilka vanligtvis hämtas både från arkiv 
och vid platsbesök. Efter detta utvärderas informationen varpå objektet ges en 
riskklass mellan 1 till 4, detta avgör huruvida objektet behöver uppföljas med en 
fas 2 undersökning eller inte. Om objektet skulle bedömas till riskklass 1 eller 2 
finns behovet för en mer detaljerad utredning och ärendet övergår till fas 2 som 
avser översiktliga undersökningar. I denna fas utförs strategiskt utvalda 
fältundersökningar där parametrar som föroreningarnas utsträckning studeras. 
Avslutningsvis redovisas resultaten i en skriftlig rapport tillsammans med en 
riskklassning av området. Slutsatserna är ämnade att ligga till grund för vidare 
riskbedömning och eventuella åtgärdsplaner av området. 

Riskklassningen genomförs med hjälp av de bedömningsgrunder som 
Naturvårdsverket framtagit. Principerna gör det möjligt för inventeraren att 
uppskatta föroreningens potentiella skadeeffekter, vilka beskrivs i de fyra 
underrubrikerna nedan (Naturvårdsverket 1999). 

3.2.1 Föroreningens farlighet 
Detta avsnitt behandlar tillvägagångssättet för hur en förorenings farlighet i 
relation till människans hälsa och miljön ska bestämmas.  

Vid en första inventering av ett misstänkt förorenat område saknas vanligtvis 
uppgifter angående vilka typer av föroreningar som förekommer på platsen. 
Under fas 1 är det därför lämpligt att göra en efterforskning av området och 
kartlägga föregångna samt nutida verksamheter på platsen. Detta ger en idé om 
vilka ämnen som troligtvis har släppts ut i naturen, vilket i sin tur möjliggör för en 
uppskattning av deras inneboende miljö- och hälsoeffekter. Föroreningens 
farlighet bedöms därefter utifrån hur skadligt det anses vara att exponeras för 
ämnet och beskrivs som ämnets toxicitet (Naturvårdsverket, 1999, s. 20).  

För att utreda farligheten behövs kännedom om ämnets kemiska egenskaper, 
dessa bör införskaffas ifrån en tillförlitlig källa, där Kemikalieinspektionen anses 
vara bland de bäst tillämpade i Sverige. Utifrån detta kan sedan ämnena tillges 
en faroklass och bestäms utifrån ämnets akuta toxicitet, persistens och 
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bioackumulerbarhet i naturen (Naturvårdsverket, 1999, s. 21). Indelning av 
faroklasserna skildras i tabell 2.  

 
Tabell 2. Principer för indelning av föroreningars farlighet enligt Kemikalieinspektionen 
Låg Måttlig Hög Mycket hög 
Måttligt 
hälsoskadlig 

måttligt 
hälsoskadande, 
irriterande, 
miljöfarlig 

giftig, 
frätande, 
miljöfarlig 

mycket giftig, 
ämnen som ej får 
hanteras 
yrkesmässigt eller 
vars användning 
skall avvecklas 

Källa: Naturvårdsverket, 1999, s. 21.  
  

Ytterligare utredning av ett ämne kan vara nödvändigt om en klassindelning av 
en specifik egenskap hos ämnet ej finns tillgängligt, detta kan bero på att 
bedömningen inte lett till någon klassifikation eller att en analys ej har utförts 
(Naturvårdsverket, 1999, s. 21).  

Om flera föroreningar förekommer på platsen bedöms de utefter sina 
individuella klassindelningar, dock så uppskattas den totala farligheten på 
området som högre om detta är fallet. Vid en riskbedömning av ett sådant fall kan 
det vara värdefullt att utreda möjliga samspel mellan dessa ämnen 
(Naturvårdsverket, 1999, s. 20).  

Resultaten från föroreningens farlighet fylls sedan in i Naturvårdsverkets 
framtagna mall för samlad bedömning, bilaga 7. Om det finns osäkerheter 
gällande bedömningen av ett specifikt ämne markeras dessa med ”?” 
(Naturvårdsverket, 1999, s. 22).  

3.2.2 Föroreningsnivå 
Denna del är avsedd att förklara hur föroreningsnivån av ett ämne bör uppskattas 
med avseende på halten, mängden och volymen av föroreningen.  

I fas 2 görs i regel provtagningar av de olika medier som tros vara förorenade 
och det är i detta skede information gällande föroreningsnivån införskaffas. 
Resultat från tidigare undersökningar kan användas men det är viktigt att 
kvaliteten på dessa utvärderas innan de inkluderas i bedömningen 
(Naturvårdsverket, 1999, s. 24).  

Granskningen ska göras utefter ett ”troligt, men dåligt” fall och de värden som 
presenteras i bedömningen är beroende på antalet provtagningar som har gjorts. 
Om endast 1-5 stycken prover har tagits, ska de högsta erhållna värdet från 
dessa användas. Finns det fler prover bör istället 90:e percentilen eller det näst 
högsta värdet användas (Naturvårdsverket, 1999, s. 24). 

I riskbedömningen likställs de uppmätta halterna med ett jämförvärde, denna 
definieras som den bakgrundshalt som skulle finnas i omgivningen om ingen 
påverkan ifrån punktkällan förekommit. Jämförvärde kan i regel erhållas från ett 
närområde till objektet och underlag för detta brukar finnas tillgängligt hos SGU. 
Genom en jämförelse mellan de uppmätta halterna och jämförvärdet kan en 
avvikelse beräknas. Beroende på storleken på avvikelsen tilldelas objektet en av 
fyra klasser, dessa indikerar hur stor påverkan punktkällan haft på objektet 
(Naturvårdsverket, 1999, s. 25). Indelningen visas i tabell 3. En indelning görs 
också utefter tillstånd, detta avser hur allvarliga effekterna som föroreningen kan 
åstadkomma är och jämförs till ett riktvärde, om sådant finns för föroreningen. 
Principer för indelning av tillstånd redovisas i tabell 4.  
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Tabell 3. Principer för indelning av avvikelse från jämförvärde. 
Ingen eller liten 
påverkan av 
punktkälla 

Trolig 
påverkan av 
punktkälla 

Stor påverkan 
av punktkälla 

Mycket stor 
påverkan av 
punktkälla 

< jämförvärdet Jämförvärdet – 
5 ggr 
jämförvärdet 
 

5 ggr 
jämförvärdet – 
25 ggr 
jämförvärdet 

> 25 ggr 
jämförvärdet 

Källa: Naturvårdsverket, 1999, s. 28. 
 
Tabell 4. Principer för indelning av tillstånd. 
Media  Mindre 

allvarligt  
Måttligt 
allvarligt  

Allvarligt  Mycket 
allvarligt  

Mark, sediment och 
grundvatten om 
riktvärde finns  

< riktvärdet  1- 3 ggr 
riktvärdet  

3-10 ggr 
riktvärdet  

>10 ggr 
riktvärdet 

Gränsvärde för 
dricksvatten 

< gränsvärdet  1-3 ggr 
gränsvärdet 

3-10 ggr 
gränsvärdet 

> 10 ggr 
gränsvärdet  

Källa: Naturvårdsverket, 1999, s. 26. 
 

Riktvärderna är baserade på den lägsta halt som föroreningen kan existera i 
utan att skadliga effekter för människa eller miljö uppstår. I första hand används 
Naturvårdsverkets eller annan svensk institutions framtagna riktvärden. Vid 
behov kan även värden etablerade av andra länder, WHO (World Health 
Organisation) eller EU användas. Om information inte finns tillgänglig bör en 
efterforskning gällande ämnets eller ämnesgruppens toxicitet göras och i extrema 
fall kan den lägsta observerade effektkoncentrationen (LOEC) dividerat med 
1000 användas (Naturvårdsverket, 1999, s. 25–26).  

Riskerna relaterade till mängden förorening och den totala massan förorenad 
mark ska också ingå i bedömningen. Beroende på föroreningens omfattning och 
farlighet delas objektet in i en av fyra olika klasser; liten, måttlig, stor eller mycket 
stor risk. En förorening med måttlig farlighet kan således behöva påträffas i 
mängder på flera ton för att den ska betraktas som en mycket stor risk. Likväl kan 
en förorening med väldigt hög farlighet uppskattas till en mycket stor risk även 
om denne ”enbart” förekommer i några tiotals kilo (Naturvårdsverket, 1999, s. 
29).  

3.2.3 Spridningsförutsättningar 
I denna sektion beskrivs hur föroreningens spridningsförutsättningar bör 
bedömas i relation till föroreningens spridningshastighet, dess förmåga att röra 
sig i olika medier samt dess möjlighet att förflyttas emellan olika medium.  

I bedömningen krävs vetskap om områdets fysiska och kemiska 
markegenskaper varför information gällande hydrologin och geologin kring 
objektet är väsentligt. Data gällande den generella grundvattenkapaciteten samt 
grundvattnets strömningsriktning inom området bör ha framtagits i fas 1 från 
kartstudier (Naturvårdsverket, 1999, s. 33). 

Antropogena installationer i mark och vatten kan påskynda spridningen av 
föroreningar i miljön. Om det förekommer sådana anläggningar i området bör de 
undersökas och kartläggas (Naturvårdsverket, 1999, s. 37).  
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I fas 2 genomförs tester och analyser av grundvattnet och marken varpå en 
utförligare bild av grundvattenkapaciteten och jordlagerföljden tillhandahålls. 
Detta inkluderar data med avseende på grundvattenytans gradient, riktning, 
flödeshastighet och även kemiska sammansättning. Marken bör undersökas 
utefter jordarter, genomsläppliga lager, sprickzoner, organisk halt, 
mineralsammansättning samt andra företeelser som kan vara avgörande för 
spridningen av föroreningen (Naturvårdsverket, 1999, s. 33).   

Vid behov, kan markkaraktären redovisas med hjälp av en borrhålsskiss som 
inkluderar marklager, höjd på markyta, djup till grundvattnet och annan intressant 
data som vanligtvis noteras vid en borrhålsprovtagning. Skissen kan kombineras 
med en karta av området som innehåller beteckningar för vattendrag, 
områdesavgränsningar, grundvattnets strömriktning, punkter där föroreningen 
påträffats och annan geografisk data gällande föroreningens 
spridningsförutsättningar (Naturvårdsverket, 1999, s. 35).  

Vid bedömning av spridningshastigheten i mark och grundvatten studeras 
olika faktorer, ett första antagande är att föroreningen utbreder sig i samma takt 
som grundvattenhastigheten. Hur snabbt spridningen från mark till grundvatten 
sker bedöms utifrån markens egenskaper, främst dess genomsläpplighet. 
Tabeller för detta finns tillgänglig i olika litteraturer, till exempel skapade Carlsson 
och Gustafsson (1984) ett diagram över olika jordars hydrauliska konduktivitet, 
genomsläpplighet och strömningshastighet. Detta kan även uppmätas på plats 
genom diverse grundvattentester (Naturvårdsverket, 1999, s. 35–36). 

Vidare utvärderas andra faktorer som kan komma att påverka 
spridningshastigheten, det kan till exempel vara nedbrytning av föroreningen, 
adsorption till jordpartiklar, antropogena transportvägar etc. När dessa 
förhållanden blivit fastställda kan det vara av värde att konstruera en kartbild med 
en spridningsplym för att skildra vilken del av området som förmodas få störst 
påverkan. Föroreningsplymen kan även vara användbar vid bedömning av 
spridning till närliggande vattendrag och sjöar. Detta är beroende på om objektet 
ligger i ett in- eller utströmningsområde, om det finns transportvägar som leder till 
vattendragen, markavrinningens påverkan etc. Som följd till detta bedöms 
spridningsförutsättningarna i ytvatten, det vill säga hur långt kan föroreningen 
spridas över en viss tid. Då strömningshastigheter i vattendrag generellt sett är 
mycket högre än i grundvatten resulterar detta ofta i att utspädningen blir så pass 
stor att föroreningen inte längre förekommer i skadliga mängder. I sjöar gäller det 
motsatta förhållandet, där är spridningshastigheten väldigt låg på grund av 
utblandning i hela sjövolymen, vilket gör att koncentrationen snarare ökar än 
minskar över tid (Naturvårdsverket, 1999, s. 37–38).  

Om föroreningen tros förekomma i sediment bedöms även denna utbredning. 
Sedimentationsförloppet studeras och de förutsättningar som är kopplade till 
ämnets möjlighet att sedimentera fastställs. Ytterligare görs en uppskattning av 
risken för att de partikelbundna föroreningarna åter ska mobiliseras på grund av 
faktorer så som biologisk aktivitet, vågrörelser eller båttrafik (Naturvårdsverket, 
1999, p. 39).  

Till sist görs också en bedömning av spridningen från och till anläggningar och 
byggnader. Detta avser hur stor mängd förorening per år som lämnar 
anläggningen och vilken hastighet flyktiga ämnen i gasform kan tränga in i 
byggnader i området.  
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Avslutningsvis görs en samlad bedömning utifrån alla de beräknade 
spridningsförutsättningarna varpå en indelning i riskklasser görs, se tabell 5 
(Naturvårdsverket, 1999, s. 39–40).  
 
Tabell 5. Principer för indelning av spridningsförutsättningar  
Media Små Måttliga Stora Mycket stora 
Från byggnader  
och anläggningar 
 

Ingen spridning <5% per år 5-50% per år >50% per år 

I mark och 
grundvatten 
 

Ingen spridning <0,1 m per år 0,1-10 m/år >10 m/år 

Från mark och 
grundvatten till 
ytvatten 

>1000 år 1000-100 år 100-10 år <10 år 

I ytvatten I ytvatten, så stor 
spridning att 
halterna inte 
innebär risk 

<0,1 km per år 0,1-10 km/år >10 km/år 

I sediment Ingen spridning <0,1 m per år 0,1-10 m/år >10 m/år 
Källa: Naturvårdsverket, 1999, s. 40.  

3.2.4 Känslighet och skyddsvärde  
I detta avsnitt förklaras hur bedömningen av risken i att människor, djur och 
växter exponeras för ämnet ska gå till. Bedömningen ska göras för situationen i 
dagsläget såväl som i framtiden.   

För att kunna avgöra den potentiella risken för människa och miljö behövs 
vetskap om var föroreningen förekommer idag, i vilka halter och var den kan 
spridas och i vilken mängd som föroreningen kan medföra negativa effekter på 
organismer. Detta kan uppskattas med hjälp av de resultat som framtagits i 
föroreningens farlighet och spridningsförutsättningar och bör analyseras 
tillsammans med kunskap om nutida och framtida markanvändning i området 
(Naturvårdsverket, 1999, s. 45). 

För att en klassindelning av objektets känslighet med avseende på människan 
ska kunna genomföras så behöver en del frågor besvaras. Exempel på 
frågeställningar kan vara; används marken i verksamhetssyfte eller är det ett 
bostadsområde? Tas grundvatten ut som dricksvattenresurs och brukas jorden 
för matproduktion? Då det finns ett flertal sätt för individer att exponeras för 
föroreningar är det viktigt att alla potentiella exponeringsvägar analyseras. Av 
denna anledning är det även angeläget att ta reda på vilken del av marken som 
är förorenad, till exemepel förekommer de farliga ämnena i ytskiktet eller djupare 
ned i marken? Om marken används till jordbruk, kan ämnena tas upp i plantor 
och bioackumuleras i växtens vävnader? (Naturvårdsverket, 1999, s. 46).  

Vid riskerna associerade med växter och djur baseras bedömningen utefter 
vilket skyddsvärde miljön kring objektet har. Om den förorenade platsen 
exempelvis ligger i eller intill ett naturskyddsområde anses risken som mycket 
stor. Områden med höga skyddsvärden är till exempel nationalparker och 
naturreservat där de ofta förekommer riksintressanta platser eller hotade växt- 
och djurarter.  



 

 15 

Om det å andra sidan föreligger en liten risk för skada av miljön, befinner sig 
objektet oftast redan i ett område som är förstört eller förorenat av tidigare 
verksamheter (Naturvårdsverket, 1999, s. 47).   

Den samlade bedömningen ska således bestå av en indelning för känslighet 
med hänsyn till människan och en indelning för naturområdets skyddsvärde med 
avseende på växt- och djurliv samt riksintressen.  

3.2.5 Samlad bedömning-riskklassning 
I detta avsnitt redogörs för hur en sammanställning av all framtagen data ska 
utföras för att objektet ska kunna tilldelas en enhetlig riskklass.  

Den definitiva riskklassningen görs genom en sammanvägning av de fyra 
bedömningsgrunderna; föroreningens farlighet, föroreningsnivån, 
spridningsförutsättningar samt känslighet och skyddsvärde. De slutsatser 
framtagna i dessa delar fylls in i blanketten för samlad riskbedömning vilket 
skapar en bättre helhet av föroreningssituationen. Den samlade riskklassningen 
ska medföra att objektet kan tilldelas en av fyra riskklasser: 

Klass 1 – Mycket stor risk 
Klass 2 – Stor risk 
Klass 3 – Måttlig risk 
Klass 4 – Liten risk 

För att förenkla indelningen har Naturvårdsverket skapat en graf som ska 
användas vid riskklassningen, se figur 5. Då risk är en sammanvägning av 
konsekvens och sannolikhet refererar sannolikheten, i detta sammanhang, till 
föroreningens spridningsförutsättning. Konsekvensen refererar till föroreningens 
farlighet, föroreningsnivå samt känslighet och skyddsvärde (Naturvårdsverket, 
1999, s. 48–49). 

 
Figur 5. Diagram för riskklassning med avseende på föroreningarnas farlighet, 
föroreningsnivå, spridningsförutsättningar samt känslighet och skyddsvärde 
(Naturvårdsverket, 1999, s. 48). 
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I grafen representerar den vertikala axeln spridningsförutsättningarna och den 
horisontala axeln de resterande tre bedömningsgrunderna. För varje enskild del 
läggs en markering in i grafen beroende på storleken av risken. 
Spridningsförutsättningarna markeras med en horisontell linje där alla medier  

(ytvatten/sjöar, mark, grundvatten, sediment, till byggnader och anläggningar 
samt från byggnader och anläggningar) ska ha enskilda linjer. De konsekventa 
bedömningsgrunderna placeras in som punkter i grafen.  

Orienteringen av punkterna och linjerna i förhållande till de fyra riskklasserna 
avgör vilken klass objektet tilldelas. Om punkterna är placerade i flera klasser får 
inventeraren göra en bedömning enligt den riskklass som han eller hon tycker 
bäst beskriver objektet (Naturvårdsverket, 1999, s. 49).  

 Miljötekniska undersökningar 
Här redovisas de resultat som tidigare miljötekniska undersökningar av området 
har åstadkommit. Detta inkluderar tidigare MIFO undersökningar och rapporter 
från både Vectura och WSP Environmental.  

4.1 MIFO fas 1 
Då näst intill inga miljötekniska markundersökningar kring Sundsvall-Timrå 
flygplats hade gjorts sedan invigningen 1944, utförde Luftfartsverket en MIFO fas 
1 utredning av området under 2005.  Detta resulterade i att ett flertal lokaliteter 
på området föreslogs för en fas 2 utredning, däribland gamla och nya 
brandövningsplatsen. Dock medförde inte undersökningarna några förslag på 
framtida provtagningar i området. Som slutsats uppskattade man att de 
potentiella föroreningarna i marken inte utgjorde någon risk för varken människan 
eller miljö (Luftfartsverket, 2005).   

4.2 MIFO fas 2 
Under 2008 utförde Vägverket Konsult i uppdrag av Luftfartsverket en MIFO fas 2 
utredning vid flygplatsen. Undersökningen var baserad på de rekommendationer 
som framtagits under MIFO fas 1 och omfattade främst analyser av PCB:er, 
PAH:er samt aromatiska och alifatiska kolväten. Ingen utredning eller analys av 
PFAS-ämnen gjordes. Halterna av föreningarna var påtagligast vid gamla 
brandövningsplatsen och vid en deponi bredvid ett reningsverk inom 
flygplatsområdet. Föroreningsgraden i området bedömdes som allvarlig och 
resulterade i att objektet tilldelades riskklass 2. 

4.3 Vectura 
Vectura Consulting AB är ett teknikkonsultföretag som arbetar med 
transportinfrastruktur och har sedan 2009 utfört ett antal markundersökningar vid 
Sundsvall-Timrå flygplats (Vectura, 2012, 2011). Vid det första provtillfället under 
vintern 2009-2010 undersöktes förekomsten av PFOS i mark och grundvatten vid 
gamla respektive nya brandövningsplatsen samt vid en deponi på flygplatsen. 
Man undersökte även förekomsten av ftalater i sedimenten vid dessa lokaliteter. 
Det var främst vid gamla brandövningsplatsen som höga halter av PFOS 
påträffades varpå vidare provtagningar vid de två brandövningsplatserna utfördes 
under hösten 2010. Alifater hittades i förhöjda halter i två av provpunkterna, i en 
av dessa överskreds det föreslagna riktvärdet för känslig markanvändning. 
Föreningssituationen ansågs som mest markant vid den gamla 
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brandövningsplatsen och läget ansågs som allvarligt till mycket allvarligt. Av 
denna anledning gjordes en utförlig undersökning av grundvattnet vid den gamla 
brandövningsplatsen under 2011 (Vectura, 2011). 

 Vid denna undersökning installerades 17 nya grundvattenrör och dessa, 
tillsammans med de sex tidigare installerade rören, analyserades med avseende 
på PFOS och andra PFAS-ämnen.  I 16 av de 23 testade grundvattenrören 
påträffades PFOS i halter högre än det då föreslagna jämförelseintervallet på 
0,35-1µg/l. Detta värde var baserat på det då preliminära riktvärdet för PFOS i 
dricksvatten framtagen av Naturvårdsverket (Naturvårdsverket och 
Kemikalieinspektionen, 2008). Om gränsen för jämförelsevärdet sätts vid 0,35 
skulle föroreningssituationen i 9 av de 23 grundvattenrören anses som mycket 
allvarlig och resterande som måttligt allvarlig till allvarlig.  

I sina slutsatser talar Vectura för att föroreningssituationen är allvarlig till 
mycket allvarlig. Föroreningsgraden bedöms vara påtagligast i den norra till 
nordvästra delen av området där halter närmare 20 µg/l påträffats. Den 
huvudsakliga föroreningskällan tros vara den oljeavskiljare som funnits på 
platsen och som har renat vatten från olja, vilket troligtvis medförde att vatten 
förorenat med PFAS släpptes ut obehindrat i marken. I rapporten uppskattar 
Vectura att mängden PFOS i grundvattnet kan vara mellan 0,06-0,15 kg och 
cirka 15 000 m3 grundvatten innehåller en PFOS-halt på mer än 1000 ng/l 
(Vectura, 2011). 

På uppdrag av Härnösand, Sundsvall och Timrå kommuner, utförde Vectura 
en kompletterande mark- och grundvattenundersökning av flygplatsområdet 
under hösten 2012. Då Swedavia vid denna tidpunkt påbörjat sin egen utredning 
gällande PFOS var PFAS-ämnen uteslutna i denna undersökning. 
Undersökningen omfattade istället förekomsten av andra föroreningar som till 
exempel PAH:er och alifatiska och aromatiska kolväten inom flygplatsområdet.  

4.4 WSP Environmental 
De resultat framtagna från Vecturas miljötekniska undersökningar antydde på ett 
behov för ytterligare utredning av föroreningssituationen vid de två 
brandövningsplatserna. Swedavia, som då var ansvarig för flygplatsen, anlitade 
konsultbolaget WSP Environmental för att utföra fler miljötekniska 
undersökningar vid både gamla och nya brandövningsplatsen. Syftet var att 
undersöka föroreningssituationen och spridningen i både mark som grundvatten 
vid de två brandövningsplatserna samt att avgöra huruvida det föreligger en risk 
för människor att konsumera fisk fångad från Sörån. WSP lät installera ett flertal 
nya grundvattenrör vid både gamla och nya brandövningsplatserna för att kunna 
bestämma den vattenförande förmågan i marklagren, grundvattennivån, 
strömriktningen samt för att kunna utföra analystester av vattenprover från rören. 
Man genomförde också provfiske på ett antal platser längs med Sörån för att 
undersöka bioackumulation av PFOS i fisk i området. Resultaten från 
undersökningarna sammanfattas under följande underrubriker.  

4.4.1 Gamla brandövningsplatsen  
Vid installationen av grundvattenrören fann man att de översta 11 m under 
markytan bestod av jordlager av sand med övergående lager av finsandig 
mellansand. Nedanför detta djup förekom sand av finkornigare typ med inslag av 
växtdelar. Genom slugtest kunde den vattenförande förmågan i marklagren 
bestämmas. Detta uttrycks som hydraulisk konduktivitet och bedöms utefter hur 
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snabbt grundvattennivån återhämtar sig efter stress. De översta 2-5 m påvisade 
störst vattenförande förmåga där en hydraulisk konduktivitet på 1-2 × 10-4 m/s 
uppmättes. Underliggande lager, 8-11 m och >11 m hade en hydraulisk 
konduktivitet på cirka 3 × 10-4 m/s respektive 10-5 m/s eller mindre (WSP, 2012).  

Mätningar av grundvattennivån tydde på relativt små nivåskillnader i området. 
Eftersom genomsläppligheten i dessa jordlager beräknas vara relativt hög 
påverkas grundvattennivåerna troligtvis av vattenflödet i Indalsälven samt 
vattennivån i Bottenhavet, större säsongsberoende nivåvariationer i grundvattnet  
är därav förväntad. 

Grundvattenhastigheten vid gamla BÖP beräknades till cirka 1 cm/dygn då 
man antog att generella lutningen på grundvattenytan var 0,1 m över en sträcka 
på 100 m. Utifrån detta beräknade man sedan att grundvattenflödet mot Sörån 
var cirka 8 m3/dygn. Detta gjordes genom att applicera grundvattenhastigheten 
över en 100 m nord-sydlig sektion och använda tvärsnittarean på den översta 
grundvattenzonen med en sandmäktighet på 6 m (WSP, 2012). 

Analysresultaten för PFOS och PFOA från grundvattenproverna vid gamla 
BÖP redovisas i Tabell 6 tillsammans med SGIs preliminära riktvärde för skydd 
av grundvatten. I figur 6 s.19, visas lokaliseringen av rören och var de högsta 
respektive de lägsta koncentrationerna av PFOS har påträffats. 
 
Tabell 6. Resultat av PFOS och PFOA i grundvatten vid gamla brandövningsplatsen.  
Beteckning Rörlängd 

(m) 
Filternivå 
(m u my) 

PFOS 
(ng/l) 

PFOA 
(ng/l) 

PFAS 
(ng/l) 

WSPs nyinstallerade rör   
1122 11 8-10 3480 <LOD* 3480 
1124 6 3-5 3810 700 4510 
1126 6 3-5 2140 224 2364 
1127 6 3-5 811 39 850 
1128 6 3-5 879 81 960 
1129 6 3-5 582 <LOD* 582 
1130 6 3-5 2640 102 2742 
Vecturas tidigare installerade rör    
V110-5 4 N/A 187 <LOD* 187 
V110-10 4 N/A 884 <LOD* 884 
V110-14 4 N/A 7010 279 7289 
V110-113 6 N/A 1240 348 1588 
Riktvärde för skydd av grundvatten som 
dricksvattenresurs och markekosystem 

45 ng/l N/A N/A 

*LOD = Limit of detection (detektionsgränsen uppgavs ej i rapporten) 
Källa: WSP, 2012 
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Figur 6. Koncentrationen av PFOS vid gamla brandövningsplatsen, rörsbeteckningarna kan 
korreleras med tabell 6 (WSP, 2012). 

4.4.2 Nya brandövningsplatsen 
Mäktiga sandlager återfanns även vid den nya brandövningsplatsen, dock 
karakteriserades de övre 10 metrarna istället av gyttjig och siltig finsand med 
inslag av växtdelar. Från slugtesterna uppskattade man den hydrauliska 
konduktiviteten till 5-8 × 10-5 m/s, vilket betyder att dessa marklager har en 
betydligt lägre vattenförande förmåga än vid gamla BÖP. Djupare än 10 m 
förefall jordlagren gå över till finsandig silt utan gyttja och växtdelar. Den 
hydrauliska konduktiviteten bedömdes vara lika eller lägre än i ovanliggande 
lager (WSP, 2012).  

 Grundvattennivåerna var liknande de vid gamla BÖP och påvisade en tydlig 
västlig strömriktning. Grundvattenytans lutning var lite större än vid gamla BÖP, 
detta antogs bero på den lägre genomsläppligheten i jordlagren vid nya BÖP.   

Utifrån framtagen mätdata beräknade WSP att den genomsnittliga 
grundvattenhastigheten vid nya BÖP låg kring 1 cm/dygn. Man applicerade 
sedan en nord-sydlig tvärsnittsarea på 500 m2 vid nya BÖP vilket resulterade i  
grundvattenflödet mot Sörån beräknades till 4 m3/dygn (WSP, 2012).  

Resultaten från grundvattenprovtagningar med avseende på PFOS och PFOA 
ges i tabell 7 tillsammans med SGIs preliminära riktvärde för skydd av 
grundvatten. I figur 7 s. 21 visas var de högsta respektive lägsta 
koncentrationerna av PFOS har påträffats vid platsen. 
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Tabell 7. Resultat av PFOS och PFOA i grundvatten vid nya brandövningsplatsen. 
Beteckning Rörlängd 

(m) 
Filternivå 
(m u my) 

PFOS 
(ng/l) 

PFOA 
(ng/l) 

WSPs nyinstallerade rör 
1102 9 5-8 7910 627 
1104 9 5-8 293 79 
1106 9 5-8 35 100 1380 
1107 9 5-8 50 700 14 400 
1108 9 5-8 9260 486 
1109 9 5-8 73 000 27 300 
1110 9 5-8 1230 387 
Riktvärde för skydd av grundvatten som 
dricksvattenresurs och markekosystem 

45 ng/l N/A 

Källa: (WSP, 2012), (SGI, 2015), (WSP, 2016) 
 

 
Figur 7. Koncentrationen av PFOS vid nya brandövningsplatsen, rörsbeteckningarna kan 
korreleras med tabell 7 (WSP, 2012). 

4.4.3 Provfiske i Sörån 
I slutet av november 2011 utförde WSP provfiske i området. Sju stycken 
fiskelokaler valdes ut för projektet varav fyra stycken av dessa fungerade som 
referenslokaler, punkt 1, 2, 3 och 4, se figur 8. Punkt 5,6 och 7 ligger strax 
nedströms från de två brandövningsplatserna och är ur projektets synvinkel de 
mest intressanta lokalerna. Provfisket vid huvudlokalerna visade sig vara 
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besvärligt och endast två stycken fiskar fångades vid vardera lokal 5 och 6, ingen 
vid lokal 7. Vid referenslokal 1 och 2 fångades 3 respektive 2 fiskar men ingen 
vid punkt 3. Fångsten skickades sedan in för analys hos IVL och resultaten 
redovisas i tabell 8 (WSP, 2015). 

På grund av det låga utfallet under provfisket i november 2011 bestämde WSP 
att ännu ett provfiske skulle utföras under våren 2012. Under detta tillfälle valdes 
endast ett område som referenslokal, se punkt 1 i figur 9, och fyra lokaler för den 
huvudsakliga provtagningen, punkt 2, 3, 4 och 5. Två av lokalerna, punkt 4 och 5, 
låg betydligt längre nedströms från brandövningsplatserna till skillnad från 
lokalerna vid tidigare provfiske. Resultat från vårens provfiske ges i tabell 9. 
Under fisket togs även prover av ytvattnet vid varje lokal och dessa värden 
redovisas i tabell 10 (WSP, 2015).   
 

 
Figur 8. Karta med utvalda lokaler för provfiske hösten 2011 (WSP, 2015). 
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Figur 9. Karta med utvalda lokaler för provfiske våren 2012 (WSP, 2015). 

Tabell 8. Resultat från provfiske i Sörån under hösten 2011.   
IVL-kod Lokal Art PFOS 

(ng/g färskvikt) 
PFOA 
(ng/g färskvikt) 

Huvudprovlokalerna 
9719 Punkt 5 Harr <LOD <LOD 
9720 Punkt 6 Sik <LOD <LOD 
9721 Punkt 5 Öring 1,0 <LOD 
9722 Punkt 6 Lax 1,7 <LOD 
Referenslokalerna 
9723 Punkt 1 Lax 1,7 <LOD 
9724 Punkt 2 Gers 3,9 <LOD 
9725 Punkt 4 Gädda 0,8 <LOD 
9726 Punkt 4 Abborre 1,4 <LOD 
9727 Punkt 4 Abborre 0,5 <LOD 
Limit of detection (LOD) 0,05 0,05 
EQS årsmedelvärde för färsk fisk 9,1 N/A 
 Källa: (WSP, 2015), (Havs- och vattenmyndigheten, 2015) 
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Tabell 9. Resultat av PFOS-koncentrationer samt fysiologisk data av olika fiskarter från 
provfiske i Sörån under våren 2012.   
Lokal Art Längd 

(cm) 
Vikt 
(g) 

Kön CF* LSI* 
(%) 

GSI* 
(%) 

Ålder 
(år) 

PFOS  
(ng/g 
färskvikt) 

Referenslokal 
Lokal 1 Löja 13,5 17,8 N/A 0,58 2,02 Ej km* 4+ 1,22 
Lokal 1 Öring 23,0 155 N/A 1,15 1,59 Ej km* 3+ 0,78 
Lokal 1 Abborre 26,0 266 Hona 1,36 3,25 0,61 8+ 6,90 
Lokal 1 Abborre 26,5 248 Hona 1,20 1,61 0,40 9+ 2,87 
Lokal 1 Abborre 37,0 672 Hona 1,13 1,64 2,02 13+ 2,01 
Lokal 1 Sik 31,0 316 Hona 0,91 1,95 0,71 4+ 1,25 
Lokal 1 Sik 45,0 982 Hona 0,84 4,43 1,21 7+ 1,00 
Huvudlokaler 
Lokal 2 Storspigg 7,20 4,52 Hona 0,76 N/A 19,1 3+ 27,3 
Lokal 2 Abborre 13,0 22,1 Hona 0,93 1,17 Ej km* 3+ 114 
Lokal 4 Mört 25,0 185 Hane 1,10 1,80 utlekt 5+ 2,00 
Lokal 4 Abborre 21,5 144 Hona 1,32 2,41 0,49 5+ 4,64 
Lokal 4 Abborre 11,0 14,6 Hona 0,98 0,95 0,29 2+ 6,62 
Lokal 5 Gärs 12,5 26,5 Hona 1,07 2,18 2,31 3+ 2,31 
Lokal 5 Abborre 16,0 42,8 Hane 0,92 1,46 5,15 4+ 5,87 
Lokal 5 Abborre 29,5 29,5 Hane 0,94 1,15 7,19 9+ 3,14 
EQS årsmedelvärde        9,10 
Källa: (WSP, 2015), (Havs- och vattenmyndigheten, 2015) 
*CF = Konditionsfaktor, *LSI = Leversomatisk index, *GSI = Gonadsomatiskt index, *km = 
könsmogen 
 
Tabell 10. Resultat av ytvattenprovtagningar från lokaler vid Sörån under våren 2012.  
Lokal PFOS (ng/l) PFOA (ng/l) 
Lokal 2 19 <LOD 
Lokal 3 <LOD <LOD 
Lokal 4 <LOD <LOD 
Lokal 5 <LOD <LOD 
Limit of detection (LOD) 1 1,2 
EQS-årsmedelvärde 
för sötvatten 

0,65 N/A 

Källa: (WSP, 2015), (Havs- och vattenmyndigheten, 2015)  

4.4.4 Sedimentprovtagning av korvsjöarna  
Utöver grundvattenprovtagning och provfiske utförde WSP provtagning och 
analys av sediment från de två korvsjöar som ligger intill gamla BÖP, se figur 10. 
Korvsjöarna är generellt betraktade som våtmark men är periodvis vattenfyllda. 
Under dessa tillfällen finns en förbindelse till Sörån. Vid provtillfället insamlades 
tre prover av sediment och tre av porvatten vid vardera lokal, dessa 
homogenerades sedan till ett prov som därefter skickades för analys, resultaten 
redovisas i tabell 11 och tabell 12.   
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Figur 10. Karta för sedimentprovtagningar av Korvsjöarna våren 2012 (WSP, 2012). 

Tabell 11. Koncentration av PFAS-ämnen i porvatten vid korvsjöarna.  
Lokal PFOS 

(ng/l) 
PFOA 
(ng/l)  

PFHxA 
(ng/l) 

PFHxS 
(ng/l) 

1 11,87 2,43 <LOD <LOD 
2 87,54 3,80 15,1 <LOD 
3 39,50 3,33 7,34 <LOD 
4 271 22,5 415 130 
5 178 12,9 233 71,4 
LOD 1 1,5 4 4 
Riktvärde N/A N/A N/A N/A 
Källa: WSP, 2012 
 
Tabell 12. Koncentration (ng/g torr substans) av PFAS-ämnen i sediment vid 
korvsjöarna.  
Lokal PFOS 

(ng/g TS) 
PFOA 
(ng/g TS)  

PFHxA 
(ng/g TS) 

PFHxS 
(ng/g TS) 

1 <LOD 0,215 <LOD <LOD 
2 4,53 <LOD 0,170 <LOD 
3 2,52 <LOD <LOD <LOD 
4 1,56 <LOD 0,530 <LOD 
5 7,36 <LOD 1,06 <LOD 
LOD 0,05 0,1 0,001 0,1 
Riktvärde N/A N/A N/A N/A 
Källa: WSP, 2012 
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4.4.5 Markprovtagning i den omättade jordzonen 
Tidigare undersökningar vid brandövningsplatserna har främst varit inriktade på 
PFAS-föroreningar i de mättade jordlagren, det vill säga grundvattenzonen. 
Orsaken är den att bindningsförmågan av dessa ämnen till jordpartiklar är relativt 
låg och kontaminationen i den omättade zonen kommer över tid troligtvis att 
lakas ur och transporteras till grundvattnet. Det är dock av intresse att estimera 
den kvarvarande mängden PFOS och PFOA i dessa jordmassor för kommande 
åtgärdsplaner och för att uppskatta den potentiella urlakningen till 
grundvattenzonen (WSP, 2015).   

WSP utförde en markprovtagning vid de båda brandövningsplatserna i 
november 2013 och för undersökningen valdes ett flertal punkter ut vid 
respektive område. Tester från tre olika markdjup togs, 0,5-1 m, 1-1,5 m och 1,5-
2 m. För att minimera kostnaderna valde WSP ut ett antal specifika prover från 
de två områdena som sedan skickades in för kemisk analys. Resterande 
jordprover frystes in i väntan på resultaten från de första inskickade proverna. 
Om man sedan ansåg att fler jordprover behövde analyseras skickade man även 
in de nedfrusna proverna för kemisk undersökning. Resultat från provtagningarna 
redovisas i tabell 13 och 14, då WSP enbart angett minimum-, maximum-, medel- 
och medianvärden i sina rapporter är dessa de som redovisas (WSP, 2015). I 
tabellerna visas också SGIs preliminära riktvärde för PFOS och WSPs föreslagna 
platsspecifika riktvärde.   
 
Tabell 13. Koncentrationen av PFOS (i ng/g torr substans) i marklager på gamla BÖP.  
 50-100 cm 100-150 cm 150-200 cm 
Max 491 509 387 
Min 117 138 90,3 
Medel 247 241 226 
Median 194 185 193 
Riktvärde mark MKM 20 20 20 
Riktvärde ytvatten MKM  27 27 27 
Förslag PSRK 300  300 300 
 Källa: (WSP, 2015), (SGI, 2015), (WSP, 2016) 
 

Den första kemiska analysen uppvisade en homogen spridning av PFOS i 
marklagren vid gamla brandövningsplatsen, se tabell 13. För att undersöka 
halten av PFAS-ämnen i särskilda provpunkter med specifika markdjup valdes ett 
antal prover ut för ytterligare analys. I ett utav proverna var halten så hög som 
1010 ng/g TS, men i överlag var haltvariationen densamma som från den första 
analysen (tabell 13). Av denna anledning ingår inte dessa värden i tabellen. 
Halten av PFOA och andra PFAS-ämnen var så pass låg i de undersökta 
marklagren att de uteslöts i resultaten (WSP, 2015).  

Från analysresultaten av jordprover vid nya brandövningsplatsen 
konstaterades det att spridningen av PFAS i dessa marklager var betydligt mer 
heterogen. Redovisningen av dessa data skiljer sig därav från de framtagna för 
gamla BÖP (WSP, 2015).  
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Tabell 14. Koncentrationen av PFAS i marklager 50-100 cm på nya BÖP. 
 PFOS 

(ng/g TS) 
PFOA 
(ng/g TS) 

PFHxS 
(ng/g TS) 

PFHxA 
(ng/g TS) 

Total 
(ng/g TS) 

Max 3660 79,8 184 25,2 3949 
Min 4,31 0,31 0,58 0,17 5,36 
Medel 631,6 13,8 23,6 4,9 673,9 
Median 289 8,02 7,75 2,98 379,9 
Standard avv. 838,4 19,6 39,3 6,50 857,3 
Mark MKM 20 N/A N/A N/A N/A 
Ytvatten MKM 27 N/A N/A N/A N/A 
Förslag PSRV 300 N/A N/A N/A N/A 
Källa: (WSP, 2015), (SGI, 2015) 
 
Tabell 15. Koncentrationen av PFAS i marklager 150-200 cm på nya BÖP. 
 PFOS 

(ng/g TS) 
PFOA 
(ng/g TS) 

PFHxS 
(ng/g TS) 

PFHxA 
(ng/g TS) 

Total 
(ng/g TS) 

Max 2200,0 46,7 80,4 8,1 2302,7 
Min 0,7 0,2 1,3 0,1 3,0 
Medel 796,9 17,7 23,1 3,6 841,3 
Median 367,0 15,2 16,8 2,3 429,3 
Standard avv. 853,6 15,1 23,7 2,8 868,3 

Mark MKM 20 N/A N/A N/A N/A 
Ytvatten MKM 27 N/A N/A N/A N/A 
Förslag PSRV 300 N/A N/A N/A N/A 
Källa: (WSP, 2015), (SGI, 2015)  
 

I jordproverna är det tydligt att PFOS är den dominerande föroreningen, i figur 
10 kan det även konstateras att de högsta halterna är belägna vid den 
betongplatta som finns vid platsen.  

För att göra en uppskattning av den totala mängden PFAS i den omättade 
zonen samt mängden förorenad jord i området gjordes mängdberäkningar med 
hjälp av värden framtagna från markprovtagningen. Vid gamla BÖP uppskattade 
WSP att mängden PFOS i den omättade zonen uppgick till 6,8 kg och den totala 
mängden PFAS till 7,5 kg. Kvantiteten på massan förorenad jord uppgick till 25 
600 ton (WSP, 2015).  

Då föroreningssituationen vid nya BÖP var mer heterogen användes 
interpolationsberäkningar för att kunna uppskatta mängden av PFAS och massan 
förorenad jord, se figur 11. Den totala mängden PFOS uppgick till 14,7 kg och 
den totala mängden PFAS till strax över 16 kg. WSP uppskattade att massan 
kraftigt förorenad jord uppgick till 16 000 ton (WSP, 2015).  
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Figur 11. Karta över provpunkter tillsammans med de uppmätta halterna av PFAS vid nya 
BÖP (WSP, 2012). 

4.4.6 Beräknad föroreningsbelastning 
Tillsammans med de tidigare framtagna värdena för grundvattenflöden 
beräknade WSP en trolig föroreningsbelastning på Sörån med avseende på 
läckage av PFOS från nya respektive gamla BÖP. Från beräkningarna 
uppskattades att mellan 1-10 gram PFOS transporteras från gamla BÖP till 
Sörån varje år. För nya BÖP var belastningen högre och estimerades till 40-100 
gram per år. Av denna anledning utreddes saken vidare och en översiktlig 
vattenbalans av området gjordes. I denna undersökning vägdes mängden 
inströmmande vatten från nederbörd och uppströms från nya BÖP in i 
bedömningen och utflödet mot Sörån beräknades med hjälp av Darcys lag. 
Genom att använda den 90:e percentilen för den hydrauliska konduktiviteten, det 
vill säga ett ”värsta scenario” värde, framtogs ett nytt värde på utflödet av PFOS 
från nya BÖP som uppgick till 83 g/år (WSP, 2015).  

Vid en sammanvägning av utflödesberäkningarna och mängden förorenad jord 
kunde den framtida transporten av PFOS från brandövningsplatserna uppskattas. 
WSP beräknar att 14,7 kg PFOS vid nya BÖP kommer transporteras till Sörån 
under de kommande 180-250 åren, förutsatt att förhållandena förblir desamma 
som i dagsläget. Vidare förutser man att 6,8 kg PFOS vid gamla BÖP kommer 
lakas ur och spridas till Sörån under de kommande 700 åren. Anledningen till 
varför transporten anses gå snabbare från nya i jämförelse med gamla BÖP 
beror på att föroreningsytan beräknas vara mindre, avståndet till Sörån är kortare 
och grundvattenytans lutning är större (WSP, 2015).    



 

 28 

 Analys och riskklassning 
I denna del ges underlaget för riskklassningen av gamla och nya 
brandövningsplatsen.  

5.1 Föroreningarnas farlighet 
PFOS är ett persistent, bioackumulerande och toxiskt ämne vars yrkesmässiga 
användning är förbjuden sedan 2011. PFOA anses ha liknande effekter som PFOS 
men bioackumulationen i en del organismer tycks variera. Den bedöms av 
Kemikalieinspektionen som ett persistent, reproduktionsstörande och 
cancerframkallande ämne (Kemikalieinspektionen, 2015a). Farligheten hos PFOS 
bedöms därför till mycket hög.  

Förutom PFOS och PFOA finns väldigt lite information om andra perfluorerade 
alkylsyror men ett flertal finns med på EU:s kandidatförteckning, som är en lista över 
farliga ämnen (Kemikalieinspektionen, 2015b).  

5.2 Föroreningsnivån vid brandövningsplatserna 

5.2.1 Gamla brandövningsplatsen 
Eftersom det inte finns jämförelsevärde eller bakgrundshalt för PFOS i vare sig mark 
eller grundvatten har SGIs preliminära riktvärden använts för att bedöma avvikelse 
från jämförelsevärde och tillstånd av mark och grundvatten.  

Om det näst högsta värdet, enligt Naturvårdsverket bedömningsgrunder, från 
grundvattenprovtagningarna skulle användas (3810 ng/l PFOS), uppgår avvikelsen 
till 85 gånger riktvärdet (45 ng/l). Om medelvärdet av de 11 provtagningarna skulle 
användas skulle den istället uppgå till 48 gånger riktvärdet. Oavsett vilken utav 
metoderna som tillämpas kommer föroreningen tilldelas indelningen för mycket stor 
påverkan av punktkälla (>25 gånger jämförelsevärde).    

I WSPs resultat från markprovtagningarna vid de båda brandövningsplatserna har 
endast maximum-, minimum-, medel- och medianvärden redovisats. Detta försvårar 
möjligheten att använda 90 percentilen eller näst högsta värdet. Av denna anledning 
kommer maximumvärdet vägas samman med medelvärdet varpå en indelning görs. 
Om maximumvärdet (509 ng/g TS) för koncentration av PFOS i marklager skulle 
användas blir avvikelsen cirka 25 gånger riktvärdet (MKM=20 ng/g jord). Om 
medelvärdet (241 ng/g) från provtagningarna skulle användas uppgår den till cirka 12 
gånger riktvärdet. Detta betyder att om 90:e percentilen eller det näst högst värdet 
skulle användas kommer avvikelsen vara lägre än 25 gånger riktvärdet. Av denna 
anledning tilldelas föroreningen den näst högsta indelningen; stor påverkan av 
punktkälla (5-25 gånger jämförelsevärde). Det bör dock tilläggas att dessa värden är 
tagna från den första analysen, vid en andra analysprovtagning var de flesta halter 
inom samma variationsbredd men maxvärdet uppgick i en punkt till 1010 ng/g TS. 

Mängden förorening av PFOS uppgick vid gamla BÖP till 6,8 kg och mängden 
förorenade massor till 25 600 ton. Detta resulterar i att föroreningsnivån vid gamla 
BÖP klassas som stor.  

Vid bedömning av tillstånd är halterna mycket högre än 10 gånger riktvärdet i både 
marklager likväl som i grundvattnet. Tillståndet bedöms därför till mycket allvarligt.  
Eftersom inga riktvärden för sediment och ytvatten finns för PFOS utesluts dessa 
parametrar i analysen.  
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5.2.2 Nya brandövningsplatsen 
Vid nya BÖP är halterna av PFOS mycket högre än vid gamla. Om det näst högsta 
värdet används uppgår avvikelsen till 1 127 gånger riktvärdet för grundvatten och kan 
med stor säkerhet tilldelas indelningen mycket stor påverkan av punktkälla.  

Fler markprovtagningar gjordes vid nya BÖP på grund av att föroreningen 
bedömdes vara mer heterogen där. I marklager 50-100 cm var maxvärdet för PFOS 
3660 ng/g TS och för marklager 150-200 cm var det 2200 ng/g TS. Medelvärdet för 
de två marklagren beräknades till 631,6 ng/g TS vid 50-100 cm djup och 796,9 ng/g 
TS vid 150-200 cm djup. I provpunkten med halten 3660 ng/g TS överstigs riktvärdet 
med en faktor av 180. Oavsett vilka värden som används kommer den sammanlagda 
bedömningen för de båda marklagren leda till indelningen; mycket stor påverkan av 
punktkälla. Mängden PFOS vid nya BÖP uppgår till 14,7 kg och mängden förorenade 
massor till 16 000 ton. Detta gör att föroreningsnivån anses vara mycket stor i 
avseende på mängden PFOS vid nya BÖP, och som stor för bedömningen av 
mängden förorenade massor.  

Vid bedömning av tillstånd är halterna avsevärt högre än 10 gånger riktvärdet 
varpå tillståndet bedöms som mycket allvarligt.   

5.3 Spridningsförutsättningar 
PFOS och PFOA är som nämnt tidigare vattenlösliga ämnen och det krävs specifika 
förhållanden för att ämnena ska kunna adsorberas till jordpartiklar. Enligt den 
information som funnits tillgänglig i WSPs rapporter bedöms varken PFOS eller 
PFOA binda starkt till jorden vid brandövningsplatserna och de är troligt att ämnena 
kommer lakas ur helt över tid. 

Eftersom jordlagerna i Indalsälvens delta i stort sett bara består av sandigt 
älvsediment med relativt hög genomsläpplighet bedöms spridningsförutsättningarna i 
dessa marklager vara stora. WSP beräknade att grundvattenhastigheten vid gamla 
respektive nya brandövningsplatsen uppgick till cirka 3,65 m/år. Det är troligt att 
denna varierar med flödesstyrkan i Indalsälven och kan under perioder vara högre 
eller lägre. Då båda platserna ligger väldigt nära Sörån (mindre än 100 m) kan man 
förvänta sig en spridning till ytvatten inom mindre än 10 år. Detta gör att 
spridningsförutsättningarna i marklager och grundvatten anses som stora (0,1-10 
m/år) och spridningen från mark och grundvatten till ytvatten bedöms som mycket 
stora (<10 år).  

WSP beräknade att flödet i Sörån är så pass hög att utspädningsfaktorn av 
grundvattnet är mellan 106-107. Om spridningen av PFOS i Sörån är homogen skulle 
detta innebära att utspädningen troligen är så pass stor att halterna inte medför 
någon större risk för vare sig människa eller akvatiskt liv. Det är dock 
anmärkningsvärt att vid en av ytvattenprovtagningarna förekom PFOS i en förhöjd 
halt, 19 ng/l. Detta var intill gamla brandövningsplatsen där det troligen sker ett 
läckage av förorenat grundvatten. Även om utspädningsfaktorn är mycket stor är det 
fortfarande möjligt att förhöjda halter av PFOS förekommer i vissa delar av Sörån, 
framförallt i nära anslutning till utsläppskällan.  

Från de undersökningar som gjordes i sedimenten vid korvsjöarna tycktes inte 
PFOS förekomma i särskilt höga koncentrationer och binder troligtvis inte starkt till 
jordpartiklarna. Liknande spridningshastighet som för mark och grundvatten kan 
därav antagas och spridningsförutsättningarna bedöms därför till stora.  

Spridning av PFOS till byggnader och anläggningar förekommer inte.  



 

 30 

5.4 Känslighet och Indalsälvens skyddsvärde 
Markanvändningen i området bedöms som mindre känslig markanvändning och den 
yrkesverksamma exponeringen för PFOS på flygplatsen förekommer i liten 
utsträckning. Då grundvattnet i nuläget inte används som dricksvattenresurs bedöms 
känsligheten för mark och grundvatten som måttlig.  

En av Naturvårdsverkets grundläggande principer är att grundvattnet i princip alltid 
är skyddsvärt, även i de fall då det inte utvinns som dricksvattenresurs. Utöver detta 
är det viktigt att markekosystemen skyddas (Naturvårdsverket 2009a). I de få fall då 
grundvattnet anses vara mindre skyddsvärt ska fortfarande hänsyn tas till olika 
miljöaspekter, till exempel spridningsvägar från grundvatten till ytvatten där 
föroreningarna kan påverka andra ekosystem (Naturvårdsverket 2009b).  

Flygplatsen är som nämnt tidigare belägen på Skeppsholmen i Indalsälvens delta. 
Den ligger i direkt anslutning till Sörån som är klassad av Fiskeriverket och 
Naturvårdsverket som Särskilt värdefulla vatten. Flygplatsens sydöstra del gränsar till 
ett naturreservat och ett Natura 2000-område. Dessa naturområden har höga 
skyddsvärden och då det finns en risk för att utsläppet av PFAS-ämnen från 
brandövningsplatserna kan påverka ekosystemet i och nedströms Sörån, bedöms 
skyddsvärdet av mark och grundvatten till mycket stort.    

5.5 Riskklassning 
Vid en sammanvägning av de ovan beskrivna bedömningsgrunder kunde objektet 
tilldelas riskklass 1, mycket stor risk. Se figur 12. Se bilaga 4 för den fullständiga 
riskklassningen. 

Figur 12. Riskklassning av gamla och nya brandövningsplatserna vid Sundsvall-Timrå 
flygplats 

 Diskussion 
Detta kapitel inleds med en diskussion om riskklassningen tillsammans med 
resultaten från tidigare miljötekniska undersökningar. Vidare diskuteras WSPs 
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nyligen framtagna platsspecifika riktvärde för Sundsvall-Timrå flygplats. Detta följs av 
ett avsnitt om användningen av högfluorerade ämnen idag, både generellt i Sverige 
och på flygplatsen specifikt. Kapitlet avslutas med en diskussion gällande den 
aktuella ekologiska och kemiska statusen av akvatiska och terrestra ekosystem i 
Sundsvall och Timrå kustmiljöer.  

6.1 Resultat och osäkerheter 
Vid riskklassningen framgick det ganska tydligt att objektet skulle tilldelas riskklass 1, 
dels för PFOS höga farlighet och stora spridningsförutsättningar men även på grund 
av de högt påträffade halterna och Indalsälvens höga naturskyddsvärde. Från 
resultaten framgick det att området var främst förorenat med PFOS men även andra 
PFAS-ämnen ingick i en del av de miljötekniska analyserna. I dagsläget är 
kunskapen om dessa ämnen fortfarande begränsad men då de flesta högfluorerade 
ämnen har liknande kemiska egenskaper, är det högst troligt att de har en likartad 
toxikologisk effekt. Vid en riskklassning av ett PFAS-förorenat område där man 
enbart inkluderar PFOS i analysen är det därför troligt att risken är underskattad 
(Kemikalieinspektionen, 2016).  

Riskklassningen gjordes enbart utefter föroreningsnivån i mark och grundvatten 
samt utifrån spridningsförutsättningarna från mark och grundvatten till ytvatten. Det 
hade varit önskvärt om det funnits mer underlag för att göra en riskklassning av 
sedimenten i korvsjöarna samt ytvattenförekomsten i Sörån. I dagsläget finns inga 
riktvärden för PFOS i ytvatten eller i sediment varpå en indelning med avseende på 
detta ej var möjligt. 

Utspädningsfaktorn av grundvattnet till Sörån uppskattas vara av graden 106-107, 
detta är dock om det sker en fullständig omblandning av grundvattnet med ytvattnet. I 
praktiken så är det sällan fallet, ansamling av föroreningen kan ske till exempel lokalt 
vid utsläppspunkten, mindre vikar och i djuphålor (SGI, 2016). Resultaten från 
ytvattenprovtagningarna pekar på att viken vid gamla brandövningsplatsen skulle 
kunna vara en sådan lokal. Detta bör inkluderas när en bedömning av 
utspädningseffekterna av föroreningar görs, framförallt i vattendrag, och man bör 
också se över den totala belastningen som kan finnas hos recipienten, till exempel 
förekomsten av andra miljögifter (SGI, 2016).  

Undersökningar av fisk och bottenfauna i skärgården kring Sundsvall och Timrå 
har påvisat att hälsan av de akvatiska ekosystemen är betydligt sämre i dessa vatten 
än i andra kustmiljöer kring Bottenhavet (Brunström et al., 2008). Specifikt för Sörån 
bedömer Länsstyrelsen att vattnet ej uppnår god kemisk ytvattenstatus och anses ha 
en otillfredsställande ekologisk status (Länsstyrelsen Västernorrland, 2009). Beslutet 
grundas främst på att fiskar i ån har påträffats med förhöjda halter av kvicksilver och 
polybromerade difenyletrar (PBDE). Förekomsten av PFAS-ämnen beaktades inte i 
bedömningen.  

Under provfisket fångades 24 fiskar varav 12 var från huvudlokaler och resterande 
från referenslokaler. PFOS-halten överskred EQS-värdet i två av fiskarna, där en 
abborre hade en halt på 12 gånger gränsvärdet. Ett antal av de andra fiskarna både 
från huvud- och referenslokal hade halter kring 6-7 ng/g färsk fisk, strax under EQS-
värdet. Genomförda utredningar av PFOS-halten i fisk från Sörån utfördes med syftet 
att säkerställa risken för human exponering. Av denna anledning går det därmed inte 
att ange huruvida läckaget av PFOS har skadat det akvatiska ekosystemet i Sörån 
eller inte. Däremot visar halterna att det sker ett upptag i fisk som har sitt ursprung 
från brandövningsplatserna och att två av dessa fiskar överskrider EQS-gränsvärdet 
för fisk, som är framtagen för att skydda människor från sekundär förgiftning.   
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En uppskattning av utsläpp av PFOS från Arlanda har gjorts där man beräknar att 
den totala mängden PFOS som släppts ut till mark och vatten mellan 1980-2008 
uppgår till 38 kg. Vidare bedömer man att cirka hälften av detta finns kvar i mark och 
grundvatten, det vill säga kring 19 kg (IVL, 2016). Den totala summan PFOS som 
finns kvar i marken vid gamla och nya brandövningsplatsen uppgår till 21,5 kg. 
Liknande utsläppsmängder som beräknas för Arlanda kan troligen även antas för 
Sundsvall-Timrå flygplats. Då PFOS står för dryga en fjärdedel av den totala 
mängden högfluorerade ämnen i AFFF-släckskum är mängden PFAS som släppts ut 
från brandövningsplatser betydligt högre (Naturvårdsverket, 2016c). 

I MIFO-metodiken tas stor hänsyn till människans risk för exponering medan 
allvarligheten i effekter på miljön är starkt korrelerat till hur höga naturskyddsvärden 
ett område har. Detta kan vara missledande och resultera i att mindre hänsyn tas till 
negativa effekter på miljön, framförallt om ett objekt inte tillhör ett 
naturskyddsområde. I detta fall ligger objektet i direkt anslutning till en Natura 2000-
område varför skyddsvärdet bedöms till Mycket stort. Natura 2000-områden är ett 
verktyg för att skydda och bevara olika livsmiljöers fysiska strukturer och funktioner 
samt deras biologiska mångfald och ekosystemfunktioner. Alla Natura 2000-områden 
utgör riksintresse och för varje enskilt område finns bevarandeplaner framtagna 
(Naturvårdsverket, 2003). Förutsättningarna för bevarandeplanen av Indalsälvens 
Natura 2000-område omfattar bland annat vatten av god kvalitet, att området utgör 
viktiga reproduktionslokaler för fiskar och häckningslokaler för fåglar samt att ingen 
påtaglig minskning av populationerna hos de typiska arterna i habitatet får ske.  

6.2 Platsspecifika riktvärden och åtgärdsplaner 
WSP har i ett PM tagit fram platsspecifika riktvärden för PFOS vid Sundsvall-Timrå 
flygplats. Riktvärdet är framtaget med syfte att skydda markekosystemen samt 
människors hälsa men avser inte skydd av grundvatten som en naturresurs. Detta 
innebär en höjning från det preliminära riktvärdet på 20 ng/g TS för mindre känslig 
markanvändning till 300 ng/g TS (WSP, 2016). Det nya riktvärdet skulle innebära, 
enligt SGI, att 50 % av arterna och de mikrobiella processerna i marken troligen inte 
är negativt påverkade av föroreningen. Det betyder dock inte att hälften av dessa 
organismer är skyddade och det tar heller inte hänsyn till effekter vid högre trofiska 
nivåer. Således kan det innebära en risk att sediment- och marklevande organismer, 
samt djur som livnär sig på dem, påverkas negativt om dessa föroreningar förblir kvar 
i marken i dessa halter (SGI, 2015 Bilaga 9).  

WSP tog fram i sin slutrapport, PFOS i omättad jordzon från 2015, ett antal förslag 
till kommande åtgärdsprogram för nya och gamla brandövningsplatserna. Bland 
annat diskuterades för- och nackdelar med tvättning av jord och kolfilterkolonnrening 
av grundvattnet. Denna metod skulle uppnå de bästa resultaten men också innebära 
de högsta kostnaderna. Vidare föreslogs en sluttäckning av brandövningsplatserna 
för att förhindra fortsatt spridning av förorening. Dock ansågs de geologiska 
förhållandena vid flygplatsen inte vara optimala för denna metod då det föreligger en 
risk för fortsatt spridning via grundvatten.  

Med tanke på flygplatsens placering i förhållande till omkringliggande 
naturreservat och naturskyddsområden, det faktum att de toxikologiska effekterna av 
PFAS-ämnen verkar vara större än tidigare beräknat, och sannolikheten för att 
riktvärdena kommer sänkas ytterligare inom en snar framtid, anses åtgärdsbehovet 
av brandövningsplatserna vara stort.  

Åtgärderna bör göras i enlighet med Försiktighetsprincipen i Miljöbalken. 
Försiktighetsprincipen innebär att vid miljöfarliga verksamheter och förorenade 
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områden ska åtgärder göras i den utsträckning som behövs för att negativa effekter 
på hälsa och miljö ska förebyggas, hindras eller motverkas. Detta omfattar både 
konstaterade skador liksom möjliga eller troliga skador. Åtgärderna ska göras så att 
de innebär skydd för hälsa och miljö både på kort och lång sikt, och i detta fall bör det 
även innebära att åtgärderna ligger inom ramen för en framtida sänkning av 
riktvärdet. Vidare föreskriver försiktighetsprincipen att åtgärderna ska genomföras 
med bästa möjliga teknik (Miljöbalk 1998:808). 

6.3 Användning av högfluorerade ämnen idag 
Efter att användningen av PFOS-innehållande brandsläckningsmedel förbjöds 
2011 byttes många släckskum ut till varianter med mer nedbrytningsbara 
högfluorerade ämnen. Deras miljö- och hälsopåverkan anses vara av mindre risk 
i jämförelse med PFOS men många av dem bryts i slutändan ned till persistenta 
föreningar som förblir kvar i miljön. Till exempel fluortelomerer, som långsamt 
bryts ned till PFOA (Kemikalieinspektionen, 2015a).   

En del flygplatser har tagit avstånd helt från släckskum med högfluorerade 
ämnen, bland annat Swedavias flygplatser som efter 2011 enbart använder 
fluorfria varianter som bryts ned till koldioxid och vatten. Kommunala och privata 
flygplatser kan fortfarande använda högfluorerade ämnen och enligt 
Kemikalieinspektionen (2016) används dem fortfarande inom räddningstjänsten, 
petroleumindustrin och försvarsmakten. Kemikalieinspektionen uppskattar att 
cirka 50 000 liter av PFAS-innehållande släckskum släpps ut i naturen årligen 
(Kemikalieinspektionen, 2016).  

Sundsvall-Timrå flygplats ska i dagsläget ha minskat sin användning av 
bränslerelaterat släckskum vid den nya brandövningsplatsen och använder sig 
främst av vatten vid dessa övningar. Vid de tillfällen då man använder släckskum 
ska dessa vara av varianter som inte innehåller per- och polyfluorerade 
alkylsubstanser. Huruvida den fortsatta användningen av nya 
brandövningsplatsen påverkar spridningen av PFAS är i dagsläget ej fastställt. 
Eftersom PFOS är ett vattenlösligt ämne är det möjligt att fortsatt tillförsel av 
vatten från brandövningarna gör att spridningen av PFAS-ämnena till recipienten 
Sörån accelereras. 

6.4 Ekologisk och kemisk status i Sundsvall och Timrås kustmiljö 
Industriella verksamheter har sedan länge präglat Västernorrlands län, redan i mitten 
på 1800-talet invigdes Norrlands första ångsåg vid Tunadal utanför Sundsvall och 
resultatet blev ett startskott för pappers- och massaindustrin i länet. Under 1900-talet 
etablerades sedan ett flertal fabriker runt omkring hamnområdet i Sundsvall och 
Timrå och för att de skulle vara lättillgängliga för skeppning byggdes dem längs med 
vattnet i hamnområden.  

Under den tidiga industrialismen saknades ofta kunskapen om olika ämnens miljö- 
och hälsofarlighet och mycket av industriavfallet tömdes i närliggande vattendrag 
eller lades på industritippar. Detta resulterade i att tungmetaller som arsenik, bly, 
kadmium och kvicksilver släpptes ut obehindrat i miljön. Ett flertal organiska 
föreningar förekom också i dessa avfall, bland annat PAH, dioxiner, DDT, PCB, HCB 
och klorfenoler. Det var inte förrän kring 1960-talet som särskild miljötillsyn började 
tillämpas i Sverige och Länsstyrelsen arbetar fortfarande med att åtgärda de 
områden som blivit förorenade med dessa miljögifter (Kemikalieinspektionen, 2016). 

Ett utav Länsstyrelsens miljömål i Västernorrland är att uppnå en god miljöstatus i 
länets havs- och kustmiljöer. Enbart 52 % av länets kustvattenförekomster uppnår 
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målet och utsläppen av miljögifter är en av de bidragande orsakerna till detta. 
Länsstyrelsen anser inte att man kommer uppnå målet fram till 2020 och att den 
pågående utvecklingen i kustmiljön är negativ (Länsstyrelsen Västernorrland, 2015).   

Vid riskbedömningar och förslag på kommande åtgärder är det viktigt att man 
utgår från ett brett perspektiv där man inkluderar hela den belastning som recipienten 
utsätts för. Att enbart göra en bedömning utifrån ett ämnes påverkan på en enskild 
individ återspeglar inte den verkliga situationen. Bedömningen ska likaledes omfatta 
effekter som kan ske både på kort och lång sikt (Naturvårdsverket, 2009b). Eftersom 
PFOS är ett persistent och bioackumulerande ämne är det troligt att den kan ha en 
negativ inverkan på ekosystemen en lång tid efter det att den introducerats till miljön 
(Naturvårdsverket, 2016c).  

Det finns dokumenterad koppling mellan tillförseln av miljögifter till naturen och en 
negativ inverkan på en del arter längs Västernorrland kust (Naturvårdsverket, 2008, 
Helander, 2014). För att miljökvalitetsmålet om en Giftfri miljö ska kunna uppnås är 
det grundläggande att förorenade områden åtgärdas i den utsträckning att den 
negativa påverkan på människor likväl som miljön är försumbar.  

 Slutsatser 
Det inventerade objektet kunde med hjälp av Naturvårdsverkets metodik för 
inventering av förorenade områden tilldelas riskklass 1, mycket hög risk. 
Bedömningen utgick ifrån de höga halter som påträffats vid de två 
brandövningsplatserna, ämnenas höga farlighet och stora spridningsförutsättningar 
samt Indalsälvens höga naturskyddsvärde. För vidare riskbedömning bör den totala 
belastningen på det akvatiska ekosystemet i Indalsälvens deltaområde vägas in samt 
borde de åtgärder som objektet är i behov av fastställas. 
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https://www.epa.gov/sites/production/files/2014-04/documents/factsheet_contaminant_pfos_pfoa_march2014.pdf
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 Bilagor 
Bilaga 1. Jordartskarta   
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Bilaga 2. Grundvattenmagasin uttagsmöjligheter   



 

 40 

Bilaga 3. Grundvattenmagasin strömriktning  



Bilaga 4. MIFO-blanketter 

 
Inventeringens namn Länsstyrelsen inventering 

Dossiernummer 2262-121 

Preliminär riskklass enligt BKL 2 

Inventeringsfas enligt MIFO 2 

Bransch 
Bransch Primär: Flygplats 

Sekundär: Drivmedelshantering, brandövningsplats, 
avloppsreningsverk 

Branschkod  63.23-1 

Anteckning för bransch   

Geografisk information 
Län (namn, kod) Västernorrland 22 

Kommun (namn, kod) Timrå  

Topografiska kartan  17H NO 

Ekonomiska (gula) kartan  17H:65 

Områdets/fastighetens 
koordinater (rikets nät) 

X: 6934941 Y: 625714 Z: 0 

Fastighetsbeteckning (enl. CDF) Norrberge 1:112, Norrberge 1:74 

Kontakter och referenser 
Byggnader och anläggningar 
(översiktligt): 

Gamla och nya brandövningsplatsen 

Objektets besöksadress Luftfartsverket Svl-Härnösand Fpl 
861 83   Timrå 

Nuvarande verksamhetsutövare 
(namn och adress) 

Sundsvall-Timrå Airport 

Tidigare verksamhetsutövare 
(namn och adress) 

Luftfartsverket 1944-2010 
Swedavia 2010-2013 

Nuvarande fastighetsägare 
(namn och adress) 

 Sundsvall och Timrå kommuner 

Kontaktpersoner med adress hos 
tillsynsmyndighet eller dylikt 

Anna Stjärne, Majlis Bergqvist, Tillsynsmyndigheten, 
Länsstyrelsen i Västernorrlands län, 871 86 Härnösand 

Områdets/fastighetens storlek 
(m2) 

 Ungefär 2 000 000 m2 

Objekt 
Midlanda flygplats (gamla och nya BÖP) 

Upprättad (namn) 
Emelie Haglund 

(datum) 
2016-06-07 

IDnr 
F2262-
0101/110996BÖP 

Kommun 
Timrå 

Senast reviderad (namn) 
 

(datum) 
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Tidigare utredningar listas om 
sådana finns 

Luftfartsverket, 2005: MIFO fas 1 
Vägverket kosult, 2008: MIFO fas 2 
Vectura, 2009-2010: Kompletterande miljötekniska 
markundersökningar vid Sundsvall-Härnösand Airport 
Vectura 2010: Åtgärdsförberedande miljöteknisk undersökning 
Vectura 2011: Utredning av PFOS i grundvatten vid gamla 
brandövningsplatsen 
Vectura 2012: Sundsvall-Härnösand Airport: Kompletterande 
miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning 
WSP 2012: Kompletterande utredning av PFOS vid 
brandövningsplatser 
WSP 2013: Sedimentprovtagning och analys i ”korvsjöarna” 
vid Sundsvall Härnösand Airport – Halter av PFOS och andra 
PFC-ämnen i sediment och porvatten 
WSP 2015: PFOS i omättad jordzon: Redovisning av 
markprovtagning Sundsvall-Timrå flygplats 

Andre källor, ange vilka och var 
de finns 

Ej tillgänglig 

Fixpunkter (placering)   

Brunnar/undersökningsrör 
(läge, skick och typ) 
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Objekt 
Midlanda flygplats (gamla och nya BÖP) 

Upprättad (namn) 
Emelie Haglund 

(datum) 
2016-05-06 

IDnr 
F2262-
0101/110996BÖP 

Kommun 
TimråFel! Hittar inte 
referenskälla. 

Senast reviderad (namn) 
 

(datum) 
 

 
Fältbesök (namn och datum)     

Fältbesök (namn och datum)     

Verksamhetsbeskrivning 
Anläggningens status  I drift 

Anläggningsområdets 
tillgänglighet 

Flygplatsterminal tillgänglig offentligt 
Flyganläggning och flygplatsområdet inhägnat 

Verksamhetstid (ungefärligt 
antal år) 

70   

Driftstart (år) 1944 

Driftslut (år) I drift 

Antal miljöstörande 
verksamhetsår 

50 (användning av släckskum) 

Produktion (produkt, mängd och 
om möjligt årtal för produkter) 

Brandövningar med släckskum av typen AFFF har använts 
sedan 1970-1997 vid gamla brandövningsplatsen 

Beskrivning av nuvarande 
processer (översiktligt) 

1997 flyttades anläggningen till nya brandövningsplatsen som 
fortfarande är i drift 

Beskrivning av tidigare 
processer (översiktligt) 

 AFFF släckskum har använts vid brandövningar av 
bränslerelaterade bränder på Sundsvall-Timrå flygplats sedan 
1970. En oljeavskiljare vid gamla brandövningsplatsen har 
renat vattnet från övningarna med avseende på olja. 
Kvarvarande vatten har släppts ut i marken.  

Avloppsvatten från processerna 
(nuvarande hantering) 

 Vatten från brandövningarna går igenom ett reningsverk som 
renar vattnet från olja. Vattnet infiltreras sedan i marken.  

Avloppsvatten från processerna 
(tidigare hantering) 

 Oljeavskiljare och utsläpp i marken.  

I processen hanterade 
kemikalier 

 Fluorerade kolväten (PFOS)  

Restprodukter från processerna, 
mellanlagring (förekomst, typ) 

 Slam och slagg från reningsverket tas hand om av Timrå 
kommun (?) 

Efterbehandlingsåtgärder, 
genomförda (typ av åtgärd) 

 Gamla brandövningsplatsen delvis avvecklad, oljeavskiljare 
borttagen 

Efterbehandlingsåtgärder, 
planerade (typ av åtgärd) 

Sanering med avseende på PFAS i mark och grundvatten 

Konflikter   

 
 
 
Området och omgivningen 
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Markanvändning på objektet Industrimark 

Markanvändning inom 
påverkansområdet 

Klingerfjärden, naturreservat och Natura 2000-område 

Avstånd till bostadsbebyggelse Ca 1 km (västra sidan om Sörån) 

Synliga vegetationsskador inom 
objektet 

 

Synliga vegetationsskador inom 
påverkansområdet 

  

Dominerande markförhållanden 
inom området 

Mäktiga jordlager av sand med god genomsläpplighet 

Topografi, lutning (%)  Plant 

Typ av närrecipient Delta/Hav 

Närrecipient (namn) Östersjön (Klingerfjärden) 

Avstånd till närrecipient (m) >100 m 

Huvudavrinningsområde enligt 
SMHI 

Indalsälven 

Byggnader och anläggningar 
Byggnader och anläggningar, 
även rivna (ålder och skick) 

Gamla brandövningsplatsen: 1970-1997, endast betongplatta 
kvar 
Nya brandövningsplatsen: 1997 – används idag 

Förorenade markområden 
Lokalisering av förorenad mark Gamla och nya brandövningsplatsen (Se bilaga) 

Volym förorenade massor (m3) Gamla BÖP: 25 600 ton 
Nya BÖP: 16 000 ton 

Utbredning av förorening, yta 
(m2) 

      

Koordinater på förorenat mark-
område (rikets nät) 

X:  
Gamla BÖP: 
6935293 
Nya BÖP: 6935753 

Y:  
Gamla BÖP: 
625217 
Nya BÖP: 625233 

Z:  

Föroreningar Perfluorerade alkylsubstanser (PFOS, PFOA, PFHxS, PFHxA) 

Förorenat grundvatten 
Lokalisering av förorenat 
grundvatten 

Vid båda brandövningsplatserna som ligger inom 100 meters 
avstånd till Sörån, Indalsälvens utlopp 

Volym förorenat grundvatten 
(m3) 

Gamla BÖP: ca 2920 m3 per år rör sig från brandövningsplatsen 
till Sörån, mängden PFOS beräknas till ca 10 g per år i 700 år 
Nya BÖP: ca 1460 m3 per år rör sig från brandövningsplatsen 
till Sörån, mängden PFOS uppskattas vara 83 g per år i 180-250 
år 

Utbredning av förorening, yta 
(m2) 

      

Koordinater på det förorenade 
grundvattenmagasinet (rikets 

X:  
Gamla BÖP: 

Y:  
Gamla BÖP: 

Z:       
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nät) 6935293 
Nya BÖP: 6935753 

625217 
Nya BÖP: 625233 

Föroreningar Perfluorerade alkylsubstanser (PFOS, PFOA, PFHxS, PFHxA) 

Förorenade sediment 
Lokalisering av förorenat 
sediment 

Vid korvsjöarna 

Volym förorenade sediment (m3)  

Utbredning av förorening, yta 
(m2) 

 

Koordinater på förorenat 
sedimentområde (rikets nät) 

X: 6935215 
625113 

Y: 625113 
625160,38 

Z:       

Föroreningar PFAS (PFOS, PFOA, PFHxS, PFHxA) 

Deponier 
Deponi Inga deponier förekommer i anslutning till 

brandövningsplatserna 
Typ av deponi       

Innehåll i deponin       

Läckage från deponin       

Deponins koordinater (rikets 
nät) 

X:       Y:       Z:       

Dagvatten 
Dagvattendränering (typ)   

Dagvattenrecipient (typ)   

Övrigt 
Övrigt   
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Objekt 
Midlanda flygplats: Gamla 
brandövningsplatsen 

Upprättad (namn) 
Emelie Haglund 

(datum) 
2016-05-06 

IDnr 
F2262-
0101/110996BÖP 

Kommun 
Timrå 

Senast reviderad (namn) 
      

(datum) 
      

Mark 
Antal prov 15 

Jämförelse gör 
med 

Preliminärt riktvärde för MKM: 20 000 ng/kg 

 Mindre allvarligt Måttligt allvarligt Allvarligt Mycket allvarligt 

Tillstånd                   PFOS 

Ämnen där bedömning av tillstånd inte 
är möjligt pga brist på jämförelsedata 

      

 Ingen/liten 
påverkan 

Måttlig påverkan Stor påverkan Mycket stor 
påverkan 

Avvikelse från 
jämförvärde 

            PFOS  

Ämnen där bedömning av tillstånd inte 
är möjligt pga brist på jämförelsedata 

      

 Liten Måttlig Stor Mycket stor 

Mängd förorening             PFOS  

Volym förorenade 
massor 

            PFOS  

Använda 
referenser 

SGI Publikation 21 

Beskrivning av 
provtagningar 

Provtagningar av jorden genomfördes 11/11/13-14/11/13 och gjordes med 
skruvborrsteknik, analyserna gjordes av IVL Svenska Miljöinstitutet AB 

Grundvatten 
Antal prov 11 

Jämförelse gör 
med 

Riktvärde för skydd av grundvatten som drickresurs och markekosystem: 
45ng/l 

 Mindre allvarligt Måttligt allvarligt Allvarligt Mycket allvarligt 

Tillstånd                   PFOS 

Ämnen där bedömning av tillstånd inte 
är möjligt pga brist på jämförelsedata 

      

 Ingen/liten 
påverkan 

Måttlig påverkan Stor påverkan Mycket stor 
påverkan 

Avvikelse från 
jämförvärde 

                  PFOS 

Ämnen där bedömning av tillstånd inte 
är möjligt pga brist på jämförelsedata 

      

Använda 
referenser 

- SGI Publikation 21 Preliminära riktvärden för PFOS 
- WSP Environmental, resultat från de miljötekniska undersökningarna av 
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brandövningsplatserna  

Beskrivning av 
provtagningar 

Grundvattenprovtagningar från grundvattenrör 

Ytvatten 
Antal prov 4 prover 

Jämförelse gör 
med 

Ej tillgängligt 

 Mindre allvarligt Måttligt allvarligt Allvarligt Mycket allvarligt 

Tillstånd                         

Ämnen där bedömning av tillstånd inte 
är möjligt pga brist på jämförelsedata 

      

 Ingen/liten 
påverkan 

Måttlig påverkan Stor påverkan Mycket stor 
påverkan 

Avvikelse från 
jämförvärde 

                        

Ämnen där bedömning av tillstånd inte 
är möjligt pga brist på jämförelsedata 

PFOS 

Använda 
referenser 

      

Beskrivning av 
provtagningar 

      

Sediment 
Antal prov 5 prover  

Jämförelse gör 
med 

Ej tillgängligt 

 Mindre allvarligt Måttligt allvarligt Allvarligt Mycket allvarligt 

Tillstånd                         

Ämnen där bedömning av tillstånd inte 
är möjligt pga brist på jämförelsedata 

      

 Ingen/liten 
påverkan 

Måttlig påverkan Stor påverkan Mycket stor 
påverkan 

Avvikelse från 
jämförvärde 

                        

Ämnen där bedömning av tillstånd inte 
är möjligt pga brist på jämförelsedata 

      

 Liten Måttlig Stor Mycket stor 

Mängd förorening                         

Volym förorenade 
massor 

                        

Använda 
referenser 

      

Beskrivning av 
provtagningar 

      

Byggnader 
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Antal prov Ej utförda 

 Liten Måttlig Stor Mycket stor 

Mängd förorening                         

Volym förorenade 
massor 

                        

Använda 
referenser 

      

Beskrivning av 
provtagningar 
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Objekt 
Midlanda flygplats: Nya brandövningsplatsen 

Upprättad (namn) 
Emelie Haglund 

(datum) 
2016-05-06 

IDnr 
F2262-
0101/110996BÖP 

Kommun 
TimråFel! Hittar inte 
referenskälla. 

Senast reviderad (namn) 
      

(datum) 
      

Mark 
Antal prov N/A 

Jämförelse gör 
med 

Preliminärt riktvärde för MKM: 20 000 ng/kg 

 Mindre allvarligt Måttligt allvarligt Allvarligt Mycket allvarligt 

Tillstånd                   PFOS 

Ämnen där bedömning av tillstånd inte 
är möjligt pga brist på jämförelsedata 

      

 Ingen/liten 
påverkan 

Måttlig påverkan Stor påverkan Mycket stor 
påverkan 

Avvikelse från 
jämförvärde 

                  PFOS 

Ämnen där bedömning av tillstånd inte 
är möjligt pga brist på jämförelsedata 

      

 Liten Måttlig Stor Mycket stor 

Mängd förorening                   PFOS 
Volym förorenade 
massor 

            PFOS  

Använda 
referenser 

SGI Publikation 21, WSP Environmental 

Beskrivning av 
provtagningar 

Provtagningar av jorden genomfördes 11/11/13-14/11/13 och gjordes med 
skruvborrsteknik, analyserna gjordes av IVL Svenska Miljöinstitutet AB 

Grundvatten 
Antal prov 7 

Jämförelse gör 
med 

Preliminärt riktvärde för skydd av grundvatten som drickresurs och 
markekosystem: 45ng/l 

 Mindre allvarligt Måttligt allvarligt Allvarligt Mycket allvarligt 

Tillstånd                   PFOS 

Ämnen där bedömning av tillstånd inte 
är möjligt pga brist på jämförelsedata 

      

 Ingen/liten 
påverkan 

Måttlig påverkan Stor påverkan Mycket stor 
påverkan 

Avvikelse från 
jämförvärde 

                  PFOS 

Ämnen där bedömning av tillstånd inte 
är möjligt pga brist på jämförelsedata 

      

Använda 
referenser 

SGI Publikation 21, WSP Environmental 
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Beskrivning av 
provtagningar 

Grundvattenprovtagningar från grundvattenrör 

Ytvatten 
Antal prov       

Jämförelse gör 
med 

Ej tillgängligt 

 Mindre allvarligt Måttligt allvarligt Allvarligt Mycket allvarligt 

Tillstånd                         

Ämnen där bedömning av tillstånd inte 
är möjligt pga brist på jämförelsedata 

      

 Ingen/liten 
påverkan 

Måttlig påverkan Stor påverkan Mycket stor 
påverkan 

Avvikelse från 
jämförvärde 

                        

Ämnen där bedömning av tillstånd inte 
är möjligt pga brist på jämförelsedata 

      

Använda 
referenser 

      

Beskrivning av 
provtagningar 

      

Sediment 
Antal prov       

Jämförelse gör 
med 

Ej tillgängligt 

 Mindre allvarligt Måttligt allvarligt Allvarligt Mycket allvarligt 

Tillstånd                         

Ämnen där bedömning av tillstånd inte 
är möjligt pga brist på jämförelsedata 

      

 Ingen/liten 
påverkan 

Måttlig påverkan Stor påverkan Mycket stor 
påverkan 

Avvikelse från 
jämförvärde 

                        

Ämnen där bedömning av tillstånd inte 
är möjligt pga brist på jämförelsedata 

      

 Liten Måttlig Stor Mycket stor 

Mängd förorening                         

Volym förorenade 
massor 

                        

Använda 
referenser 

      

Beskrivning av 
provtagningar 

      

Byggnader 
Antal prov Ej utförda 
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 Liten Måttlig Stor Mycket stor 

Mängd förorening                         

Volym förorenade 
massor 

                        

Använda 
referenser 

      

Beskrivning av 
provtagningar 
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Objekt 
Midlanda flygplats (gamla och nya BÖP) 

Upprättad (namn) 
Emelie Haglund 

(datum) 
2016-05-06 

IDnr 
F2262-
0101/110996BÖP 

Kommun 
Timrå 

Senast reviderad (namn) 
      

(datum) 
      

Från byggnader och anläggningar 
Föroreningar i byggnader och 
anläggningar 

      

Spridningssätt       

Konstaterad historisk spridning       

Övrigt       

Uppskattad andel urlakning per 
år (%) 

      

Från mark till byggnader 
Flyktiga föroreningar i mark       

Markens genomsläpplighet 
(m/år) 

      

Byggnadens genomsläpplighet 
(m/år) 

      

Konstaterad historisk spridning       

Övrigt       

Uppskattad hastighet för 
inträngning i byggnader 

      

Mark och grundvatten 
Föroreningars lokalisering i 
marken idag, markera även på 
karta 

 

Spridningshastighet för ämnen som transporteras med vatten i mark 
Föroreningar som sprids med 
vatten 

PFOS, PFOA 

Markens genomsläpplighet i det 
mest genomsläppliga lagret (m/s) 

1-2 x 10-4 m/s 

Lutning på grundvattenytan (%) 0,1 m 

Grundvattenströmning (m/år) ca 3,65 m/år  

Nedbrytbara föroreningar       

Nedbrytningshastighet       

Föroreningar som binds i 
marken 

      

Halt organiskt kol i marken (%) 2,5-3,5 

Andra förutsättningar för bind-
ning i marken (t.ex. lerinnehåll) 

      

Naturliga transportvägar (t.ex.       
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torrsprickor i lera) 

Antropogena transportvägar 
(t.ex. ledningsgravar) 

      

Konstaterad historisk spridning       

Övrigt       

Uppskattad spridningshastighet i 
mark och grundvatten (m/år) 

3,65 m/år 

Spridningshastighet för ämnen som transporterad med damm 
Föroreningar som sprids med 
damm 

      

Markytans torrhet       

Vegetationstäckning (% och typ)       

Exponering för vind       

Konstaterad historisk spridning       

Övrigt       

Uppskattad spridningshastighet 
med damm (m/år) 

      

Spridningshastighet för ämnen som transporteras i separat fas i marken 
Föroreningar som sprids i 
separat fas 

      

Markens genomsläpplighet (m/s)       

Separata fasens viskositet       

Konstaterad historisk spridning        

Övrigt       

Uppskattad spridningshastighet 
som separat fas i marken (m/år) 

      

Mark/grundvatten till ytvatten 
Redan förorenade ytvatten, 
konstaterad historisk spridning 

Sörån, Indalsälven 

Hotade ytvatten (namn) Sörån, Indalsälven 

Föroreningarnas hastighet i 
mark/grundvatten (m/år) 

3,65 m/år 

Avstånd till hotat ytvatten (m) Mindre än 100 m 

Ytavrinning på mark, diken och 
avlopp 

      

Varierande grundvattennivåer, 
översvämningar och högvatten 

Ja 

Övrigt       

Uppskattad spridningstid till 
ytvatten (år) 

Pågående – 700 år 
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Ytvatten 
Föroreningar som sprids med 
ytvatten 

PFOS 

Ytvattnets transporthastighet 
(km/år) / omsättningstid (år) 

300-700 m3/s 

Utspädning leder till oskadlig 
halt i ytvatten 

Spädning av grundvatten 106-107 

Ojämn spridning i ytvatten       

Konstaterad historisk spridning Ja, sedan 1970 

Övrigt Provtagning av fisken i Sörån har visat PFOS-halter i två av 
tolv analyserade fiskar (114 ng/g färsk fisk och 27 ng/g färsk 
fisk) som överskrider EU:s EQS-värde för PFOS i fisk (9,1 
ng/g färskfisk). 

Uppskattad spridningshastighet i 
ytvatten (km/år) 

 

Sediment 
Redan förorenade sediment, 
konstaterad historisk spridning 

Korvsjöarna vid gamla BÖP 

Föroreningar som sprids via 
vatten till sediment 

PFOS 

Förutsättning för sedimentation i 
olika delar av vattensystemet 

      

Båttrafik som rör upp sediment       

Muddring       

Kraftiga vågor       

Gasbildning       

Föroreningar i separat fas i 
sediment 

      

Övrigt       

Jämn utbredning (m/år)       

Ojämn utbredning, markera 
även på karta 

      

Kartor och bilder 
Kartor och bilder som bifogas 
(bilageförteckning) 

      



Blankett E Samlad riskbedömning  

 

  
 

Objekt 
Midlanda flygplats (gamla och nya BÖP) 

Upprättad (namn) 
Emelie Haglund 

(datum) 
2016-06-07 

IDnr 
F2262-
0101/110996BÖP 

Kommun 
Timrå 

Senast reviderad (namn) 
 

(datum) 
 

 
Verksamhetsbeskrivning Flygplats 

Föroreningarnas farlighet (F) 
Låg Måttlig Hög Mycket hög 

       PFOS, PFOA 

Föroreningsnivå (N) 
Medium Liten Måttlig Stor Mycket stor 

Byggnad/anl.         

Mark      PFOS (gamla)  PFOS (nya) 

Grundvatten        PFOS (gamla och 
nya) 

Ytvatten         

Sediment         

Spridningsförutsättningar 
Medium Små Måttliga Stora Mycket stora 

Från byggnad         

Till byggnad         

I mark och 
grundvatten 

     PFOS   

Till ytvatten        PFOS 

I ytvatten         

I sediment      PFOS   

Känslighet och skyddsvärde (KoS) 
Medium Liten Måttlig Stor Mycket stor 

Byggnad/anl.         

Mark och 
grundvatten 

   PFOS (K)    PFOS (S) 

Ytvatten och 
sediment 

       PFOS (S) 

 
Bedömning av K/S baseras på 
markanvändningen 

 Industri, kontor, ej dricksvattenresurs 

Markanvändning enligt  MKM 
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Kort beskrivning av 
exponeringssituationerna 

 Exponeringsvägar för människan sker främst från intag av fisk 

Riskklassning 
Inventerarens intryck (fas 1) De eventuella föroreningarna i mark, vatten och sediment utgör 

inte någon omedelbar risk för människors hälsa eller för miljön. 
Det troliga är dock att det på sina ställen finns höga 
föroreningsnivåer och därmed också ett efterbehandlingsbehov. 

Riskklass (fas 1) Den preliminära riskbedömningen ledde till riskklassning 
mellan riskklasserna 2 och 3. 

Motivering (fas 1)  

Inventerarens intryck (fas 2)  Föroreningssituationen är mycket allvarlig 

Riskklass (fas 2)   

Motivering (fas 2) Sammanvägning 
Objektet tilldelas riskklass 1, mycket stor risk, detta grundas på: 

• föroreningarnas höga farlighet 
• stora spridningsförutsättningar i mark som yt-och 

grundvatten 
• påträffade halter av PFOS är extremt höga 
• recipienten ligger inom ett naturskyddsområde  

 
Föroreningens farlighet 
PFOS är ett persistent, bioackumulerande och toxiskt ämne vars 
yrkesmässiga användning är förbjuden sedan 2011. PFOS 
bedöms ha hög farlighet för både människans hälsa och för 
terrestra och akvatiska ekosystem. 
 
Föroreningsnivå 
Väldigt höga halter av PFOS har påträffats i mark och 
grundvatten vid de två brandövningsplatserna. På flera ställen 
överskrids riktvärdena med en faktor på flera hundra.  
 
Spridningsförutsättningar 
PFOS är vattenlösligt och bedöms inte binda starkt till 
jordpartiklar vid brandövningsplatserna. Spridning i mark och 
grundvatten bedöms som stor och spridningen från mark och 
grundvatten till ytvatten bedöms som mycket stor.  
 
Känslighet och skyddsvärde 
Markanvändningen i området bedöms som mindre känslig 
markanvändning och den yrkesverksamma exponeringen för 
PFOS på flygplatsen förekommer i liten utsträckning. Då 
grundvattnet i nuläget inte används som dricksvattenresurs 
bedöms känsligheten för både mark och grundvatten som 
måttlig.  
En av Naturvårdsverkets grundläggande principer är att 
grundvattnet i princip alltid är skyddsvärt, även i de fall då det 
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inte utvinns som dricksvattenresurs. Utöver detta är det viktigt 
att markekosystemen skyddas. I de få fall då grundvattnet anses 
vara mindre skyddsvärt ska fortfarande hänsyn tas till olika 
miljöaspekter, till exempel spridningsvägar från grundvatten till 
ytvatten där föroreningarna kan påverka andra ekosystem. 
Flygplatsen är som nämnt tidigare belägen på Skeppsholmen i 
Indalsälvens delta. Den ligger i direkt anslutning till Sörån som 
är klassad av Fiskeriverket och Naturvårdsverket som Särskilt 
värdefulla vatten. Flygplatsens sydöstra del gränsar till ett 
naturreservat och ett Natura 2000-område. Dessa naturområden 
har höga skyddsvärden och då det finns en risk för att utsläppet 
av PFAS-ämnen från brandövningsplatserna kan påverka 
ekosystemet i och nedströms Sörån, bedöms skyddsvärdet av 
mark och grundvatten till mycket stort.    

Andra prioriteringsgrunder 
Andra prioriteringsgrunder   

Exponering av föroreningar sker 
idag på följande sätt 

Främst via intag av fisk fångad från Sörån då inget dricksvatten 
uttas inom området och PFOS inte tas upp via inandning eller 
via hudkontakt. 

Länkar 
Andra förorenade områden som 
hotar samma recipient 

Indalsälven inklusive Sörån bedömdes av Länsstyrelsen 2009 
redan då ha en otillfredsställande ekologisk status, detta 
berodde främst på höga kvicksilvernivåer och bromerad 
difenyleter i fisk. Från diffusa källor. 
 
- Sandarna deponi (F2262-0507), Fas 1: riskklass 2. Uppströms 
Sörån. Främst utsläpp av metaller, t.ex. bly.  
- Lövudden deponi (F2262-0517), Fas 1: riskklass 3. Nedströms 
Sörån.  

Andra förorenade områden som 
har sitt ursprung i samma 
verksamhet 

  

Övrigt 
Övrigt   
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Riskklassningsdiagram 
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Objekt 
Objekt 
Midlanda flygplats (gamla och nya BÖP) 

Upprättad (namn) 
Emelie Haglund 

(datum) 
2016-06-07 

IDnr 
F2262-
0101/110996BÖP 

Kommun 
Timrå 

Senast reviderad (namn) 
 

(datum) 
 

 
Klassning redovisad för verk-
samhetsutövare, fastighetsägare. 
Information adresserad till 

       

Datum för redovisning för verk-
samhetsutövare, fastighetsägare. 

      

Kommentar       

Klassning redovisad för refe-
rensgrupp, tillsynsmyndighet, 
kommun. 
Information adresserad till 

       

Datum för redovisning för refe-
rensgrupp, tillsynsmyndighet, 
kommun. 

      

Synpunkter erhållna med 
anledning av kommunicering 
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Objekt 
Midlanda flygplats (gamla och nya BÖP) 

Upprättad (namn) 
Emelie Haglund 

(datum) 
2016-06-07 

IDnr 
F2262-
0101/110996BÖP 

Kommun 
Timrå 

Senast reviderad (namn) 
 

(datum) 
 

Kartor 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	1 Inledning
	1.1 Avgränsningar
	1.2 Rapportens struktur

	2 Bakgrund
	2.1 Sundsvall-Timrå flygplats
	2.1.1 Hydrologi och geologi
	2.1.2 Naturskyddsvärde
	2.1.3 Markanvändning
	2.1.4 Brandövningsplatser
	2.1.5 Objektets föroreningar

	2.2 Perfluorerade alkylsubstanser
	2.2.1  Kemiska egenskaper
	2.2.2  Exponering, hälso- och miljörisker
	2.2.3  SGI’s riktvärden för PFOS
	2.2.4 Bakgrundshalter och EQS-värden


	3 Metod
	3.1 Riskklassning av Sundsvall-Timrå flygplats
	3.2 Metodik för inventering av förorenade områden (MIFO)
	3.2.1 Föroreningens farlighet
	3.2.2 Föroreningsnivå
	3.2.3 Spridningsförutsättningar
	3.2.4 Känslighet och skyddsvärde
	3.2.5 Samlad bedömning-riskklassning


	4 Miljötekniska undersökningar
	4.1 MIFO fas 1
	4.2 MIFO fas 2
	4.3 Vectura
	4.4 WSP Environmental
	4.4.1 Gamla brandövningsplatsen
	4.4.2 Nya brandövningsplatsen
	4.4.3 Provfiske i Sörån
	4.4.4 Sedimentprovtagning av korvsjöarna
	4.4.5 Markprovtagning i den omättade jordzonen
	4.4.6 Beräknad föroreningsbelastning


	5 Analys och riskklassning
	5.1 Föroreningarnas farlighet
	5.2 Föroreningsnivån vid brandövningsplatserna
	5.2.1 Gamla brandövningsplatsen
	5.2.2 Nya brandövningsplatsen

	5.3 Spridningsförutsättningar
	5.4 Känslighet och Indalsälvens skyddsvärde
	5.5 Riskklassning

	6 Diskussion
	6.1 Resultat och osäkerheter
	6.2 Platsspecifika riktvärden och åtgärdsplaner
	6.3 Användning av högfluorerade ämnen idag
	6.4 Ekologisk och kemisk status i Sundsvall och Timrås kustmiljö

	7 Slutsatser
	8 Tackord
	9 Referenser
	10 Bilagor
	Bilaga 4. MIFO-blanketter




