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1 Administrativa uppgifter 

1.1 Uppgifter om verksamhetsutövaren/sökanden 

Verksamhetsutövare   Midlanda Flygplats AB  

Anläggning   Sundsvall-Timrå Airport 

Organisationsnr   556932-4832 

Adress    Midlanda Flygplats AB, 851 85 Sundsvall 

Telefonnr    060-658 39 00 

Juridiskt ansvarig   Frank Olofsson, VD 

Kontaktperson i miljöfrågor   Petra Schwartz, miljöansvarig 

E-post   info@sdlairport.se 

1.2 Uppgifter om anläggningen  

Kod enligt Miljöprövningsförordningen 63.30 A 

(SFS 2013:251) 24 kap. 3 §   Civil flygplats med en instrumentbana som är 

längre än 1 200 meter. 

40.60 C 

 Anläggning, i detta fall en panncentral, för 

förbränning med en total installerad tillförd 

effekt av mindre än 20 megawatt. 

  90.16 C 

 Avloppsreningsanläggning som tar emot 

avloppsvatten med en föroreningsmängd som 

motsvarar mer än 200 men högst 2 000 

personekvivalenter. 

 50.20 C 

 Anläggning där det per kalenderår hanteras 

mer än 1 000 m
3
 flytande motorbränsle. 

Anläggningsnummer   2262-121 

Fastighetsbeteckning  Norrberge 1:112 

Norrberge 1:74 (reningsverk) 

Fastighetsägare  Midlanda Fastigheter AB  

Fastighetsförvaltare  Midlanda Flygplats AB 

Tillsynsmyndighet  Länsstyrelsen i Västernorrlands län  
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2 Inledning 

2.1 Syfte 

Syftet med detta samrådsunderlag är att ge en översiktlig beskrivning av verksamheten 

och förutsedda miljöeffekter av framtida verksamhet vid Sundsvall-Timrå Airport. 

I samrådsunderlaget redovisas övergripande verksamhetens lokalisering, omfattning, 

utformning och miljöpåverkan. Underlaget redovisar också innehållet och utformningen av 

den miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som ska bifogas ansökan. 

2.2 Samrådsprocess 

Samrådet genomförs som ett avgränsningssamråd enligt 6 kap. 30 § miljöbalken. 

Undersökningssamråd har inte genomförts då verksamheten per automatik innebär 

betydande miljöpåverkan. 

Samrådet syftar till att berörda parter ska få möjlighet att lämna synpunkter på den 

kommande ansökans omfattning och innehållet i MKB:n. 

Verksamheten vid Sundsvall-Timrå Airport ingår bland de verksamheter som enligt 6 § 

Miljöbedömningsförordningen alltid ska antas ha en betydande miljöpåverkan. Detta 

innebär en skyldighet att samråda med en större krets, vilket i detta fall innebär att 

samråd kommer att ske med Länsstyrelsen i Västernorrlands län, kommunerna 

Sundsvall, Timrå och Härnösand, andra berörda myndigheter (t.ex. Naturvårdsverket, 

MSB, LFV och Transportstyrelsen), enskilda särskilt berörda, allmänheten samt berörda 

organisationer och föreningar. 

2.3 Bakgrund 

Midlanda Flygplats AB har för avsikt att ansöka om ett nytt tillstånd enligt 9 kap. miljö-

balken för befintlig och en något förändrad verksamhet. Ansökan görs hos Mark- och 

miljödomstolen vid Östersunds tingsrätt. Bolaget avser att söka tillstånd för 22 000 

flygrörelser per år, varav 18 280 rörelser i tung trafik. Med tung trafik avses luftfartyg med 

startvikt över 7 ton. Omfattningen av den sökta verksamheten är mindre än den idag 

tillståndsgivna verksamheten. Dagens tillstånd enligt miljöskyddslagen meddelades av 

Koncessionsnämnden för miljöskydd år 1992 och avser 48 000 rörelser, varav högst 

13 000 med tungt jetflyg. 

Syftet med ansökan om ett nytt tillstånd är dels att flygplatsen ska få ett modernt tillstånd 

enligt miljöbalken, dels att få tydligare och för verksamheten mer anpassade villkor för att 

möjliggöra en bättre uppföljning. 

Den 1 april 2010 övertog Swedavia driften av flygplatsen från LFV. Den 17 juni 2013 

övergick flygplatsen från statligt till kommunalt ägande, då Sundsvall och Timrå 

kommuner övertog flygplatsen och den bytte namn från Sundsvall-Härnösand flygplats, 

eller Midlanda, till Sundsvall-Timrå Airport. Flygplatsen ägs till 84 % av Sundsvalls 

kommun och till 16 % av Timrå kommun. Kommunerna övertog driften av flygplatsen 

genom bolaget Midlanda Fastigheter AB, vilket är ett gemensamt helägt bolag av 

kommunerna. Midlanda Fastigheter AB är moderbolag åt Midlanda Flygplats AB.  
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Midlanda Flygplats AB:s uppgift som infrastrukturhållare är att driva och utveckla 

Sundsvall-Timrå Airport och tillhörande verksamhet för att på ett säkert och företags-

ekonomiskt sätt tillgodose regionens medborgares och näringslivets behov av flygresor 

och godstransporter. Förutom förvaltning, operativ ledning, underhåll och utveckling av 

enheterna har även Midlanda Flygplats AB verksamhetsansvaret för yttre miljö, 

flygsäkerhet och luftfartsskydd.  

3 Gällande beslut 

3.1 Gällande beslut avseende antal flygrörelser 

I gällande tillstånd (Nr 198/92; Dnr 171-242-91), daterat 1992-12-17, har Koncessions-

nämnden för miljöskydd lämnat tillstånd till en “verksamhet vid Sundsvall-Härnösands 

flygplats, Midlanda, omfattande högst 48 000 flygrörelser per år, varav högst 13 000 med 

tungt jetflyg”. 

3.2 Sammanställning av gällande beslut 

En sammanställning av gällande tillståndsbeslut samt övriga beslut i anmälnings- och 

miljöärenden som meddelats för verksamheten redovisas i Tabell 2 nedan. 

Tabell 2. Sammanställning av gällande tillståndsbeslut, beslut i anmälningsärenden samt övriga beslut i 

miljöärenden. 

Datum Beslutsinstans Mål nr/ Diarienr. Ärendet 

1992-12-17  

 

Koncessions-

nämnden  

 

Nr 198/92 

Dnr 171-242-91 

KN lämnar 

verksamhetsutövaren tillstånd till 

fortsatt verksamhet vid 

Sundsvall-Härnösand flygplats, 

Midlanda, omfattande högst 48 

000 flygrörelser per år, varav 

högst 13 000 med tungt jetflyg.  

1996-06-11  

 

Länsstyrelsen 

Västernorrland 

2410-2785-96 

2281-121 

Tillstånd enligt miljöskyddslagen 

att anlägga en ny 

brandövningsplats.  

1996-12-05  Regeringen  M93/283/8 Regeringen ändrar KN:s beslut 

på så sätt att utöver vad KN har 

föreskrivit skall följande gälla. 

Avgörandet av frågan om villkor 

för utsläpp till luft av kväveoxider 

från flygplatsen, samt frågan om 

villkor för bullerbegränsande 

åtgärder på fastigheter skjuts 

upp enligt 21 § 

miljöskyddslagen.  

1998-04-06  

 

Länsstyrelsen 

Västernorrland 

2410-9085-96 

2281-121 

Beslut gällande uppförande av 

ny panncentral med fast 
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bränsleanläggning.  

1998-10-23  Koncessions-

nämnden  

Nr 148/98 

Dnr 171-242-91 

KN avslutar det i regeringens 

beslut 96-12-05 föreskrivna 

prövotidsförfarandet, samt 

föreskriver ytterligare villkor i 

nämnda beslut meddelade i 

tillståndet.  

2006-04-05  

 

Länsstyrelsen 

Västernorrland 

555-5640-04 

2262-121 

Beslut med fastställande av 

villkor för avloppsrenings-

anläggningen.  

2010-12-15  Miljödomstolen  M 265-10 Miljödomstolen ändrar villkor 9 

avseende uppsamling av glykol i 

Koncessionsnämndens beslut 

92-12-17.  

2013-09-16  

 

Länsstyrelsen 

Västernorrland 

555-6511-13 

2262-121 

Beslut angående installation av 

ny cistern vid nya 

brandövningsplatsen.  

2013-10-23  

 

Länsstyrelsen 

Västernorrland 

555-7549-13 

2262-121 

Beslut angående ändrad 

placering av ny cistern vid nya 

brandövningsplatsen.  

2014-02-18  

 

Länsstyrelsen 

Västernorrland 

555-9277-13 

2262-121 

Beslut gällande 

egenkontrollprogram.  

2014-07-11  

 

Länsstyrelsen 

Västernorrland 

555-4930-14 

2262-121 

Beslut angående anläggande av 

en tippficka för omhänder-

tagande av uppsugen 

avisningsvätska.  

2014-07-14  

 

Länsstyrelsen 

Västernorrland 

555-2283-14 

2262-121 

Beslut angående hur 

miljörapporten ska redogöra för 

hur verksamhetens utsläpp till 

vatten förhåller sig till uppsatta 

miljökvalitetsnormer för kemiska 

ämnen.  

2016-06-08  

 

Länsstyrelsen 

Västernorrland 

555-7622-15 

2262-121 

Beslut angående 

slutrapportering efter 

anläggandet av tippficka för 

omhändertagande av uppsugen 

avisningsvätska.  

2016-07-01  Medelpads  

Räddnings-

tjänstförbund 

250.2016.00539 Tillstånd till hantering av 

brandfarliga varor, giltigt till och 

med 2020-01-31.  

2016-07-05  

 

Länsstyrelsen 

Västernorrland  

555-4829-16 

2262-121 

Beslut med anledning av 

anmälan om installation av 

köldmedia i 
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luftkonditioneringsaggregat på 

plan 3 i terminalen på 

Sundsvall-Timrå Airport  

2016-08-25  

 

Länsstyrelsen 

Västernorrland 

555-5392-16 Beslut med anledning av 

anmälan om installation av två 

förvaringstankar för drivmedel 

på Sundsvall-Timrå Airport 

2016-10-24  

 

Länsstyrelsen 

Västernorrland 

555-7496-16 Beslut angående anmälan om 

utökning av parkeringsytor vid 

Sundsvall-Timrå Airport.  

2017-07-13 Länsstyrelsen 

Västernorrland 

555-4758-17 

2262-121 

Beslut med anledning av 

anmälan om installation av 

förvaringstank för adblue på 

Sundsvall-Timrå Airport 
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4 Lokalisering 

Sundsvall-Timrå Airport är belägen på ön Skeppsholmen i Indalsälvens delta, cirka 6 km 

nordost om Timrå och cirka 15 km nordost om Sundsvall (Figur 1). Flygplatsområdet är 

beläget direkt norr om E4, på fastigheten Norrberge 1:112 och Norrberge 1:74. 

Närmsta orter är Stavreviken, Bergeforsen, Sörberge, Fagervik och Söråker som alla 

ligger cirka 2–3 km från flygplatsen. Närmsta bebyggelse är belägen cirka 1 km från 

flygplatsområdet: Fjäl i norr, Stordalen i väster och Färjholmen i nordväst.  

Väg 331 passerar flygplatsen på dess västra sida och går norrut mot Sollefteå. Järnvägen 

(Botniabanan) rundar flygplatsen via Sörberge – Stavreviken – Söråker.  

 

Figur 1. Översiktskarta, se flygplatsen i mitten av kartbilden. 
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4.1 Planförhållanden 

Gällande översiktsplan för Indalsälvens delta antogs den 12 februari 1990. I planen 

framgår att ett mål i översiktsplanearbetet är att möjliggöra en kraftig expansion av 

flygtrafiken. Kommunens utgångspunkt i den översiktliga planeringen är att nuvarande 

bullerkurvor inte ska utvidgas.   

En samrådshandling avseende ny översiktsplan för Timrå kommun (Översiktsplan 2035) 

har varit ute för samråd under 2017 och utställning av planen pågår under mars – maj 

2018. I samrådshandlingen är den föreslagna markanvändningen för flygplatsområdet 

oförändrad i förhållande till gällande översiktsplan från 1990. I handlingen framgår att ett 

större näringslivsområde prioriteras i området kring flygplatsen. Detta utvecklingsområde 

för näringsliv ansluter strax sydväst om terminalbyggnaden, se Figur 2. Utvecklings-

området Midlanda, Såggrundet (Unä2) bedöms i samrådshandlingen vara lämpligt för 

kontor och service för vägtrafikanter, till exempel restauranger. I handlingen nämns även 

att ett tillfälligt boende i form av camping kan bli aktuellt inom detta område. 

Den nya järnvägssträckningen mellan Sundsvall och Härnösand redovisas i planen. 

Trafikverket har efter en genomförd järnvägsutredning beslutat om en korridor inom vilken 

den nya järnvägen ska lokaliseras. I Figur 2 framgår att järnvägskorridoren (svartstreckat 

område) ligger strax öster samt norr om flygplatsområdet.   

Av översiktsplanen framgår även att avloppsfrågan ska utredas innan detaljplanering 

påbörjas. Kommunalt avlopp saknas i området och det befintliga avloppsreningsverket 

ägs av Midlanda Fastighet AB.  

En fördjupad översiktsplan för hela deltaområdet antogs 1990 och gäller fortfarande. Den 

fördjupade översiktsplanen och samrådshandlingen för den nya översiktsplanen har 

samma inriktning på markanvändningen vad gäller området kring flygplatsen.    

Flygplatsområdet är inte detaljplanelagt. Öster om flygplatsen finns en ny detaljplan för 

Torsboda logistikcenter och söder om flygplatsen, strax söder om E4, finns en detaljplan 

för idrottsändamål (hundsport).  
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Figur 2. Karta över flygplatsområdet från samrådshandling avseende Översiktsplan Timrå kommun 

2035 (Källa: Översiktsplan Timrå kommun 2035).  
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5 Beskrivning av befintlig verksamhet 

5.1 Flygplatsområdet 

Flygplatsområdet är cirka 226 ha stort och består av en flygsida (airside) och en landsida 

(landside). Airside är ett tillträdesskyddat område inom vilken flygplatsverksamheten sker, 

se Figur 3. Landside är tillgängligt för allmänheten och inom detta område finns bland 

annat parkeringar, restaurang och avgångshall. 

Flygplatsens byggnader och anläggningar redovisas översiktligt i Figur 4 och i Tabell 3. 

5.1.1 Airside 

Inom airside sker flygplatsverksamheten. På airside finns en start- och landningsbana 

(rullbana) med tillhörande taxibanor samt plattor som är avsedda för uppställning av 

luftfartyg. Inom airside återfinns också flygplatsens driftbyggnader, driftområden, tornet 

(flygtrafikledningsbyggnaden), bränsledepåer och en brandövningsplats. Inom detta 

område arbetar flygplatspersonal och verksamhetsutövare med verksamhet som har 

koppling till flygverksamheten samt med underhåll av anläggningar, fordon och 

utrustning. 

Verksamheten på airside är starkt reglerad, med hänvisning främst till flygsäkerhet och 

luftfartsskydd, och inskränks till aktiviteter som har med luftfartygs underhåll, uppställning, 

avgång eller ankomst att göra. Bestämmelserna syftar till att kontrollera tillträdet till 

airside för att göra flygplatsen så säker som möjlig med utgångspunkt i flygsäkerhet 

(Safety) och skydd mot sabotage och andra brottsliga handlingar, s.k. luftfartsskydd 

(Security).  

Flygplatsen utgör ett skyddsobjekt enligt skyddslag (2010:305). Ett beslut om 

skyddsobjekt innebär bland annat att obehöriga inte har tillträde till skyddsobjektet. 

Tillträdesskyddet för airside sker genom skalskyddsregler och är förstärkt med en 

staketgräns på cirka 6 km. Staketet tillsammans med ett antal av flygplatsens byggnader, 

däribland flygplatsens terminalbyggnad, utgör gräns mellan airside och landside.  

5.1.2 Landside 

Den del av flygplatsområdet som ligger utanför airside kallas för landside. På landside rör 

sig markbundna fordon bland annat för allmänna kommunikationer såsom buss och taxi 

samt övriga bilar. Passagerare och besökare som kommer till flygplatsen på annat sätt än 

med flyg, ankommer först till landside, innan de som ska resa vidare med flyg passerar 

genom säkerhetskontrollen till airside.  

Verksamheten på landside består i huvudsak av passagerarservice, administration, 

parkeringsverksamhet och uthyrning av lokaler. På flygplatsen finns även andra 

verksamhetsutövare som bedriver kommersiell verksamhet såsom restaurangverksamhet 

och annan verksamhet i kontorslokaler. 

Sundsvall-Timrå Airports gräns för landside sammanfaller i stort med fastighetsgräns för 

Norrberge 1:112, se Figur 3. 
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Figur 3. Airsideområdet och fastighetsgräns avseende Norrberge 1:112. 
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Figur 4. Översiktsbild över byggnader och infrastruktur vid flygplatsen. Förklaring till numrering ses i 

Tabell 3. 
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Tabell 3. Angivna anläggningar och verksamheter enligt Figur 4. Anläggningar på och vid gränsen 

till landside anges i kursiv stil. 

Nr Anläggning/Verksamhet 

1 Terminalbyggnad 

2 Hangar 4 (mindre flygplan) 

3 Avisningsbilar, förvaring av avisningsvätska och banavisningsmedel 

4 Hangar 5 

5 Verkstad, tvätthall, uppställningsplats för större fordon 

6 Transformatorstation med reservkraftaggregat 

7 Panncentral 

8 BP:s flygbränsleanläggning 

9 BP:s nuvarande tillfälliga tank för flygbensin 100 LL 

10 BP:s tilltänkta tankningsyta för flygbensin 100 LL 

11 Flygplatsens anläggning för fordonsbränsle (diesel, HVO100) 

12 Förvaring urea och formiat i fast form 

13 Sand-/grusförråd 

14 Tippficka för uppsamlad avisningsvätska samt förvaringstank om 70 m
3
 

15 Bilrekond och biltvätt (ej flygplatsens) 

16 Fordonsgarage för bilar, tvätthall, "el-verkstad" 

17 LFV 

18 Gamla terminalbyggnaden (ej flygplatsens) 

19 Miljöstation – icke farligt avfall, farligt avfall 

20 Miljöstation (hushållsavfall, plast, metall, glas, tidningar, kartong mm) 

21 Brandgarage  

22 Utbildningslokaler  

23 F.d. brandövningsplats (Gamla BÖP) 

24 Nuvarande brandövningsplats (Nya BÖP) 

25 Övning framkörning och användning av vatten 

26 Transformatorstation 

27 Byggnad för förvaring av startluftstank samt toalettservicevagn 

28 SMHI:s mätstation 

29 Avloppsreningsverk 

30–32 Plattor 

33 Rullbana (Bana 16 och 34) 
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5.2 Flygplatsverksamhet 

Midlanda Flygplats AB driver flygplatsen och ansvarar för säkerhetskontroll, fälttjänst, 

ramptjänst samt brand- och räddningstjänst på flygplatsen. På flygplatsen finns också ett 

antal andra verksamhetsutövare. LFV (Luftfartsverket) bedriver idag 

flygtrafikledningstjänst på flygplatsen. Nedan beskrivs översiktligt de verksamheter som 

bedrivs vid flygplatsen.   

5.2.1 Halkbekämpning 

Midlanda Flygplats AB utför i första hand mekanisk bearbetning av rullbana, taxibanor 

och plattor genom att ploga, sopa och blåsa bort snö och is. Om underlaget fortfarande är 

halt halkbekämpas dessa områden med sand eller halkbekämpningskemikalier. Behov av 

halkbekämpning är beroende på trafik och väder och utförs på de flesta asfalterade ytor, 

huvudsakligen under november-mars.  

För halkbekämpning används huvudsakligen formiat som har god avisningseffekt och 

förebygger uppkomst av is vid alla väderlekar med temperaturer från 0˚C ned till minus 

17˚C. Acetat har motsvarande effekt och kan vara ett alternativ till formiat. Dessa medel 

medför syreförbrukning i recipient när de bryts ner till koldioxid och vatten. Urea används 

enbart då bedömningen är att sand eller formiat/acetat inte fungerar för att upprätthålla 

flygsäkerheten. Förbrukningen av urea styrs av bland annat väderförhållandena, 

temperaturen i marken samt isbildning på banan och varierar kraftigt mellan olika år. Urea 

förbrukar syre vid nedbrytningen samt kan ha en viss gödande effekt. 

Rullbanan är försedd med asfalterade skuldror på sidorna, bland annat för att leda 

dagvatten mot dagvattenbrunnarna. En viss del av vattnet som rinner av perkolerar också 

ner i marken. 

Det finns inget särskilt uppsamlingssystem för halkbekämpningskemikalien utan den 

rinner av banan tillsammans med dagvattnet.  

5.2.2 Avisning 

Syftet med flygplansavisning är att säkerställa flygförmågan hos flygplanen, särskilt 

förmågan att lyfta vid start. Det är befälhavaren på varje enskilt flygplan som ansvarar för 

avisningen.  

Flygplatsen använder två typer av avisningsvätska, typ I som tar bort redan bildad is från 

ytor (de-icing) och typ II, som är lite mer trögflytande, som ska förhindra ny isbildning på 

ytorna (anti-icing). Båda vätskornas huvudingrediens är monopropylenglykol.  

Avisning av flygplan sker vid gate, där så mycket som möjligt av spillet sugs upp med ett 

sugfordon som därefter töms direkt i uppvärmd tippficka, där sand har möjlighet att 

avskiljas. Därefter pumpas vätskan till en lagringstank om 70 m
3
. Även glykolförororenad 

snö töms i den uppvärmda tippfickan. Glykolen hämtas och transporteras bort av en 

renhållningsentreprenör. Under 2017 har totalt 222 m
3
 glykolblandat vatten transporterats 

till Fillans avloppsreningsverk i Sundsvalls kommun, där det används i rötningsprocessen. 

De rester av glykol som eventuellt blir kvar på plattorna rinner till dagvattensystemet och 

vidare till recipient.  
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5.2.3 Vatten och avlopp 

Flygplatsen har kommunalt vatten och den totala vattenförbrukningen under 2017 var 

5 175 m
3
. 

Flygplatsen har ett eget avloppsreningsverk (nr 29 i Figur 4). Avloppsreningsverket är 

beläget på fastigheten Norrberge 1:74 väster om själva flygplatsområdet. Midlanda 

Flygplats AB arrenderar det aktuella området där avloppsreningsverket ligger.  

Avloppsvattnet renas mekaniskt samt med kemisk fällning. Reningsverket är 

dimensionerat för 400 pe (personekvivalenter) med ett dimensionerande flöde, Qdim, på 

12,5 m
3
/h. Avloppsreningsverket behandlar sanitärt spillvatten och spillvatten från 

verkstad, tvätthall, hangarer samt garage. Även oljeavskiljare vid drivmedelsanläggningen 

för Jet A1 är kopplad till spillvattennätet. 

Recipient för det renade vattnet är Indalsälven. 

Inkommande och utgående vatten i avloppsreningsanläggningen provtas tolv gånger per 

år och analyseras med avseende på oljeindex, näringsämnen och syreförbrukande 

ämnen. Metaller analyseras fem gånger per år. 

5.2.4 Drivmedelsanläggning  

På flygplatsen finns anläggningar för såväl flygbränsle (nr 8 och 9 i Figur 4) som 

drivmedel för markfordon (nr 11 i Figur 4).   

Flygbränsle hanteras i samband med påfyllnad av cisterner, påfyllnad av tankbilar från 

cisterner samt tankning av flygplan från tankbil. Tankning av flygplan sker på plattorna (nr 

30–32 i Figur 4). 

Bränsledepån för flygbränsle (nr 8 i Figur 4) ägs av Air BP och omfattar en cistern om 

100 m
3
 för förvaring av flygfotogen, Jet A1. Bränsledepån utgör en anmälningspliktig 

verksamhet och verksamheten är godkänd av Timrå kommun. Midlanda Flygplats AB 

avser i denna tillståndsansökan även inkludera bränsledepån för flygbränsle. Försäljning 

sker genom Air BP och hantering av flygbränsle utförs av flygplatsens personal. Mängden 

försålt flygbränsle styrs av antal flygrörelser och typ av flygplan som trafikerar flygplatsen 

samt operatörernas behov och vilja att tanka på flygplatsen. 

Depån består av en betonginvallning på cirka 144 m³ och två spillplattor. Spillplattorna 

dräneras via brunnar till en oljeavskiljare, som är kopplad på flygplatsens spillvatten-

ledning och går vidare till flygplatsens avloppsreningsverk. Invallningen har plats för en till 

cistern vid eventuellt framtida behov. Cisternen för Jet A1 är utrustad med två oberoende 

överfyllnadsskydd. Andra säkerhetssystem som finns är nödstopp, termiska skydd på 

pumparna och ventilstopp (om en ventil står i fel läge startar inte pumparna).  

För tankning av flygplan med kolvmotorer finns en invallad cistern om 20 m
3
 med flyg-

bensin, Avgas 100LL, som är belägen vid Hangar 4 (nr 9 i Figur 4). Bränslecisternen ägs 

av Air BP. Merparten av tankningarna som sker hanteras av piloten på respektive flygplan 

men till viss del är även flygplatsens personal behjälplig. Anläggningen som sådan sköts 

av flygplatsens personal. Placeringen av Avgas 100LL anläggningen är idag tillfällig. 

Denna tillfälliga stationering används i väntan på att markberedning, tankningsyta och 

installation av oljeavskiljare sker på den nya platsen (nr 10 i Figur 4). Air BP ombesörjer i 
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samråd med Timrå kommun iordningställande och flytt av anläggningen. När anlägg-

ningen för Avgas 100LL flyttas till den nya placeringen kommer den att ha näst intill 

samma placering som den tidigare anläggningen för 100LL, då verksamhetsutövaren var 

Svenska Shell Aviation AB. Tankningsytan vid den nya anläggningen kommer att 

avvattnas via oljeavskiljare och vara kopplad mot dagvattennätet.  

Anläggningen med Avgas 100LL kommer att bestå av en cistern om 20 m
3
 med invallning 

som rymmer hela cisternens volym och täcker in påfyllnadskoppling samt övriga 

armaturer. Cisternen är väderskyddad.  

Bränsleanläggningen för markfordon består av två drivmedelstankar på 9 m
3
 vardera. 

Anläggningen installerades under 2017. Drivmedelstankarna försörjer flygplatsens fordon 

med diesel och HVO100, ett förnybart och fossilfritt dieselbränsle. Drivmedelstankarna 

har en tvåmantelkonstruktion och är utrustade med erforderliga skydd såsom över-

fyllnadsskydd och nivåmätare. Drivmedelstankarna är placerade under tak på en 

asfalterad yta med tätskikt. Ytan har en lågpunkt kopplat till oljeavskiljare med efter-

följande infiltration. Oljeavskiljaren är utrustad med larm. Tankning av fordon sker på en 

betongyta om cirka 100 m
2
, med brunnar anslutna till samma oljeavskiljare. En kantbalk 

avskiljer tankningsytan från drivmedelstankarna. Påkörningsskydd finns uppsatt i 

anslutning till anläggningen. Fordon som tankas med bensin lämnar området för tankning 

på en bensinstation i flygplatsens närhet. 

5.2.5 Brandövningsplats 

En brand- och räddningstjänst krävs för att flygplatsen ska kunna vara öppen. Utan den 

får flygplan i kommersiell trafik inte starta och landa. Huvuduppgiften för flygplatsens 

räddningstjänst är att rädda liv i samband med luftfartsolycka. 

Brandövningar utförs för att upprätthålla beredskap och kompetens för att kunna fullgöra 

räddningstjänstens uppgifter.  

Den brandövningsplats som används idag, benämnd Nya Brandövningsplatsen, började 

användas 1997 och är belägen norr om flygplatsterminalen, se nr 24 och 25 i Figur 4. 

Som övningsbränsle används flygfotogen, Jet A1, som via dysor sprayas från brand-

övningsmodulen. Flygplatsen äger en dubbelmantlad cistern på 16 m
3
 för förvaring av 

Jet A1, vilken finns placerad utomhus i anslutning till brandövningsplatsen. Flygfotogenet 

leds via ledningar i mark och pumpas till dysorna på modulen. Övningsmodulen är även 

utrustad med gasolmunstycken för antändning av övningsbränslet. Dysorna samt 

gasolmunstycken styrs via en manöverenhet som är placerad i en mindre byggnad vid 

brandövningsplatsen. 

Tre typer av släckmedel används vid övningar, varav vatten är det helt dominerande. De 

övriga två är pulver och skum. Under 2017 utfördes omkring sjuttio övningar med brand 

för den egna personalen. Därutöver bedriver flygplatsen brandutbildningar för i stor sett 

samtliga regionala flygplatser. Flygplatsen har också tillsammans med Timrå Gymnasium 

en gymnasie- och vuxenutbildning för flygplatstekniker som utför utbildningsövningar.  

Under 2017 bedrevs extern utbildning i omkring tio veckor i form av Räddningsinsats vid 

luftfartsolycka, varav brandövningsplatsen brukades i ungefär tjugo dagar. Gymnasie-

utbildningen nyttjade under 2017 brandövningsplatsen i cirka femton dagar. Flygplatsen 
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ser en ökad efterfrågan av externa utbildningar och planerar att utöka utbildnings-

verksamheten. Antal övningar redovisas nedan i Tabell 4.  

Före 1997 användes en annan brandövningsplats, benämnd Gamla brandövningsplatsen 

(nr 23 i Figur 4).  

Tabell 4. Utbildning och antal övningar 2017 respektive uppskattat antal för 2040. 

Utbildning Antal övningar 

2017 

Antal övningar 

2040 

Kommentar 

Intern 75 80 Sundsvall-Timrå Airport 

Extern 100 150 Övriga flygplatser 

Timrå 

Gymnasium 

55 55 Gymnasieutbildning, inriktning 

flygplatstekniker 

Utb. Heta 

arbeten 

8 20 Enbart handsläckning, mindre mängd 

bränsle och släckmedel används 

 

5.2.6 Fordonsverkstad med tvätthall 

Flygplatsen har en egen verkstad (nr 5 i Figur 4) för underhåll och reparationer av 

markfordon. Här hanteras olika kemikalier typiska för verksamheten såsom motoroljor, 

hydrauloljor, fetter och rengöringsmedel. Här sker underhåll av de cirka 60 fordon som 

finns inom verksamheten.  

I verkstaden finns ett oljetråg från vilken spillolja pumpas vidare till en spilloljetank som 

finns placerad i anslutning till verkstaden. Golvbrunnar och rännor i verkstaden är 

kopplade till spillvattennätet via en oljeavskiljare. 

I anslutning till verkstaden finns en tvätthall för tvätt av flygplatsens fordon. Vatten från 

tvätthallen leds via ovan nämnda oljeavskiljare till spillvattennätet. 

5.2.7 Hangarverksamhet  

Flygplatsen äger två hangarer, Hangar 4 och Hangar 5 (nr 2 och 4 i Figur 4), vilka idag 

hyrs ut till andra aktörer. 

Hangar 4 används för uppställning av småflygplan samt uppställning av tankfordon. 

Avlopp finns och är kopplat till spillvattennätet. 

Hangar 5 används för parkering och tekniskt underhåll av kommersiella flygplan. Det 

förekommer att hyresgäster i Hangar 5 använder kemikalier, exempelvis olja och 

kemikalier för service av flygplan, i sin egen verksamhet. Flygplatsen ställer krav på 

kemikalielistor och invallningar via avtal och AR
1
. I hangaren finns en spilloljetank på 0,9 

m
3
 som flygplatsen kan hyra ut separat. Tanken är invallad och saknar avlopp. Avlopp 

från Hangar 5 är försedd med oljeavskiljare. 

                                                      

 

1 Airport Regulations (AR), med stöd av Transportstyrelsens Författningssamling (TSFS). Airport Regulations gäller för 

alla anställda vid myndigheter, företag och andra organisationer som har sin verksamhet på flygplatsen. 
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5.2.8 Övrig resursförbrukning 

Flygplatsens resursförbrukning består av el, pellets och olja.  

Värmeproduktion för uppvärmning av lokaler och varmvatten sker via flygplatsens 

panncentral (nr 7 i Figur 4). Pelletspannan utgör huvudenergikälla för flygplatsens 

uppvärmning och har en panneffekt på 1,5 MW. Fastbränslepannan är försedd med 

multicyklon för stoftavskiljning. Flygplatsen har utöver fastbränslepannan även en 

elpanna och två oljepannor. Elpannan används huvudsakligen sommartid och har en 

effekt på 1 MW. Oljepannorna har panneffekter på 2 MW respektive 0,7 MW och används 

enbart vid driftstörningar eller som spetslastpannor vid mycket kall väderlek.  

Elförbrukningen inklusive det som sålts vidare till övriga verksamhetsutövare på 

flygplatsen uppgick 2017 till totalt 4 256 MWh. El som vidaresålts till verksamhetsutövare 

inom flygplatsområdet uppgick till 1 255 MWh.   

Värmeförbrukningen inklusive det som sålts vidare till övriga verksamhetsutövare på 

flygplatsen uppgick 2017 till totalt 2 107 MWh. Värme som vidaresålts till 

verksamhetsutövare inom flygplatsområdet var 714 MWh.  

5.2.9 Kemikaliehantering  

De kemikalier som används i störst volymer på flygplatsen är avisningsmedel och 

drivmedel. Halkbekämpningsmedel i form av formiat och urea används när så krävs av 

flygsäkerhetsskäl.  

Övriga kemikalier av betydelse för verksamheten används framförallt i verkstaden. De 

största posterna består av avfettningsmedel, hydrauloljor, motoroljor, färg, spolarvätska, 

kylarglykol, rengöringsmedel och absorberingsmedel. Därtill används eldningsolja till 

oljepannorna och diesel till reservkraft. 

Flygplatsen använder sig av det webbaserade kemikaliesystemet iChemistry. Samtliga 

kemiska produkter som hanteras och används i verksamheten finns förtecknade där. 

Information om produkten, tillsammans med säkerhetsdatablad, skyddsblad och 

riskbedömningar återfinns i systemet för respektive produkt. Flygplatsens alla anställda 

har tillgång till kemikaliesystemet.  

I systemet framgår också vilka produkter som finns i kemikalieinspektionens PRIO- och 

begränsningsdatabas. Informationen i systemet används som stöd för flygplatsens 

kemikaliearbete. Inköp av kemikalier får endast göras av ett fåtal personer. Innan en ny 

produkt köps in, ska kontroll göras om den är godkänd att använda i verksamheten. 

Produkten får inte beställas eller börja användas innan bedömningen är gjord och 

produkten är godkänd.  

5.2.10 Avfallshantering 

Avfall och farligt avfall uppkommer i verksamheten. Hushållsavfall kommer i första hand 

från verksamheterna på flygplatsområdet samt från flygplan. Från bland annat flyg-

platsens brandövningsplats och verkstad uppkommer farligt avfall i form av spillolja, 

oljeavskiljarslam, kemikalierester m.m. 
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Flygplatsen har rutiner i sitt miljöledningssystem som beskriver avfallshanteringen. 

Rutinerna omfattar arbete där avfall och farligt avfall hanteras, sorteras, lagras samt hur 

borttransport ska ske.  

Flygplatsen inklusive andra verksamhetsutövare på flygplatsområdet sorterar huvuddelen 

av avfall i anslutning till flygplatsterminalen samt vid flygplatsens miljöstation öster om 

verkstaden, se nr 19 och 20 i Figur 4. Flygplatsen hanterar endast det farliga avfall som 

uppkommer i den egna verksamheten. Övriga verksamhetsutövare måste ha egna avtal 

med en avfallstransportör för borttransport av farligt avfall. 

5.3 Flygverksamhet 

Den tillståndsgivna verksamheten avser produktion av start- och landningstjänster. 

Midlanda Flygplats AB har i dag tillstånd till 48 000 rörelser per år, varav 13 000 i tung 

trafik. Antalet flygrörelser under 2017 var totalt 9 316. Tvåmotoriga propellerflygplan av 

typen AT75 var den vanligast förekommande på flygplatsen, tätt följd av Fokker 50 och 

Boeing 737-600. 

I dagsläget finns det ett antal reguljära linjer, varav trafiken till och från Stockholm Arlanda 

Airport utgör det största trafikflödet. Därtill finns även charterverksamhet, framförallt under 

sommarhalvåret, samt rörelser för post- och fraktverksamhet. 

Övrig flygtrafik till och från flygplatsen utgörs bland annat av samhällsnyttig trafik såsom 

brandflyg, medicinska transporter samt skolflyg, privatflyg och helikopterverksamhet. 

Allmänflyg innefattar alla klasser (aerial work, privatflyg och skolflyg) utom linjefart, 

charter och frakt-/postflyg. Utöver det sker flygrörelser med militära luftfartyg, med såväl 

flygplan som helikopter. Antalet flygrörelser med militära luftfartyg varierar mellan olika år 

och under 2017 var det 68 stycken. 

5.4 Flygvägssystemet 

Grundtanken med ett flygvägssystem är att kanalisera startande och landande tung trafik 

på ett sätt som bidrar till hög flygsäkerhet och hög kapacitet. Systemet med flygvägar 

skapar en grund med ett förutsägbart trafikmönster för flygtrafiktjänsten och luftrums-

brukarna. Luftrummets utformning, flygvägars dragning och regler för tillämpning har 

betydelse för flygsäkerhet, kapacitet och påverkan på miljön.  

Så långt det är möjligt ska luftrum, procedurer och tillämpningen av dessa möjliggöra 

ostörda stigningar ut från flygplatsen, kortaste flygsträcka mellan avgångs- och ankomst-

flygplats och vidare möjligheten att kunna sjunka kontinuerligt in mot flygplatsen vid 

landning. Flygvägars dragning och dess tillämpning kan också bidra till att buller från 

flygplan fördelas på ett för omgivningen eftersträvansvärt sätt. 

5.4.1 Banriktningar 

Rullbanan på Sundsvall-Timrå Airport är 1 954 meter lång och 45 meter bred. Rullbanan 

är förlagd i nordvästlig-sydostlig riktning. Start- och landningsbanorna benämns därför 16 

och 34 efter banans kompassriktning (160°/340°), se även nr 33 i Figur 4. Vid start och 

landning i riktning mot sydost används bana 16. Vid start och landning mot nordväst 

används bana 34. Val av start- och landningsriktning bestäms i första hand av 

flygsäkerhetsskäl, där bland annat rådande vindriktning spelar en viktig roll. 
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5.4.2 Flygvägssystemet vid Sundsvall-Timrå Airport 

Gemensamt för reguljär trafik är att de flyger enligt instrumentflygregler, s.k. IFR 

(Instrument Flight Rules). IFR innefattar regler och procedurer som ska följas när ett 

luftfartyg huvudsakligen flygs med hjälp av instrument för att möjliggöra kontroll av 

luftfartygets navigering och separation till exempelvis hinder och terräng. Detta innebär i 

praktiken att piloten inte behöver ha fri sikt i omgivningen för att navigera utan tar hjälp av 

instrument i flygplanet, exempelvis när flygning sker i moln. 

Nuvarande flygvägssystem för IFR-trafik (se nedan) vid flygplatsen är baserat på en 

teknik där navigering i grunden bygger på att flygplan använder radiofyrar på marken. 

Flygvägssystemet består av publicerade SID och STAR. Flygväg för avgående flygplan 

benämns SID (Standard Instrument Departure) och startar vid rullbanan. SID utgör länkar 

mellan flygplatsen och det omgivande internationella flygvägsnätet.  

Flygvägar för ankommandeflygplan benämns STAR (Standard Information Arrival) och 

dessa flygvägar leder piloten fram till ett landningshjälpmedel eller en så kallad visuell 

inflygning.  

För bana 16 respektive 34 används primärt landningshjälpmedlet ILS (Instrument Landing 

System) som inflygningshjälpmedel till båda banriktningar. ILS utgörs av två sändare som 

ger piloten en horisontell respektive vertikal vägledning den avslutande delen av 

inflygningen.  

Under gynnsammare väderförhållanden och då sikten är bättre kan piloten istället 

använda visuella referenser för att navigera den sista biten in till flygplatsen – visuella 

inflygningar. 

Allmänflyget flyger vanligtvis på avsevärt lägre höjder än den tunga trafiken och kan inte 

använda publicerade SID och STAR. Flygning sker nästan alltid enligt visuella flygregler, 

vilket innebär att piloten navigerar i luftrummet efter visuella referenser, exempelvis 

kyrktorn eller större vägkorsningar. Dessa flygregler kallas Visual Flight Rules, s.k. VFR.   

I Figur 5 nedan redovisas radarspår från flygvägar som till och från Sundsvall-Timrå 

Airport under 2017.  
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Figur 5. Redovisning av använda flygvägar vid Sundsvall-Timrå Airport 2017. 
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5.4.3 Översyn av flygvägar och procedurer 

För närvarande genomför flygplatsen en översyn av befintliga flygvägar och procedurer 

för den tyngre trafiken (linje-/reguljär och frakttrafik). En sådan översyn genomförs vart 

femte år, där även mindre förändringar förekommer.  

Samtidigt med proceduröversynen avses modernare satellitnavigering, så kallad RNAV-

teknik, införas. Denna teknik kan potentiellt göra flygplatsen oberoende av konventionella 

inflygningshjälpmedel som idag är nödvändiga för den äldre typen av inflygningsvägar 

som används för Sundsvall-Timrå Airport.  

5.5 Marktransporter 

Marktransporter till och från flygplatsen utgör en s.k. följdverksamhet till flygplats-

verksamheten. Avresande och ankommande flygresenärer samt personal som arbetar på 

flygplatsen åker i huvudsak till och från flygplatsen med privatbil eller taxi. Det finns även 

en linjebuss som trafikerar flygplatsen med en hållplats intill E4. 

5.6 Recipientkontroll 

Kontroll sker genom provtagning av dagvatten, grundvatten, och ytvatten, se 

provtagningspunkter i Figur 6. Ytvattenprovtagningen sker, förutom i flygplatsens egen 

regi, av både Indalsälvens och i Sundsvallsbuktens vattenvårdsförbund (IVF respektive 

SBVV), i vilka flygplatsen är medlem. Därutöver tar flygplatsen regelbundet prover på 

inkommande och utgående vatten i avloppsreningsverket samt reningsverket tillhörande 

brandövningsplatsen. 
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Figur 6. Provtagningspunkter för kontroll av dagvatten, grundvatten, ytvatten samt inkomman och 

utgående vatten från reningsverk.  
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6 Sökt verksamhetsomfattning  

6.1 Trafikutveckling  

Sundsvall-Timrå Airport är viktig för en positiv utveckling av regionen och ett fungerande 

näringsliv. Flygplatsen strävar efter att tillgodose den förväntade efterfrågan av resor som 

företas av näringslivet och det privata resandet.  

Sökt verksamhet baseras på prognostiserad utveckling fram till omkring år 2040. Det 

totala antalet flygrörelser bedöms öka från dagens cirka 9 000 rörelser, till cirka 22 000 

rörelser. För sammanställning av antal flygrörelser, se Tabell 5 nedan. 

Antalet passagerare bedöms öka från dagens cirka 290 000 personer till cirka 564 000 

personer för prognos 2040 (Tabell 5). 

Tabell 5. Antal flygrörelser för olika trafikfall. 

Flygrörelser Sökt verksamhet  
Nuläge 

 (2017) 

(Tillståndsgiven 

verksamhet) 

Totalt antal 22 000 9 271 48 000 

varav tung trafik 

max 
18 280 8 011 34 000*

 

* en annan uppdelning av tung trafik används för tillståndsgiven verksamhet. Tillståndet medger 34 000 rörelser över 7 

ton. Dagens definition av tung trafik innebär luftfartyg med startvikt över 7 ton. 

6.2 Flygvägar 

Eventuella förändringar av flygvägar för ankommande trafik (STAR) kan innebära nya 

geografiska dragningar och därigenom kan ankommande flygplan åtminstone delvis 

beröra andra områden än i befintligt system.  

Nästan 80 % av alla landningar sker söderifrån i riktning mot nordväst (bana 34). 

Förändringar av STAR för denna banriktning skulle i huvudsak ske över hav. När 

ankommande flygplan landar norrifrån (bana 16) är den lägsta höjden cirka 900 meter när 

flygplanet befinner sig 17-18 kilometer från flygplatsen. De högsta maximala 

bullernivåerna vid denna höjd är långt under riktvärden för flygbuller och bedöms vara 

omkring 55–60 dB(A). 

Nära flygplatsen har således inte en förändrad sträckning av STAR någon betydelse för 

vilken bullerutbredning som skapas av ankommande flygplan. Den avslutande delen av 

inflygningen till Sundsvall-Timrå Airport, när flygplan befinner sig på lägre höjder, kommer 

att fortsätta ske i rullbanans förlängning via en instrumentinflygningsprocedur (ILS) eller 

en så kallad visuell inflygning.  

Det omgivande luftrummet, terminalområdet, kan komma att behöva justeras som en 

konsekvens av införandet av nya STAR. Detta har ingen konsekvens för 

bullerutbredningen, men skapar bättre förutsättningar för de som flyger att kunna göra det 

med miljöoptimala sjunkprofiler. 

Flygvägar för avgående flygplan (SID) börjar direkt efter start. Eventuella förändringar av 

flygvägarnas geografiska dragning (SID) ingår i översynen av flygvägssystemet.  
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6.3 Brandövningsplats 

Flygplatsen avser i syfte att minska klimatpåverkan att övergå till ett alternativt övnings-

bränsle, där målsättningen är att övningsbränslet ska vara ett miljömässigt bättre 

alternativ än dagens Jet A1. Flygplatsen har bland annat tittat på biobaserad Sekundol 85 

men bedömer att HVO och BIOJET är bättre alternativ. Enligt europeiska flygplatsregler
2
 

ska personal inom räddningstjänsten aktivt delta i verkliga brandövningar med 

flygplanstyper och räddnings- och brandbekämpningsutrustning som används vid 

flygplatsen. Övningarna ska innehålla bekämpning av brand med trycksatt bränsle. 

Alternativa övningsbränslen kan användas så länge tekniken att bekämpa elden är 

densamma som används vid att bekämpa Jet A1. 

Arbetet med att övergå till ett nytt övningsbränsle är en omfattande process, där 

flygplatsen överväger att flytta brandövningsplatsen till en ny lokalisering. Vidare avser 

flygplatsen att utreda bästa möjliga reningsteknik för släckvatten. I väntan på ett beslut 

om huruvida en ny brandövningsplats respektive reningsanläggning ska anläggas, avser 

flygplatsen att fortsätta använda Jet A1 som övningsbränsle samt fortsätta använda 

befintlig reningsanläggning. 

Samma släckmedel som tidigare, vatten, pulver och skum, avses användas i den sökta 

verksamheten. 

Övningsverksamheten förutspås öka i framtiden och innebär då ökad förbrukning av 

övningsbränsle och släckmedel.   

6.4 Avloppsreningsverk 

Vad gäller avloppsreningsverket driver Midlanda Flygplats AB ett utredningsarbete som 

syftar till att se över möjligheterna att optimera funktion och driftförhållanden avseende 

befintligt reningsverk alternativt att pumpa avloppsvattnet till närmast belägna 

reningsverk. 

Utredningens resultat och eventuella förslag till åtgärder kommer att beskrivas närmare i 

ansökan. 

6.5 Panncentral 

I syfte att minska flygplatsens miljöpåverkan ser flygplatsen över möjliga 

energieffektiviseringsåtgärder. Detta kan bland annat ge möjlighet att på sikt avveckla 

någon av oljepannorna.  

6.6 Utbyggnadsplaner  

Vad gäller flygplatsens byggnader, infrastruktur mm. är bedömningen att det endast 

föreligger behov av mindre förändringar för att klara den sökta verksamhetens omfattning, 

exempelvis en eventuell utbyggnad av parkeringsytor.  

                                                      

 

2 AMC1 ADR.OPS.B.010(b);(c)(a) 
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7 Alternativ  

7.1 Nollalternativ  

Enligt miljöbalken ska en MKB beskriva konsekvenserna av att en verksamhet eller 

åtgärd inte kommer till stånd. Konsekvenserna av den sökta verksamheten och 

nollalternativet jämförs mot varandra. I detta fall kommer dock den sökta verksamheten 

att motsvara nollalternativet då dagens gällande tillstånd täcker in det antal flygrörelser 

som den sökta verksamheten omfattar och verksamheten avses drivas vidare på i stort 

sett på samma sätt som idag. De preliminära bullerkurvorna för den sökta verksamheten 

är klart mindre än de som omfattar gällande tillstånd. Ett antal villkor kan dock komma att 

förändras för den sökta verksamheten i förhållande till nollalternativet, som en 

anpassning till ny praxis. I den kommande MKB:n redovisas därför även nuvarande 

situation, ett nuläge, som ett referensscenario. 

Den teknikutveckling som framförallt kan förväntas ske, berör utsläpp till luft från 

följdverksamheten, dvs. huvudsakligen marktransporter till och från flygplatsen. Därtill kan 

utvecklingen av tystare och bränslesnålare flygplansmotorer samt en övergång till 

fossilfritt bränsle förväntas ske, men det är idag osäkert i vilken takt detta kanske går. 

Den teknikutveckling som medräknas skulle därmed bli den samma för såväl sökt 

verksamhet som nollalternativet. 

I MKB:n kommer förväntade miljökonsekvenser av sökt verksamhet därför att ställas i 

relation till nuläget (baserat på utfall år 2017).  

7.2 Alternativ lokalisering 

Flygplatsverksamhet har bedrivits på platsen sedan år 1944. Verksamheten utgör 

således en befintlig verksamhet sedan långt tillbaka i tiden och flygplatsen utgör ett 

väletablerat inslag i landskapsbilden. Flygplatsen är utpekat och preciserat som 

riksintresse för kommunikation.  

Med beaktande av ovanstående avser Sundsvall-Timrå Airport att i ansökan endast 

översiktligt beskriva alternativa lokaliseringar av verksamheten. 

7.3 Alternativa utformningar 

Alternativa tekniska utformningar kommer i förekommande fall att redovisas i MKB. 

8 Beskrivning av området och miljön 

8.1 Jordarter och grundvatten 

Deltat där flygplatsen är belägen har bildats genom att sandmaterial som transporterats i 

Indalsälven och Ljustorpsån sedimenterat. Deltabildningen har pågått successivt under 

sekler. Sedan anläggandet av Bergeforsens kraftverk har sedimenttransporten från 

Indalsälvens så gott som upphört, men visst tillskott kommer fortfarande från Ljustorpsån. 

Hela deltat består av dessa sandiga älvsediment (Figur 7). I deltats utkanter finns en del 

finare material som silt. I deltats omgivningar dominerar morän med stråk av postglacial 

sand samt berg med tunna ytlager av morän.  
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På grund av de sandiga älvsedimenten är genomsläppligheten i området hög. 

Strömningsmönstret för grundvattnet har undersökts på delar av området och generellt 

sett följer grundvattnets flöden älvens strömriktning, med viss avrinning ut mot älvens 

fåror. 

 
Figur 7. Karta som visar jordarterna i området. Kartutsnitt från SGU:s kartvisare Jordarter, 2017. 

8.2 Recipient och vattenmiljö 

Primär recipient för verksamheten vid Sundsvall-Timrå Airport är Indalsälvens nedre del. 

Indalsälven rinner ut i havet (i Klingerfjärden) ungefär en kilometer nedströms flygplatsen. 

Enligt flödesstatistik från perioden 1981–2010 (SMHI, 2017) är årsmedelvattenföringen 

(MQ) i nedre Indalsälven 475 m
3
/s och medellågvattenföringen (MLQ) 221 m

3
/s. Vid 

flygplatsen beror flödet i älven på regleringen från Bergeforsens kraftverk. Älvens 

huvudfåror förbi flygplatsen benämns Sörån (går på västra sidan av Skeppsholmen) 

respektive Norrån (på Skeppsholmens östra sida; Figur 7). Merparten av älvens vatten 

går i Sörån. 

Sträckan mellan Bergeforsens kraftverk och Indalsälvens mynning i havet är populär för 

fiske, då här periodvis finns gott om såväl lax som havsöring. Vid provfiske i Sörån har 

även harr, sik, abborre, gärs och storspigg fångats (provfiske av WSP år 2011 och 2012). 
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8.3 Riksintressen och skyddade områden 

8.3.1 Natur- och friluftslivsvärden  

Deltaområdet där Sundsvall-Timrå Airport är belägen utgör Sveriges största kustdelta. 

Området är av såväl geomorfologiskt som botaniskt intresse och värdefullt för fågellivet. 

Området är populärt för friluftsliv i olika former, exempelvis naturupplevelser, fritidsfiske, 

bad och fågelskådning. Med anledning av detta är deltaområdet skyddat med olika 

områdesskydd. 

Ett riksintresse för naturvård (Indalsälvens delta) täcker hela deltat inklusive flygplats-

området (Figur 8). Deltats nedersta del, med avgränsning söder om flygplatsområdet och 

väg E4, är skyddat både som naturreservat och Natura 2000-område (Indalsälvens delta, 

sitecode SE0710224). 

Indalsälvens olika fåror som omger Skeppsholmen utgör två riksintresseområden för 

friluftsliv: Indalsälven mellan Bergeforsen och E4 samt söder om väg E4 Indalsälvens 

delta.   

Strax uppströms flygplatsen har Ljustorpsån sitt utflöde i Indalsälven. Även detta 

vattendrag är utpekat som riksintresse för både naturvård (Ljustorpsån-Mjällån) och 

friluftsliv (Nedre Ljustorpsån). 
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Figur 8. Karta över riksintressen och skyddade områden. Karta från Sundsvalls kommuns Bygg- 

och exploateringskarta, 2017. 

Två nyckelbiotoper finns i flygplatsens omgivningar: Lövudden som ligger söder om E4:n 

på Skeppsholmen och består av örtrik allund, samt Stordalshyllan som ligger nordost om 

Stordalen på västra sidan av Sörån och hyser lövnaturskog och örtrik allund. 

8.3.2 Övriga riksintressen  

Flera områden utpekade som riksintressen för kommunikation finns i området. Förutom 

riksintresse flygplats finns riksintresse väg (E4 samt infarten till flygplatsen) samt 

riksintresse järnväg (befintliga Botniabanan samt olika alternativa sträckningar för 

nydragning av denna). 

Havsområdet runt Alnön, inklusive Klingerfjärden söder om flygplatsen utgör riksintresse 

för yrkesfiske hav. Delar av detta område utgör också riksintresse för sjöfarten. 
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8.3.3 Vattenskyddsområde 

Inget vattenskyddsområde berörs av verksamheten. Närmaste vattenskyddsområde är 

Timrå-Vivsta vattentäkt som ligger drygt fem kilometer (mätt fågelvägen) uppströms 

flygplatsen (Figur 8). 

Enligt SGU:s brunnsarkiv finns inga dricksvattenbrunnar på Skeppsholmen eller i 

deltaområdet nedströms. 

8.3.4 Kulturmiljö 

Det finns inga kända fornlämningar inom flygplatsområdet eller på Skeppsholmen i övrigt. 

8.3.5 Naturreservatet Indalsälvens delta  

Söder om flygplatsen och E4 ligger naturreservatet Indalsälvens delta som bildades 1992 

i samband med att E4 byggdes genom deltaområdet. Ändamålet med reservatet är i 

första hand att bevara de geologiska bildningarna. Ändamålet är också att bevara en 

värdefull rast- och häckningslokal för fågellivet samt i möjligaste mån bevara en naturlig 

utveckling av vegetationen, präglad av deltabildning, landhöjning och hav.    

I reservatsbestämmelserna finns det inskrivet att flygplatsen har rätt att uppföra och 

bibehålla flygsäkerhetsanläggningar inom reservatet samt att inom inflygningssektorn 

avverka träd och buskar i enlighet med en särskild upprättad avverkningsplan.  

8.3.6 Natura 2000-området Indalsälvens delta  

Indalsälvens delta är utpekat att ingå i Natura 2000-nätverket enligt Art- och habitat-

direktivet mot bakgrund av att det inom området finns den i direktivet ingående naturtypen 

estuarie. Naturtypen består endast av vattenområdet, landareal är inte inkluderad. 

Ingen art som är utpekad i direktivet förekommer i Natura 2000-området, men ävjepilört 

förekommer i deltaområdet och bör enligt bevarandeplanen på sikt införlivas i skyddet.   

Det är en juridisk skillnad mellan naturreservat och Natura 2000-områden. Verksamheter 

som bedrivs och åtgärder som utförs även utanför ett Natura 2000-område ska beakta 

gynnsam bevarandestatus inom det skyddade området. Det gäller inte för ett natur-

reservat, där endast åtgärder inom området ska beakta reservatets föreskrifter och 

skyddade arter/naturtyper. 

Bevarandeplanen för Natura 2000-området fastställdes år 2009. De förutsättningar för 

gynnsam bevarandestatus som är förtecknade i bevarandeplanen och är relevanta för 

flygplatsverksamheten är; God vattenkvalitet och ingen övergödning och möjligen Viktiga 

reproduktionslokaler för fiskar och häckningslokaler för fåglar. 
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9 Förutsedd miljöpåverkan  

Flygtrafiken påverkar miljön på många olika sätt. Buller kan uppfattas som störande för 

boende under in- och utflygning. Flygplanens avgaser innehåller fossil koldioxid, kväve-

oxider och kolväten som kan medföra påverkan på miljön. På vintern måste avisnings- 

och halkbekämpningsmedel användas av flygsäkerhetsskäl, vilka i sin tur via dagvatten-

avrinning kan påverka vattenmiljön. 

På flygplatsen förekommer en rad aktiviteter som t.ex. bränslepåfyllning, service av 

fordon och brandövning m.m., vilka alla förbrukar naturresurser, lämnar avfall och medför 

visst utsläpp till luft, mark och vatten. Marktransporter till och från flygplatsen genererar 

utsläpp till luft. 

I MKB kommer redovisning av miljökonsekvenser att ske för nuläget samt för sökt 

verksamhet som också motsvarar nollalternativet.  

9.1 Flygbuller  

Buller från flygtrafiken är en av de största miljökonsekvenserna och kommer att utredas 

och konsekvensbedömas i MKB:n. Nedan redogörs för bedömningsgrunder och 

beräkningar för sökt verksamhet. 

9.1.1 Bedömningsgrunder 

Utifrån förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader (SFS 2015:216) samt 

Naturvårdsverkets allmänna råd om flygplatser (NFS 2008:6) kommer angivna riktvärden 

enligt nedan att användas i kommande miljökonsekvensbeskrivning för bedömning av 

flygbuller. 

De riktvärden som gäller för permanent- och fritidsbostäder samt vårdlokaler är: 

- 30 dB(A) ekvivalent ljudnivå inomhus, inkluderar även undervisningslokaler 

- 45 dB(A) maximal ljudnivå inomhus nattetid 

- 55 dB(A) FBN (flygbullernivå) utomhus (vid fasad) 

- 70 dB(A) maximal ljudnivå utomhus vid uteplats i anslutning till bostad 

- 40 dB(A) FBN utomhus för områden där tystnad är en väsentlig del av 

upplevelsen t.ex. i friluftsområden. 

FBN avser en viktad ekvivalent ljudnivå där en kvällshändelse motsvarar drygt tre 

dagshändelser och en natthändelse motsvarar tio dagshändelser. 

Enligt gällande definition för flygbuller, FBN, fördelas dygnet enligt följande;  

dag kl. 06.00-18.00  

kväll kl. 18.00-22.00  

natt kl. 22.00-06.00.  

Vad gäller riktvärdet 70 dB(A) beräknad maximal ljudnivå utomhus utanför fönster/fasad 

eller uteplats har praxis, med stöd av den s.k. infrastrukturpropositionen, i tillstånds-

ansökningar hittills varit att bland annat redovisa bullerkurvan för beräknad maximal 

ljudnivå 70 dB(A) under ett årsmedeldygn, tre gånger per dag/kväll mellan kl. 06.00-

22.00. 
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Regeringen beslutade 2015 om en ny förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader. 

Förordningen innehåller riktvärden för buller utomhus från spår-, väg- och flygtrafik vid 

bostadsbyggnader. De nya riktvärdena trädde i kraft den 1 juni 2015. Förordningen gäller 

såväl vid tillämpning i planskedet enligt plan- och bygglagen som vid tillståndsprövningar 

enligt miljöbalken. Enligt förordningen bör buller från flygplatser som riktvärde inte över-

skrida 55 dB(A) flygbullernivå (FBN) och 70 dB(A) maximal ljudnivå vid en bostads-

byggnads fasad. Om bullernivån 70 dB(A) maximal ljudnivå flygtrafik ändå överskrids bör 

nivån inte överskridas mer än sexton gånger mellan kl. 06.00-22.00 och tre gånger 

mellan kl. 22.00-06.00.  

Bullerberäkningar kommer med anledning av ovan att genomföras för nuläget samt den 

sökta verksamheten för maximal ljudnivå 70 dB(A) tre gånger per dag/kväll och sexton 

gånger per dag/kväll samt för FBN 55 dB(A). 

För att bedöma den sökta verksamhetens eventuella effekt på nattbullret avses 

beräkningar utföras för maximal ljudnivå 70 dB(A) minst tre händelser per årsmedelnatt. 

9.1.2 Beräkningsmodell och bullerberäkningar  

Flygbullerberäkningar kommer att genomföras enligt det kvalitetssäkringsdokument som 

beslutades av Naturvårdsverket, Transportstyrelsen och Försvarsmakten i oktober 2011. 

Beräkningsprogrammet är INM 7.0d, som baseras på en vedertagen internationell metod 

enligt ECAC doc 29 v3.  

Antal permanentboende samt byggnader som berörs av högre bullernivåer beräknas 

genom samkörning av bullerkonturerna med tillgängliga geografiska data över boende-

förhållanden och fastighetsbestånd i flygplatsens närhet.  

För att kunna göra flygbullerberäkningar för prognosen år 2040, definieras ett antal 

grupper av luftfartyg, där en representerande typ för varje grupp väljs. 

Som underlag till MKB kommer nya beräkningar att genomföras för den sökta 

verksamheten och för nuläget. 

9.1.3 Bananvändning och flygvägar  

Flygvägar i beräkningar för nuläget baseras på utfall av antalet händelser per dygn, per 

bana och per flygväg för respektive flygplanstyp. För sökt verksamhet baseras flyg-

vägarna på nuläge och skalas upp enligt den bedömning som ligger till grund för den 

prognostiserade utvecklingen. 

Byte av gällande bana kan ske flera gånger under ett dygn, exempelvis på grund av 

väderförändringar, såsom förändrade vindförhållanden. Banfördelningen bedöms inte 

ändras under kommande år och nuvarande banfördelning under ett år anses 

representativ för framtiden och har använts för prognosberäkningarna.  

9.1.4 Flygplan i prognos 2040 

Olika flygplanstyper trafikerar årligen Sundsvall-Timrå Airport och vid beräkning av utfall 

är det möjligt att göra bullerberäkningen mycket detaljerad då all information finns 

tillgänglig i efterhand. För prognoser finns dock alltid en osäkerhet i den framtida 

flygplansflottans sammansättning. 
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För att möjliggöra en uppskattning av bulleremissioner från den sökta verksamheten 

måste den prognostiserade trafiken i kommande beräkningar fördelas genom att olika 

flygplanstyper delas in i grupper där en flygplanstyp i varje grupp får representera 

gruppen. Det första kriteriet för val av representerande flygplan för varje viktklass är att 

det ska ha en för gruppen genomsnittlig storlek och passagerarkapacitet. En avvägning 

av bl.a. bullernivå och rörelsefrekvens avgör sedan vilken flygplanstyp som representerar 

en grupp. 

9.1.5 Bedömning av dygnsbuller samt maximal ljudnivå 70 dB(A)  

För att göra en preliminär bedömning av den sökta ändringens effekt på det samlade 

flygbullret från verksamheten på flygplatsen har flygbullernivån (FBN) jämförts för den 

sökta verksamheten och nuläge.  

Bullerkurvorna som redovisas i Figur 9 togs fram för riksintressepreciseringen (Sundsvall-

Timrå Airport - redovisning flygbuller, uppdragsnr: 10239823, Daterad: 2017-03-31, Bengt 

Simonsson, WSP) och baserar sig på samma antal rörelser med tung trafik som i den 

sökta verksamheten. För denna studie användes dock en enklare ban- och 

flygvägsfördelning som underlag. Redovisade bullerkurvor bedöms ändå relativt 

representativa för att i detta skede ge en indikation avseende den sökta verksamhetens 

påverkan avseende flygbuller. I underlaget för MKB:n kommer nytt underlag baserat på 

nya bullerberäkningar att tas fram för sökt verksamhet. Redovisade bullerkurvor i Figur 9 

avser den högsta maximala ljudnivå 70 dB(A), 16 ggr per dag/kväll och 3 ggr natt, och 

FBN 55 dB(A).  

För att bedöma den sökta verksamhetens effekt på det maximala flygbullret från 

verksamheten på flygplatsen relateras bullerkurvorna i Figur 9 med de kurvor som 

baseras på bullerberäkningar för nuläget, dvs. år 2017. Bullerkurvor avseende år 2017 

FBN 55 dB(A) och maximala ljudnivå 70 dB(A) 16 respektive 3 ggr per dag/kväll 

redovisas nedan i Figur 10 och 11.  
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Figur 9. Högsta maximala ljudnivå 70 dB(A) samt FBN 55 dB(A) enligt prognosen för riksintresse-

preciseringen. 
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Figur 10. Maximal ljudnivå 70 dB(A) med förekomst om 16 gånger under dag/kväll för utfall år 2017 redovisas 
med grön kurva. Maximal ljudnivå 70 dB(A) med förekomst om 3 gånger dag/kväll redovisas med röd kurva. 
 

 
Figur 11. Utfall år 2017 avseende FBN 55 dB(A). 
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9.1.6 Förväntade miljöeffekter  

Ett 60-tal fastigheter bedöms med den nuvarande verksamheten ligga inom den 

beräknade bullerkurvan för maximal ljudnivå 70 dB(A) 3 ggr per dag/kväll. Av dessa är ett 

stort antal obebyggda lantbruksenheter och de ligger huvudsakligen nordväst om 

flygplatsen. För den sökta verksamheten kommer beräkningar att utföras för maximal 

ljudnivå 70 dB(A) 3 ggr per dag/kväll. En bedömning kommer göras av antalet fastigheter 

som ligger inom den beräknade kurvan. 

Vad gäller maximal ljudnivå 70 dB(A) 16 ggr under dag/kväll bedöms bullerkurvan för sökt 

verksamhet huvudsakligen begränsas till att beröra flygplatsområdet och deltaområdet 

nedströms flygplatsen. 

Inom bullerkurvan för FBN 55 dB(A) finns för nuläget (2017) ett fåtal fastigheter. Vad 

gäller den sökta verksamheten bedöms ett antal ytterligare fastigheter norr om flygplatsen 

komma att hamna inom bullerkurvan för FBN 55 dB(A).  

Avseende maximala ljudnivåer om 70 dB(A) med förekomst 3 gånger nattetid för nuläget 

(2017) generas en bullerkurva som täcker ett område i anslutning till rullbanan och 

deltaområdet nedströms flygplatsen. Beräkningar kommer att utföras för maximal ljudnivå 

70 dB(A) minst 3 händelser per årsmedelnatt och eventuella antalet fastigheter som 

ligger innanför kurvan kommer att bedömas.  

9.1.7 Bullerreducerande åtgärder i befintlig bebyggelse  

I enlighet med dagens tillstånd och tillhörande villkor utfördes bullerisoleringsåtgärder i 

början av 2000-talet på fem fastigheter. Åtgärder skulle enligt villkor vidtas för de fastig-

heter som befann sig inom den sökta verksamhetens bullerisoleringskurvor efter att 

tillståndet tagits i drift. 

Idag är praxis att isoleringsåtgärder vidtas successivt och först när en fastighet exponeras 

över den gräns som anges i bullerisoleringsvillkoret, vilket anses vara mer ändamåls-

enligt. 

9.1.8 Klagomål 

Under de senaste fem åren har endast ett fåtal klagomål avseende buller inkommit till 

flygplatsen. Om bullerklagomål inkommer hanteras de så snart som möjligt av miljö-

ansvarig och VD.  

9.2 Utsläpp till luft  

9.2.1 Bedömningsgrunder 

Miljökvalitetsnormer enligt luftkvalitetsförordningen (2010:477) samt gällande miljömål 

kommer att utgöra de huvudsakliga bedömningsgrunderna i kommande MKB. 

Miljökvalitetsnormerna enligt luftkvalitetsförordningen är definierade dels som 

gränsvärden vilka inte får överskridas (G), dels som målsättningsnormer (M) vilka ska 

eftersträvas. Vissa miljökvalitetsnormer ska innehållas i dag och för övriga finns en 

tidpunkt när de ska vara uppfyllda. 
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År 2012 beslutade regeringen om preciseringar och etappmål i miljömålssystemet; 

Svenska miljömål – preciseringar av miljökvalitetsmålen och en första uppsättning 

etappmål, Ds 2012:23. Främst två miljökvalitetsmål är aktuella för flygplatsverksamheten 

med avseende på luftutsläpp; Frisk luft och Begränsad klimatpåverkan. Miljökvalitets-

målet Frisk luft preciseras så att med målet avses att halterna av luftföroreningar inte 

överskrider lågrisknivåer för cancer eller riktvärden för skydd mot sjukdomar eller 

påverkan på växter, djur, material och kulturföremål.  

9.2.2 Bedömning av påverkan 

Utsläpp till luft sker från flygverksamheten, från markbunden verksamhet på flygplatsen 

samt marktrafik till och från flygplatsen. Verksamheten på själva flygplatsen (fordonstrafik, 

drivmedelshantering, energiförsörjning, brandövningar, hantering av köldmedia) utövas 

huvudsakligen av flygplatsens personal. 

Beräkningar av utsläpp till luft från flygverksamhet görs i samband med 

tillståndsansökningar enligt praxis inom den så kallade LTO-cykeln
3
. För att beräkna 

utsläpp från flygplansaktiviteterna kommer den amerikanska beräkningsmodellen EDMS 

att användas. Modellen har utvecklats av FAA (Federal Aviation Administration) och är 

internationellt vedertagen för beräkningar av detta slag. I beräkningsmodellen är 

flygplanens aktiviteter indelade i de sex faser som motsvarar en LTO-cykel.  

Avresande och ankommande flygresenärer och personal som arbetar på flygplatsen 

väljer olika färdmedel för sina markresor till Sundsvall-Timrå Airport. Den ökade mängden 

passagerare som beräknas resa till och från flygplatsen medför ökade marktransporter. 

Resenärer och personal har olika lång resväg. I kommande MKB kommer utsläpp från 

marktransporter att antas motsvara avståndet mellan Sundsvalls stad – Sundsvall-Timrå 

Airport vilket är cirka 15 km.  

Luftutsläppen från den egna verksamheten består främst av koldioxid (CO2), kolväten 

(HC), kväveoxider (NOx), svaveldioxid (SO2) och fluorkarboner (HFC). Utsläpp till luft 

kommer från fordonstrafiken, hanteringsförluster vid tankning av flygplan och fordon, 

uppvärmning av byggnader, reservkraftsaggregat samt köldmedium i kylanläggningar. 

Sökt verksamhet bedöms medföra större utsläpp till luft jämfört med nuläge i och med en 

ökad passagerartrafik. Den sökta verksamheten bedöms inte påverka möjligheten att 

uppnå miljökvalitetsnormerna för luft. Vad gäller miljökvalitetsmålet Begränsad 

klimatpåverkan bedriver flygplatsen  kontinuerligt ett arbete att minska sina utsläpp av 

fossil koldioxid. 

I jämförelse med de utsläpp som orsakas av följdverksamheterna till 

flygplatsverksamheten, dvs. flygtrafiken och passagerarnas anslutningsresor till och från 

flygplatsen, utgör de av flygplatsen direkt orsakade utsläppen en mycket liten andel. En 

                                                      

 

3
 En LTO-cykel omfattar flygtrafik upp till 3 000 fot, cirka 915 m, dvs. inflygning från 3 000 fot, landning, taxning 

till gate, tomgångskörning, taxning från gate, start samt stigning upp till 3 000 fot. En LTO-cykel omfattar 

således två flygrörelser 



    

 

 

37 (42) 

 SAMRÅDSUNDERLAG 

2018-05-14 

 

TILLSTÅNDSANSÖKAN SUNDSVALL-TIMRÅ AIRPORT 

 

 

påverkan som flygplatsen inte har någon direkt rådighet över är den utveckling som 

kommer att ske av flygplans och bilars miljöprestanda. 

I kommande MKB kommer beräknade utsläpp för nuläge och sökt verksamhet att 

redovisas ingående.  

9.3 Utsläpp till vatten  

9.3.1 Bedömningsgrunder 

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om klassificering och miljökvalitetsnormer 

avseende ytvatten (HVMFS 2013:19) kommer att utgöra de huvudsakliga bedömnings-

grunderna för utsläpp till vatten i kommande MKB. Miljökvalitetsnormerna för vatten-

förekomster omfattar både ekologiska och kemiska kvalitetskrav. 

Primär recipient för flygplatsens utsläpp är ytvattenförekomsten Indalsälven, SE693665-

158220, vilken sträcker sig från Bergeforsens kraftverk till älvens utlopp i havet. 

Nedströms denna finns Klingerfjärden, SE622860-173000. 

Nedan följer en sammanfattning av den information som finns om dessa vatten-

förekomster i databasen VattenInformationsSystem Sverige (VISS). 

För såväl Indalsälven SE693665-158220 som Klingerfjärden SE622860-173000 gäller 

kvalitetskraven God ekologisk status 2027 och God kemisk ytvattenstatus med undantag 

i form av mindre stränga krav för polybromerade difenyletrar (PBDE) samt kvicksilver och 

dess föreningar. För Klingerfjärden finns utöver detta undantag också tidsfrister för 

antracen och naftalen till år 2027 (VISS, 2017). 

För Indalsälven SE693665-158220 bedömdes den ekologiska statusen sammantaget 

som måttlig i senaste statusklassningen (2015). Inga biologiska kvalitetsfaktorer är 

klassade. Näringsämnen har klassats med god status, vilket även gäller för koppar och 

zink. De hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna hydrologisk regim och morfologiskt 

tillstånd är klassade till måttlig status, baserat på modellerad volymsavvikelse, kännedom 

om allmän flottled, samt andel brukad mark och anlagda ytor i älvens närområde och 

svämplan. Vattenförekomstens kemiska status uppnår ej god på grund av de ämnen som 

överskrider gränsvärden överallt (PBDE samt kvicksilver och dess föreningar). 

Den sammantagna ekologiska statusen för Klingerfjärden SE622860-173000 har enligt 

VISS bedömts som otillfredsställande (2014), baserat på mätdata för bottenfauna (BQI, 

otillfredsställande status). Övriga klassade biologiska kvalitetsfaktorer är växtplankton 

(klorofyll a, måttlig status) och makroalger (god status). De fysikalisk-kemiska 

kvalitetsfaktorerna indikerar god till hög status (näringsämnen samt syrgas- och 

ljusförhållanden är klassade). Vissa problem med löst oorganiskt kväve kan dock finnas 

vintertid. Den kemiska statusen i Klingerfjärden uppnår ej god: förutom de ämnen som 

anses överskrida gränsvärden överallt finns problem med antracen, naftalen samt 

dioxiner i sediment. Baserat på extrapoleringar från mätdata anses dessutom alla 

vattenförekomster i Bottniska viken ha problem med dioxiner i fisk (VISS, 2017). 
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9.3.2 Bedömning av påverkan 

För avisning av flygplan används monopropylenglykol, vilket är syreförbrukande vid 

nedbrytning. För halkbekämpning på banan används främst sand och formiat. Vid 

extrema förhållanden används även urea, vilket vid avrinning till recipient ger ett tillskott 

av kväve. Från flygplatsområdet kommer även dagvatten från bland annat parkeringsytor 

och taxibana, och dagvattnet kan därför innehålla mindre mängder föroreningar t.ex. olja 

från fordon och metaller. 

PFOS-föroreningar har även konstaterats vid den gamla respektive den nya brand-

övningsplatsen. 

Från flygplatsens avloppsreningsverk sker utsläpp av vatten till Indalsälven. Verksam-

heten utför daglig tillsyn av avloppsreningsverket och egenkontrollen innefattar bl.a. 

analys av totalfosfor en gång per vecka. Det sker även provtagning och analys med 

avseende på bland annat metaller. 

För bedömning av konsekvenserna av utsläppen för vattenmiljön kommer framtida 

kemikalieförbrukning att uppskattas. Detta kommer i MKB:n att sättas i relation till 

uppmätta ämneshalter i recipienten och jämföras med Havs- och vattenmyndighetens 

bedömningsgrunder för ytvatten (HVMFS 2013:19). 

En hydrodynamisk modell över Indalsälvens flöde i området togs fram av Sweco 2016 på 

uppdrag av Sundsvallsbuktens Vattenvårdsförbund (SBVV) och denna kommer vid behov 

att användas för bedömning av flygplatsens påverkan på recipienten. 

9.4 Natur- och friluftsområden  

I avsnitt 8.3 finns en beskrivning av de natur- och friluftsområden som ligger i flygplatsens 

närområde. Påverkan på dessa områden utgörs främst av påverkan från buller, vilket 

kommer att konsekvensbedömas i MKB:n baserat på genomförda bullerberäkningar. 

Påverkan av sökt verksamhet på Natura 2000-området och naturreservatet bedöms som 

liten.  

Flygplatsverksamheten var känd vid bildandet av reservatet och reservatsområdet är 

även buller- och barriärpåverkat av E4.   

9.5 Kemikalieförbrukning  

Sökt verksamhet, jämfört med nuläge för 2017, bedöms inte ställa krav på någon ny typ 

av kemikaliehantering men kommer sannolikt innebära att större mängder hanteras. 

Flygplatsen ser regelbundet över de kemikalier som används inom verksamheten och 

byter om möjligt ut kemikalier mot bättre alternativ. 

9.6 Avfallshantering  

Sökt verksamhet, jämfört med nuläge för 2017, bedöms inte ändra hanteringen eller 

sorteringen av avfall inom anläggningen. Det kan bli en ökning i mängder avfall med fler 

anställda och då fler passagerare ska passera flygplatsen men befintlig struktur med 

källsortering och hantering av farligt avfall bedöms vara ändamålsenligt även vid något 

ökade mängder.  



    

 

 

39 (42) 

 SAMRÅDSUNDERLAG 

2018-05-14 

 

TILLSTÅNDSANSÖKAN SUNDSVALL-TIMRÅ AIRPORT 

 

 

9.7 Miljörisker och beredskap  

Alla typer av verksamheter medför risker för miljön. Flygplatsens miljörisker är t.ex. 

hantering av flygbränsle, brand, avfalls- och kemikaliehantering och läckage från fordon. 

Flygplatsen  bevakar och bedömer risker för att minska sannolikheten att de inträffar och 

för att minska konsekvensen om olyckor skulle inträffa. Detta görs på årsbasis av 

miljöansvarig och flygsäkerhetskoordinator/brandchef. 

9.8 Förorenade områden  

Enligt Naturvårdsverkets definition bedöms flygplatsen utgöra ett område med mindre 

känslig markanvändning (MKM, exempelvis kontor, industri, trafikområden m m).  

MIFO fas 1 och 2 utredningar påbörjades 2005 på flygplatsen. MIFO är en metodik som 

går ut på att identifiera och klassa fastigheter eller områden baserat på 

historik/markanvändning etc. ur ett riskbaserat föroreningsperspektiv, (Naturvårdsverket, 

1999). Resultatet av MIFO-utredningarna föranledde då inte vidare till åtgärder.  

PFOS-problematiken uppdagades under 2000-talet och vid en miljöteknisk markunder-

sökning 2009/2010 konstaterades förekomst av PFOS i vatten och jord vid gamla och nya 

brandövningsplatsen, samt ftalater vid gamla brandövningsplatsen. PFOS (perfluoroktan-

sulfonat) är ett ämne som är persistent, toxiskt och bioackumulerande och det bryts inte 

ner i miljön. Föroreningarna härrör ifrån användandet av det tidstypiska brandsläcknings-

skummet av typen AFFF, som använts i samband med brandövningar.  

Länsstyrelsen Västernorrland har klassat Midlanda Flygplats AB till riskklass 1 (mycket 

stor risk) enligt MIFO fas 2 (2016-12-29).  

Åtgärdsförberedande undersökning har utförts och framtagande av platsspecifika 

riktvärden har tagits fram. Idag använder flygplatsen ett släckskum som är helt fritt från 

fluor och brandbilar som har hanterat det forna släckmedlet har sanerats.  

Ett fortsatt arbete gällande markföroreningssituationen pågår och en kontinuerlig dialog 

sker med tillsynsmyndigheten. Via bolagiseringsavtal regleras historiska förorenings-

skulder via Trafikverket, som även ansvarar för projektledning och fortsatta utredningar i 

områdena, i samråd med flygplatsen och tillsynsmyndigheten. 

Vid Shell Aviation Sweden AB:s tidigare drivmedelsanläggning för flygbränsle har en 

markförorening konstaterats. Sanering har genomförts och Shell utför pågående 

uppföljning av grundvattenkvaliteten nedströms den avvecklade anläggningen. 

9.9 Miljömål 

Det svenska miljömålssystemet innehåller ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål och 14 

etappmål. Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över 

ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och 

hälsoproblem utanför Sveriges gränser. 

De nationella miljömål som anses mest relevanta i tillståndsprövningen för flygplatsen är 

Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Bara naturlig försurning, Giftfri miljö, Ingen 

övergödning, God bebyggd miljö samt Levande sjöar och vattendrag. 
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Såväl Indalsälvens delta som Ljustorpsån-Mjällån är utpekade som nationellt värdefulla 

sötvattensmiljöer för miljömålet Levande sjöar och vattendrag. 

Utöver de nationella miljömålen fastställs regionala och lokala miljömål. Regionala 

miljömål fastställs av länsstyrelserna och lokala delmål av respektive kommun. 

Timrå kommunkoncerns miljöplan för 2014–2020 har tre fokusområden för det fortsatta 

miljöarbetet; energieffektiv verksamhet, klimatsmart verksamhet samt attraktiv och 

tillgänglig naturmiljö. 

I kommande MKB kommer en redogörelse att ingå av hur den sökta verksamheten kan 

komma att påverka möjligheten att nå respektive miljömål på nationell, regional och lokal 

nivå. 

10 Utformning av miljökonsekvensbeskrivningen 

Planerad tillståndsansökan för verksamheten vid flygplatsen kommer att innehålla en 

teknisk beskrivning och en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) inklusive en 

samrådsredogörelse.  

Ett preliminärt förslag till disposition av MKB:n redovisas nedan. 

Sammanfattning 

1. Inledning 

1.1 Syfte 

1.2 Bakgrund 

2. Administrativa uppgifter 

2.1 Verksamhetsutövaren 

2.2 Anläggningen 

2.3 Verksamhetssystem 

3. Sökt verksamhet 

4. Avgränsningar 

5. Gällande domar och beslut 

6. Lokalisering  

6.1 Bakgrund till vald plats 

6.2 Omgivningsbeskrivning 

6.3 Planförhållanden  

6.4 Riksintressen och värdefulla områden 

7. Beskrivning av verksamheten 

7.1 Flygverksamheten  

7.2 Flygplatsens utformning 

7.3 Flygplatsverksamheten 

8. Teknisk försörjning 

8.1 Vatten och avlopp 

8.2 Ytvatten och dagvatten 

8.3 Uppvärmning och elförbrukning 

8.4 Avfallshantering 

9. Alternativ 
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