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Postadress Swedavia AB, 438 80 LANDVETTER  

Besöksadress Göteborg Landvetter Airport 

Telefon 031-94 10 00 

E-post miljo.got@swedavia.se, www.swedavia.se 

Ansvarig för miljöfrågor Olle Sundin, flygplatschef  

Kontaktperson miljöfrågor Maria Gelin, miljöchef   
maria.gelin@swedavia.se 

Prövningsmyndighet Mark- och miljödomstolen  

Prövningspunkt enligt 
bilagan till fo. 1998:899 

63.30, A Civil flygplats med en 
instrumentbana som är längre än 1 200 
meter 

Tillsynsmyndighet Länsstyrelsen i Västra Götalands län  
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1 4:1§ VERKSAMHETSBESKRIVNING  

Swedavia är ett statligt ägt bolag som driver 11 av Sveriges flygplatser, varav 
Göteborg Landvetter Airport är en av dem. Verksamhetens huvudsakliga syfte 
är att tillgodose Västsveriges behov av flygtransporter. Göteborg Landvetter 
Airport är klassad som Riksintresse för kommunikation. Vid flygplatsen finns ca 
100 olika verksamhetsutövare med ca 3 500 anställda. 

Under 2011 var antalet resenärer cirka 4,9 miljoner, fördelat på ca 69 000 
flygrörelser, d.v.s. en start eller landning. Flygtrafiken fördelades på cirka 75 % 
utrikes och 25 % inrikes. Under året tillkom två nya flygbolag, Icelandair och 
Norwegian  
 
 
Göteborg Landvetter Airports huvudsakliga påverkan på miljön och människors 
hälsa är: 
 

 Förbrukning av ändliga resurser i form av fossila bränslen för interna 
transporter 

 Utsläpp till luft från pannanläggningar, brandövningar och transporter 

 Utsläpp till dagvatten från halkbekämpning och flygplanavisning 

 Utsläpp till spillvatten från verkstadsverksamhet och flygplanavisning 

 Produktion av avfall  

 Transportrelaterat buller 

 Kemikalieanvändning  

 
Under 2011 har bl.a. följande miljöförbättrande åtgärder genomförts:  

 Installation av solceller på ett av parkeringshusens södra vägg 

 Utbyte av fordon  

 Utbildning i miljöanpassad körning, s.k. ecodriving  

 Bullerisoleringsåtgärder  

 Indunstningsanläggning för omhändertagande av avisningsvätska  

 Permanent anläggning för att rena Pfos-förorenat vatten  

 Genomförande och utvärdering av projektet för kurvade inflygningar 

 Fortsatt utbyte av LED armaturer i terminalbyggnad  
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2 4:2§ TILLSTÅND ENLIGT 9 KAP 6§ MILJÖBALKEN ELLER MOTSVARANDE 
I MILJÖSKYDDSLAGEN 

Datum Beslutsmyndighet Beslutet avser  

1976-11-23 Koncessionsnämnden 
för miljöskydd  
nr 38/72 

Tillstånd enligt miljöskyddslagen 
till flygplatsverksamhet 

2006-03-10 Miljödomstolen  
M118-01 

Fastställande av slutliga     
villkor 1-16 

2007-12-19 
 

Miljödomstolen 
M1597-07 

Dimensionerande flygplan för 
bullerskyddsåtgärder. 

2008-10-08 Miljödomstolen 
M118-01, M3129-05 

Fastställande av slutliga villkor 

2009-12-22 Miljööverdomstolen 
M8675-08 

Ändring och fastställande av 
slutliga villkor 

2011-06-27 Mark- och 
miljödomstolen 
M118-01 

Fastställande av slutliga villkor 

 

3 4:3§ ANMÄLNINGSÄRENDEN UNDER ÅRET 

Datum Beslutsmyndighet Beslutet avser 

2011-12-09 Länsstyrelsen  
(Miljöskyddsenheten) 

Anmälan enligt § 21, fo. (1998:899) 
om ändrat avisningsområde vid 
Göteborg Landvetter Airport  

2011-12-19 Länsstyrelsen 
(Miljöskyddsenheten) 

Anmälan enligt § 21 fo. (1998:899) 
till ändrad hantering av uppsamlad 
glykol från avisning   

 

4 4:4§ ANDRA GÄLLANDE BESLUT  

Datum Beslutsmyndighet Beslutet avser 

1999-06-09 Länsstyrelsen 
(Miljöskyddsenheten) 

Anmälan av kompostering 

1999-06-28 Länsstyrelsen 
(Miljöskyddsenheten) 

Anmälan om ändrad verksamhet § 
21 fo. (1998:899) installation av 
flispanna 

2002-09-05 Länsstyrelsen 
(Miljöskyddsenheten) 

Anmälan om byte av oljeavskiljare 
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2009-10-09 Länsstyrelsen 
(Miljöskyddsenheten) 

Anmälan enligt fo. (1998:899) 
byggnation av anläggning för 
tvättning av fordon, fler än 1000 
andra motordrivna fordon per 
kalenderår, 50.10C 

2010-04-19 Länsstyrelsen 
(Miljöskyddsenheten) 

Anmälan om åtgärder för hantering 
av dagvatten i enlighet med 
miljödom M118-01 

2010-06-09 Länsstyrelsen 
(Miljöskyddsenheten) 

Anmälan angående åtgärder för att 
omhänderta och efterbehandla 
PFOS-påverkat markvatten.  

2010-11-09 Länsstyrelsen  Transporttillstånd, transport av 
farligt avfall och annat avfall  

2010-12-17 Länsstyrelsen 
(Miljöskyddsenheten) 

Anmälan enligt § 21 fo. (1998:899) 
om förlängning av projektet kurvad 
inflygning på två flygvägar. 

 

 

5 4:5§ TILLSYNSMYNDIGHET 

Länsstyrelsen Västra Götaland 

 

6 4:6§ TILLSTÅNDSGIVEN OCH FAKTISK PRODUKTION 

Tillståndsgiven omfattning Faktisk omfattning 

80 000 flygrörelser, >7 ton och all jet 68 752 flygrörelser 

 

7 4:7§ GÄLLANDE VILLKOR I TILLSTÅND 

Villkor 1 – Allmänt villkor Verksamheten skall, om inte annat framgår av 
nedan angivna villkor, bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad 
Luftfartsverket i ansökningshandlingar i tidigare ärenden eller i detta mål 
angivit eller åtagit sig. 

Flygverksamhetens omfattning får inte överstiga 80 000 flygrörelser per år med 
tunga flygplan (>7 ton och all jet). 
Kommentar  

Under 2011 har antalet flygrörelser med tunga flygplan (> 7 ton och all jet) 
uppgått till 68 752 rörelser. 

Villkoret bedöms som uppfyllt. 

Villkor 2 – Startprocedur 

Luftfartsverket skall före utgången av år 2006 publicera en bestämmelse om att 
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proceduren i flygplanets handbok för start med lägsta möjliga buller skall 
användas vid start och stigning. 

Kommentar  

Bestämmelsen publicerades under 2006 i flygplatsens lokala trafikföreskrifter. 
Förändringen trädde ikraft 2006-12-21. 

Villkoret bedöms som uppfyllt. 

Villkor 4 – Bullermätning  

Luftfartsverket skall vart tredje år genom mätning kontrollera hur aktuell 
bullerberäkning – enligt den beräkningsmodell för flygbuller som senast 
fastställts av Försvarsmakten och Luftfartsverket eller Luftfartsstyrelsen i 
samråd med Naturvårdsverket, eller provisorisk metod som fastställts av 
tillsynsmyndigheten – stämmer överens med den verkliga bullerexponeringen. 
Efter samråd med Luftfartsverket skall tillsynsmyndigheten fastställa hur 
mätningarna skall genomföras. 

Kommentar  

Mätning av maximalnivåer genomfördes under 2011 på en plats i Härskogen 
nordost om flygplatsen rakt under inflygningen till flygplatsen. Resultaten visar 
på en god överensstämmelse (inom 3 dBA) för majoriteten av landningarna. För 
de största flygplanstyperna med bl a Boeing 747-400 överskattar beräkningarna 
ljudnivån med knappt 4 dB jämfört med den uppmätta.  

Villkoret bedöms som uppfyllt 

Villkor 5 – Halkbekämpning 

Luftfartsverket får för halkbekämpning av bansystem och stationsplatta inte 
använda andra halkbekämpningsmedel än sådana som är baserade på acetat, 
formiat eller annat ämne med från hälso- och miljösynpunkt jämförbara eller 
bättre egenskaper. Innan Luftfartsverket använder ett halkbekämpningsmedel 
som verket bedömt vara baserat på ett ämne med jämförbara eller bättre 
hälso- och miljöegenskaper skall tillsynsmyndigheten informeras. 

I undantagsfall får urea användas i samband med underkylt regn eller vid 
motsvarande svåra isförhållanden eller på platser som från 
trafiksäkerhetssynpunkt kräver särskilt noggrann halkbekämpning. När urea har 
använts skall tillsynsmyndigheten informeras skriftligen om det. 

Kommentar  

Under 2011 förbrukades 444 m3 kaliumformiat och 35 ton natriumformiat. 
Ingen urea har använts. 

 

Villkoret bedöms som uppfyllt. 

Villkor 6 – Avloppsvatten från verkstäder 

Allt avloppsvatten från verkstäder som kan bli oljekontaminerat skall behandlas 
i oljeavskiljare på ett sådant sätt att halten olja (oljeindex) i utgående vatten 
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som riktvärde inte överstiger 5 mg/l vid utsläppspunkten till flygplatsens 
spillvattennät. 

Kommentar  

Samtliga verkstäder vid flygplatsen är försedda med oljeavskiljare för de 
avloppsvattenströmmar som kan bli oljekontaminerade.  

Kontroll av halten olja (oljeindex) görs i samband med kontrollen av villkor 8 
nedan. 

Villkoret bedöms som uppfyllt. 

Villkor 7 – Kallavfettningsmedel 

Kallavfettningsmedel som inte är självspaltande får inte föras till flygplatsens 
spillvattennät eller släppas ut på annat sätt 

Kommentar  

Samtliga förekommande kallavfettningsmedel är självspaltande. 

 

Villkoret bedöms som uppfyllt 

Villkor 8 – Utsläpp till spillvatten 

Spillvatten som leds till flygplatsens spillvattennät får inte innehålla halter av 
föroreningar som överskrider, som riktvärde* och månadsmedelvärde, följande 
värden: 
Cd 1,0 µg/l 
Pb 0,05 mg/l 
Cu 0,20 mg/l 
Crtot 0,05 mg/l 
Ni 0,05 mg/l 
Zn 0,20 mg/l 
Oljeindex          5 mg/l 

*Med riktvärde avses ett värde som, om det överskrids, medför en skyldighet 
för tillståndshavaren att vidta åtgärder så att värdet kan hållas. 

Kommentar  

Under 2011 har riktvärden överskridits totalt 7 gånger. Orsaken till 
överskridanden har utretts och åtgärder vidtagits i samråd med 
tillsynsmyndigheten.  

Villkoret bedöms som uppfyllt. 

Villkor 9 – Brandövningsplatsen 

Brandövningsplatsen skall byggas med helt täta system för släckvatten, 
släckvätskor och oljespill samt reningsanordning för överskottsvätskor så att 
inget förorenat vatten leds till recipienten 
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Kommentar  

Den yta som används som brandövningsplats är byggd med en tät bottenplatta 
och två pumpgropar där flytande rester från brandövningar samlas upp. 
Släckvatten med bränsle (etanolbaserat) släpps till spillvattennätet. 
Nederbörd på brandövningsplattan renas i oljeavskiljare innan vattnet avleds 
till dagvattnet.  

Villkoret bedöms som uppfyllt 

Villkor 10 – Borttagning av gummi från banan  

Borttagning av gummi från banan skall så långt det är praktiskt möjligt ske på 
mekaniskt sätt 

Kommentar  

Borttagning av gummi sker mekaniskt med hjälp av högtryckstvätt. 

Villkoret bedöms som uppfyllt 

Villkor 11 – Kemiska produkter 

Från och med den 1 januari 2008 får det i följande delverksamheter på 
flygplatsen inte användas sådana kemiska produkter för vilka det saknas 
dokumenterad kunskap om risken för olägenheter för människors hälsa och 
miljön på grund av dålig nedbrytbarhet, akut och kronisk toxicitet och 
bioackumulering: 

 service och underhåll av flygplan, markanläggningar samt mark- och 
servicefordon, med undantag för den verksamhet som rör 
bränsleförsörjning av flygplan, 

 räddningstjänsten. 

Tillsynsmyndigheten får medge undantag från kravet på dokumenterad kunskap 
och anstånd från tidskravet för en enskild kemisk produkt.  

Kemiska produkter som enligt tillämpliga föreskrifter är klassificerade som 
hälso- eller miljöfarliga och farligt avfall skall hanteras på sådant sätt att spill 
eller läckage som kan medföra miljö- eller hälsorisker inte kan nå avloppet. 

Kommentar  
Swedavias kemikaliearbete redovisas under kapitel 13. En kemikalieförteckning 
finns över samtliga förekommande kemikalier med klassificering och märkning. 
 
Airport Regulations, AR, reglerar verksamhetsutövarnas handlingssätt på 
flygplatsen. I AR 4:04 beskrivs hur hantering och förvaring av kemiska 
produkter får ske inom flygplatsområdet. I avtalen med verksamhetsutövare 
står att de skall följa flygplatsens miljövillkor. Under 2011 togs en 
revisionsplan fram vilken kommer att säkerställa att externa 
verksamhetsutövare uppfyller Swedavias miljörelaterade villkor och avtal. 
 
Lagring av kemikalier och flytande farligt avfall sker inom invallade områden. 
Där hantering som bedöms kunna orsaka spill sker finns saneringsutrustning 
och brunnstätningar. 
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Villkoret bedöms som uppfyllt. 

Villkor 12 – Tankar 

Tankar med tillhörande påfyllningsanordningar skall vara invallade i täta 
invallningar som rymmer största tankens volym och minst 10 % av summan av 
övriga tankar, om det finns flera i samma invallning. 

Kommentar  

Samtliga tankar med tillhörande påfyllningsanordningar innehållande 
kemikalier eller flytande farligt avfall, är invallade med den invallningsvolym 
som anges. 

Då Swedavia bedömer att det inte är säkerställt att befintlig invallning till 
glykoltankarna är helt tät, kommer ytterligare förbättringsåtgärder att vidtas. 
Förbättringsåtgärderna kommer att vara färdiga i maj månad 2012. 
Länsstyrelsen har i samband med observationen informerats om att Swedavia 
kommer att vidta dessa åtgärder.  

För att säkerställa att inget spill eller läckage förekommer fram till maj, 
kompletteras de fysiska skyddsåtgärderna med manuell daglig övervakning.  

 

Villkoret bedöms som uppfyllt 

Villkor 13 – Olja för uppvärmning 

För det fall olja används för uppvärmning av lokalerna får endast oljekvalitet 
med en svavelhalt på högst 0,1 viktprocent användas 

Kommentar  

Under 2011 användes totalt 44,77 m3 EO1 med en svavelhalt på max 0,05 %.   

 

Villkoret bedöms som uppfyllt.  

Villkor 14 – Informationsorgan 

För informationsutbyte i frågor rörande verksamheten vid flygplatsen skall det 
finnas ett informationsorgan. I organet skall det ingå representanter för 
Luftfartsverket, Naturvårdsverket, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 
Länsstyrelsen i Hallands län, Göteborgsregionens kommunalförbund, Härryda, 
Göteborgs, Lerums, Mölndals, Kungsbacka, Borås, Bollebygd, Partille, Marks, 
Alingsås och Ale kommuner, samt företrädare för Gryaab. Flygbolag samt pilot- 
och flygledarorganisationer får utse representanter i informationsorganet. På 
förslag från Luftfartsverket, Naturvårdsverket eller ovannämnda länsstyrelser 
eller kommuner får tillsynsmyndigheten besluta att även andra kan adjungeras i 
informationsorganet. 
Tillsynsmyndigheten bestämmer närmare hur arbetet i informationsorganet 
skall bedrivas 
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Kommentar  

Informationsorganet har under 2011 haft ett möte den 12 april.  

Villkoret bedöms som uppfyllt. 

Villkor 15 – Informationsfunktion 

Vid flygplatsen skall Luftfartsverket ha en informationsfunktion med uppgift att 
vid förfrågningar och när det annars behövs ge allmänheten och 
informationsorganet upplysningar om verksamheten vid flygplatsen 

Kommentar  
Swedavia har en extern hemsida som både förmedlar information och 
kontaktmöjlighet, www.swedavia.se/goteborg. Bland tillgängliga uppgifter 
finns bland annat gällande tillståndsbeslut, M118-01 samt de 

prövotidsutredningar som redovisats till Miljödomstolen. Vidare distribueras 
ett grannblad med löpande information till >3500 närboende.  
 

Villkoret bedöms som uppfyllt 

Villkor 16 – Kontrollprogram 

För verksamheten skall finnas ett kontrollprogram, som möjliggör en 
bedömning av om villkoren följs. I kontrollprogrammet skall anges mätmetoder, 
mätfrekvens och utvärderingsmetoder 

Kommentar  

Förslag till kontrollprogram har ingetts till tillsynsmyndigheten inom tid som 
tillsynsmyndigheten bestämt. Ändringar i verksamheten och i egenkontrollen 
meddelas löpande till tillsynsmyndigheten.  

Villkoret bedöms som uppfyllt. 

Villkor 17 (villkor U1) – Handlingsplan luft 
Luftfartsverket ska verka för ett genomförande av de åtgärder som beskrivs i 
verkets handlingsplan för minskade utsläpp till luft, daterad 2009-06-18. 
Genomförda åtgärder ska redovisas i miljörapporten 

Kommentar  

Swedavia arbetar med att minska utsläppen till luft genom den aktuella 
handlingsplanen. Under 2011 har följande åtgärder vidtagits i syfte att minska 
utsläpp till luft: 

 Flygplatsen har klimatmärkts och blivit re-certifierade utifrån ACI 
(Airport Council International) Europé. Göteborg Landvetter Airport har 
för andra året certifierats enligt den högsta nivån. I arbetet ingår att 
mäta, minska och klimatkompensera egna utsläpp. Swedavia ska även 
samarbeta med andra verksamhetsutövare på flygplatsen för att 
tillsammans arbeta med att minska utsläppen till luft.  

 Utbildning av miljöanpassad körning för tung trafik har genomförts för 
Swedavias personal.  

 Under året har sju tunga fordon, nio lätta och ett övrigt fordon 

http://www.swedavia.se/goteborg
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(magnetvagn)bytts ut eller avyttrats. 

 Förberedelser har genomförts för att implementera 100% miljötaxi 
under 2012. 

 Arbete har pågått kring uppföljningsmetod för andelen gröna 
inflygningar som erbjuds och genomförs till Göteborg Landvetter 
Airport.  

Villkoret bedöms som uppfyllt 

Villkor 18 (villkor U2) - Bullerskyddsåtgärder 

Luftfartsverket ska vidta bullerskyddsåtgärder i bostadsbyggnader samt vård- 
och undervisningslokaler som utomhus 

 
• exponeras för FBN 55 dB(A) eller däröver 
• exponeras för maximalljudnivåer 70 dB(A) eller däröver, minst 150 nätter 

per år med minst 3 flygrörelser per natt. 

Målet för de bullerbegränsande åtgärderna ska vara att flygbullernivån FBN 
inomhus inte överstiger 30 dB(A) och att den maximala ljudnivån inomhus 
nattetid i de lokaler som används nattetid inte överstiger 45 dB(A). 

Åtgärder behöver inte vidtas på skol- eller vårdbyggnader som utsätts för den 
angivna nivån om de inte används för ändamålet nattetid annat än 
undantagsvis. 

Dimensionerande för bullerskyddsåtgärderna ska vara de i dagsläget mest 
bullrande flygplanstyperna (för närvarande Boeing 747-200), dock inte sådana 
flygplanstyper som endast förekommer vid enstaka tillfällen 

Vid bestämmande av vilka byggnader som ska bli föremål för åtgärder ska 
teoretiska beräkningar av flygbuller göras med den beräkningsmodell för 
flygbuller som senast fastställts av Luftfartsstyrelsen och Försvarsmakten i 
samråd med Naturvårdsverket, eller enligt den provisoriska metoden som 
fastställts av tillsynsmyndigheten. 

Bullerskyddsåtgärder ska vid behov vidtas på byggnader som är byggda före 
miljödomstolens dom den 10 mars 2006. Byggnader som åtgärdats med stöd av 
villkor 3 i nämnda dom berörs inte av detta villkor. 

Bullerskyddsåtgärderna ska utformas och företas i samråd med 
fastighetsägarna. Vid bedömning av vilka åtgärder som ska vidtas ska även 
hänsyn tas till att kostnaderna är rimliga med hänsyn till bostadens standard 
och värde. Vid denna rimlighetsbedömning ska även beaktas tidigare vidtagna 
åtgärder och nedlagda kostnader på fastigheten. Åtgärderna ska vara vidtagna 
senast inom tre år från det att denna dom har vunnit laga kraft för då berörda 
byggnader och därefter inom ett år efter det att en byggnad berörs.  

Vid meningsskiljaktighet mellan Luftfartsverket och fastighetsägaren om 
åtgärdernas utformning och dimensionering ska Luftfartsverket hänskjuta 
frågan till tillsynsmyndigheten för beslut om vilka åtgärder som bedöms rimliga 
att kräva. Tillsynsmyndigheten kan också i sådana fall medge anstånd från 
tidskravet för genomförande av åtgärder. 
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Kommentar  
En ny bullerberäkning för trafikfallet 2011 har genomförts och redovisas i 
nedanstående karta. Inom kurvan för maximalljudnivån 70 dB(A) minst tre 
gånger per natt minst 150 nätter per år återfinns ca 230 bostadsbyggnader. 
Därutöver tillkommer drygt 60 bostadsbyggnader som enbart exponeras för 
flygbullernivåer över 55 dB(A). 

Av dessa knappt 300 byggnader är 164 st. färdigbehandlade, för 57 st. pågår 
projektering och 27 är i produktion. För sex objekt har Swedavia och ägarna 
inte kunnat enas om åtgärder varför dessa ärenden lämnats över till 

tillsynsmyndigheten. Ca 45 byggnader är ännu inte påbörjade. 

Villkoret vann laga kraft 2010-11-17. 

Villkoret bedöms som uppfyllt. 
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Villkor 19 (villkor U3-U5 samt U10 – punkt 1) 

Ankommande och avgående trafik som framförs enligt Instrument Flight Rules 
(IFR) ska i huvudsak avvecklas efter det föreslagna SID/STAR systemet med 
tillhörande regelverk (Transportstyrelsens författningssamling). Minst 90 % av 
startande IFR-trafik ska som riktvärde* framföras inom föreslagna flygstråk 
(SID). 

Bredden av flygvägskorridorerna fastställs till ± 1 NM (Nautisk mil) från de 
nominella flygvägarna. 
 

*Med riktvärde avses ett värde som, om det överskrids, medför en skyldighet för 
tillståndshavaren att vidta åtgärder så att värdet kan hållas. 

Kontrollresultat  

 

 

 

Kontrollen visar att 96 % av starterna har varit inom fastställda 
flygvägskorridorer under 2011. 
 
Villkoret bedöms uppfyllt. 
 

Villkor 20 (villkor U3-U5 samt U10 – punkt 2) 
När trafiksituation och väderförhållanden medger detta skall bana 21 användas 
för start och bana 03 för landning. Om under ett år andelen starter på bana 03 
överstiger 25 % eller andelen landningar på bana 21 överstiger 75 % ska LFV 
undersöka anledningen härtill samt till tillsynsmyndigheten redovisa resultatet 
av undersökningen jämte förslag till åtgärder. 
 

 
Kontrollresultat 

Starter  

 
Bana 03 Bana 21 

Period Antal Andel (%) Antal Andel (%) 

Kvartal 1 2126 26,4% 5930 73,6% 

Kvartal 2 1336 15,0% 7580 85,0% 

Kvartal 3 1544 17,6% 7220 82,4% 

Kvartal 4 1110 13,0% 7435 87,0% 

Totalt 6116 18% 28165 82% 

Period

Totalt 

antal 

avvikelser

Totalt antal 

analyserade 

starter

% inom SID

Kvartal 1 309 7990 96%

Kvartal 2 337 6516 95%

Kvartal 3 434 8688 95%

Kvartal 4 210 8478 98%

Totalt 1290 31672 96%
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     Landningar 

 
Bana 03 Bana 21 

Period Antal Andel (%) Antal Andel (%) 

Kvartal 1 2543 31,4% 5544 68,6% 

Kvartal 2 1844 20,6% 7090 79,4% 

Kvartal 3 2134 24,3% 6652 75,7% 

Kvartal 4 1381 16,2% 7155 83,8% 

Totalt 7902 23% 26441 77% 

 
Kommentar 
I siffrorna i tabellen ovan ingår även radarspår utan uppgift om flygplanstyp. 
Val av start- och landningsbana bestäms av flygsäkerhetsskäl där bl.a. rådande 
vindriktning spelar en viktig roll. 

 
Villkoret bedöms som uppfyllt.  
 

Villkor 21 (villkor U3-U5 samt U10 – punkt 3) 
Trafikavveckling av jettrafik ska ske enligt följande: 

Startande 

Luftfartyg ska följa SID tills de uppnått lägst höjden 6 500 FT (2 000 m) MSL. 

Tidigaste tillåten avvikelse från SID Södra spåret är när luftfartyget uppnått 
lägst höjden 10 000 fot 

Nattetid (kl. 22.00-06.00) ska luftfartyg följa SID till definierade angivna fasta 
punkter för tidigaste avvikelse eller till dess luftfartygen uppnått lägst höjden 
10 000 FT (3 050 m) MSL.  

Nattetid får luftfartyg inte lämna SID SABAK förrän vid den fasta svängpunkten 
vid start från bana 21. 

 

Landande 

Luftfartyg ges färdtillstånd till lägst 3 000 FT (900 m) MSL till dess slutlig 
inflygning påbörjas. 

Luftfartyg ska under högtrafik tillämpa Öppna STAR och under lågtrafik Slutna 
STAR förutsatt att luftfartyget har godkänd navigeringsutrustning. 

Vid tillämpning av Öppna STAR radarleds normalt luftfartygen under 5 000 FT (1 
500 m) MSL inom angivna radarledningsområden 
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Kontrollresultat 

Kontroll av startande jettrafik – dag och kväll 

  SID 03   SID 21 

Period 
Antal 

avvikelser 

Antal 
analyserade 

starter 
% 

Antal 
avvikelser 

Antal 
analyserade 

starter 
% 

Kvartal 1 43 1829 2,4% 242 5169 4,7% 

Kvartal 2 34 1055 3,2% 287 4690 6,1% 

Kvartal 3 69 1349 5,1% 340 6376 5,3% 

Kvartal 4 14 956 1,5% 168 6441 2,6% 

Totalt 160 5189 3,1% 1037 22676 4,6% 

 

 
Kontroll av startande jettrafik – natt 

  SID 03   SID 21 

Period 
Antal 

avvikelser 

Antal 
analyserade 

starter 
% 

Antal 
avvikelser 

Antal 
analyserade 

starter 
% 

Kvartal 1 3 66 4,5% 4 183 2,2% 

Kvartal 2 2 31 6,5% 4 105 3,8% 

Kvartal 3 2 42 4,8% 7 162 4,3% 

Kvartal 4 0 23 0,0% 8 174 4,6% 

Totalt 7 162 4,3% 23 624 3,7% 

 

 
Kontroll av landande jettrafik 

  STAR 03   STAR 21 

Period 
Antal 

avvikelser 

Antal 
analyserade 
landningar 

% 
Antal 

avvikelser 

Antal 
analyserade 
landningar 

% 

Kvartal 1 11 2333 0,5% 14 4921 0,3% 

Kvartal 2 21 1457 1,4% 47 4441 1,1% 

Kvartal 3 37 1974 1,9% 87 5963 1,5% 

Kvartal 4 18 1248 1,4% 65 6287 1,0% 

Totalt 87 7012 1,2% 213 21612 1,0% 

 

 
Kommentar 
Uppföljningen visar att andelen avvikelser i genomsnitt är mindre än 10 % för 
trafik med jetflygplan dag och kväll.  

Villkoret bedöms som uppfyllt. 
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Villkor 22 (villkor U3-U5 samt U10 – punkt 4) 

Trafikavveckling av propellertrafik, MTOW överstigande 7 000 kg, ska ske enligt 
följande: 

Startande 

Luftfartyg ska följa SID upp till en höjd av lägst 4 000 FT (1 200 m) MSL. 

När luftfartygets prestanda medför trafikavvecklingssvårigheter eller avsevärd 
försening används under tiden kl. 06.00-22.00 definierade lågfartssektorer.  

Landande 

Luftfartyg ges färdtillstånd till lägst 3 000 FT (900 m) MSL men tillåts sjunka till 
2 500 FT (750 m) MSL på baslinje mot slutlig inflygning. 

Luftfartyg ska under högtrafik tillämpa Öppna STAR och under lågtrafik Slutna 
STAR förutsatt att luftfartyget har godkänd navigeringsutrustning. 

 

Kontrollresultat  

Kontroll av startande propellertrafik 

  SID 03   SID 21 

Period 
Antal 

avvikelser 

Antal 
analyserade 

starter 
% 

Antal 
avvikelser 

Antal 
analyserade 

starter 
% 

Kvartal 1 3 211 1,4% 14 532 2,6% 

Kvartal 2 1 146 0,7% 9 489 1,8% 

Kvartal 3 3 135 2,2% 13 624 2,1% 

Kvartal 4 1 120 0,8% 19 764 2,5% 

Totalt 8 612 1,3% 55 2409 2,3% 

 
Kontroll av landande propellertrafik 

  STAR 03   STAR 21 

Period 
Antal 

avvikelser 

Antal 
analyserade 
landningar 

% 
Antal 

avvikelser 

Antal 
analyserade 
landningar 

% 

Kvartal 1 0 177 0,0% 6 566 1,1% 

Kvartal 2 2 121 1,7% 11 507 2,2% 

Kvartal 3 7 122 5,7% 42 639 6,6% 

Kvartal 4 2 112 1,8% 12 770 1,6% 

Totalt 11 532 2,1% 71 2482 2,9% 

 
Kommentar  
Uppföljningen visar att andelen avvikelser är mindre än 10 % för trafik med 
propellerflygplan. 

 

Villkoret bedöms som uppfyllt. 
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Villkor 23 (villkor U3-U5 samt U10 – punkt 5)  
Visuell inflygning med jettrafik eller propellertrafik (MTOW överstigande 7 000 
kg) är ej tillåten.  
 

Kommentar  

Villkorstexten är implementerad i de lokala trafikföreskrifterna för 
flygplatsen. Någon procedur för visuellinflygningar finns inte publicerad.  

Villkoret bedöms som uppfyllt. 
 

Villkor 24 (villkor U3-U5 samt U10 – punkt 6) 

För trafikavveckling av lätt IFR-trafik (propellerdrivet luftfartyg med MTOW 7 
000 kg eller lägre) gäller följande: 

Startande  

Luftfartyg tillåts efter start svänga på kurs direkt mot destination via 
lämpligaste navigationshjälpmedel. 

Landande 

Luftfartyg ges klarering till lägst 3 000 FT (900 m) MSL men tillåts lämna höjden 
för lägst 2 000 FT (600 m) MSL, när hänsyn till hinderfrihet medger detta. 
Inflygningen fullföljs visuellt när så är möjligt. 

Kommentar  

Lätt IFR-trafik har avvecklats i enlighet med villkoret. 

Villkoret bedöms som uppfyllt 
 

Villkor 25 (villkor U3-U5 samt U10 – punkt 7) 

En procedur för kontinuerlig nedstigning från hög höjd såsom marschhöjd, ska 
färdigställas och publiceras. 
 

Kommentar  

I samband med driftsättningen av det nya flygvägssystemet 2009-01-16 
publicerades en beskrivning för kontinuerlig nedstigning i flygplatsens 
trafikföreskrifter. 

Villkoret bedöms som uppfyllt. 

Villkor 26 (villkor U3-U5 samt U10 – punkt 8)  

Avvikelser från den trafikavvecklingsmetodik som angetts får ske i följande 
situationer: 

• Luftfartyg tillåts avvika då flygsäkerheten så kräver. 
• Luftfartyg tillåts avvika vid skolflygning IFR. 
• Luftfartyg tillåts avvika p.g.a. väderskäl (t.ex. åskväder eller 

isbildningsrisk) eller väntningssituationer (t.ex. dimma eller 
halkbekämpning). 

• Luftfartyg tillåts avvika då navigeringshjälpmedel på vilket SID och/eller 
STAR baseras på är ur funktion eller otillförlitligt. Strävan skall dock vara 
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att efterlikna SID/STAR vid utarbetande av klarering. 
• Luftfartyg tillåts avvika då andra luftrumsintressenter starkt begränsar 

tillgängligt utrymme i någon del av terminalområdet. 
• Luftfartyg tillåts avvika i samband med ambulanstransport. 
 

Kommentar  

Avvikelser från den trafikavvecklingsmetodik som angetts har förekommit i 
nödvändig omfattning. 

Villkoret bedöms som uppfyllt. 

Villkor 27 (villkor U3-U5 samt U10 – punkt 9) 
Flygvägen SID Nolvik1P/Negil2P för tunga lågprestandaflygplan ska ha den 
sträckning som framgår av ett i Regeringsbeslut, daterat 1993-06-10, 
(Regeringsärende M 90/873/8) som 1:2 betecknat förslag.  
 

Kommentar  
Villkorstexten är överförd och implementerad i de lokala trafikföreskrifterna 
för flygplatsen. Den i villkoret angivna flygvägen består i verkligheten av två 
flygvägar (NEGIL2P och NOLVIK1P) som initialt är identiska och används av 
propellerflygplan med destinationer mot nordväst (t ex Oslo och Stavanger) 
eller norr (t ex Borlänge och Sundsvall). Kontrollen av denna utflygningsväg 
ingår som del i kontrollen av villkorspunkt 4, se ovan. 

Villkoret bedöms som uppfyllt. 
 

Villkor 28 (villkor U7) Dagvattenrening 

Luftfartsverket ska bygga en dammanläggning för rening av dagvattnet som 
minst motsvarar etapp 1 och etapp 2a enligt Utredning avseende 
dagvattenhantering, aktbilaga 173, flik U7. Anläggningen ska tas i drift före 
utgången av år 2010. 

All grå snö som samlas upp ska läggas upp med avrinning mot 
reningsanläggning. 
 

Kommentar  

Swedavia har enligt villkoret byggt en dammanläggning för rening av 
dagvattnet från flygplatsen. Drifttagning skedde under kvartal 4 2010.  

Uppsamlad snö från plattan (grå snö) läggs på snötipp att avrinna mot 
dammanläggningen. 

Villkoret bedöms som uppfyllt 

 

Villkor 29 (villkor U8) Hantering av avisningsvätska 

Avisningsvätskan ska samlas upp. 

Uppsamlingsgraden med avseende på glykol ska från och med 2011 vara minst 
70 % av använd mängd glykol som riktvärde* och årsmedelvärde.  
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Avisningsvätskan som samlas upp ska upparbetas och återanvändas så långt det 
är möjligt. 

Vidtagna åtgärder som syftar till att minska spillet ska rapporteras till 
tillsynsmyndigheten i den årliga miljörapporten. 

Den uppsamlade vätskan som inte kan återanvändas ska tillföras 
spillvattennätet efter samråd med GRYAAB och tillsynsmyndigheten. Den 
uppsamlade vätskan ska, innan den leds till spillvattennätet på flygplatsen, 
renas så att halten metaller och olja som riktvärde* inte överskrider följande 
värden: 
 
Cd  1,0 µg/l 
Pb  0,05 mg/l 
Cu  0,20 mg/l 
Crtot  0,05 mg/l 
Ni  0,05 mg/l 
Zn  0,20 mg/l 
Olja (Oljeindex) 5 mg/l 
 
Värdena ovan ska klaras vid varje utsläppspunkt inom flygplatsområdet. 

Glykolförorenad snö ska läggas upp så att glykolen avrinner mot 
spillvattennätet. 

*Med riktvärde avses ett värde som, om det överskrids, medför en skyldighet för 
tillståndshavaren att vidta åtgärder så att värdet kan hållas. 

Kommentar  

Swedavia arbetar med att skapa tekniska system för att klara en 
uppsamlingsgrad på minst 70 % av använd mängd glykol. Den mätbara 
koncentrationen uppsamlad glykol i glykolanläggningen, vintersäsong 2010-
2011, uppgår till 58%. Utöver detta bryts lågkoncentrerad glykol ner i 
dagvattendammarna.  

Drift- och intrimning pågår för optimering av funktionen. Bedömningen är att 
det totala omhändertagandet av glykol uppgår till storleksordningen 70%.   

 
Villkoret bedöms som uppfyllt 
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8 4:7§ DELEGERADE VILLKOR MEDDELADE AV LÄNSSTYRELSEN 

 
Datum  Villkor  Kommentar 

2007-05-21 Dimensionerande flygplan 
för bullerskyddsåtgärder 

 

 Flygplanstypen Boeing 747-
200 ska vara 
dimensionerande för de 
bullerskyddsåtgärder som 
skall vidtas vid berörda 
bostäder, vårdlokaler och 
undervisningslokaler.  

Flygplanstypen Boeing 747-200 är 
dimensionerande flygplanstyp vid de 
bullerskyddsåtgärder som vidtas.  

Villkoret vann laga kraft i 
miljödomstolens dom M1597-07, 2007-
12-19.  

Villkoret bedöms som uppfyllt 

2010-06-09 Villkor PFOS-anläggning Efterbehandlingsåtgärd utifrån 10 
kap. Miljöbalken  

 Halten PFOS i utgående 
vatten från 
reningsanläggningen får 
som gränsvärde inte 
överstiga 3 μg/l. 

Anläggningen startades upp jan 2011. 

Resultat redovisas till Länsstyrelsen 
efter varje avslutat kvartal. 

Villkoret överskreds i okt 2011, 
länsstyrelsen meddelades omgående. 
Åtgärder har vidtagits vid 
anläggningen för att förhindra 
förhöjda halter i utgående vatten.  

Villkoret bedöms som uppfyllt 

 Swedavia ska lämna in ett 
förslag på kontrollprogram 
till Länsstyrelsen innan 
anläggningen tas i drift. Av 
kontrollprogrammet ska 
det bland annat framgå 
förslag på riktvärden då 
åtgärder för förbättring av 
reningsresultatet ska 
vidtas. 

Kontrollprogram beslutat 2011-01-05 

 

Villkoret bedöms som uppfyllt 
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9 MEDDELADE FÖRSIKTIGHETSMÅTT I ANMÄLNINGSÄRENDEN SAMT 
ANDRA GÄLLANDE BESLUT 

Datum  Försiktighetsmått Kommentar 

1999-06-09 Komposteringsanläggning  

 Krav på samråd med miljö- 
och hälsoskyddskontoret 
ifråga om livsmedels-
hantering och skötsel av 
komposterings-
anläggningen 

Samråd med kommunens miljö- och 
hälsoskyddskontor genomfördes 1999 
inför starten av 
komposteringsanläggningen. 

1999-06-28 Flispannan  

 Utsläpp av stoft från 
rökgaserna vid fast 
bränsleeldning skall 
begränsas till högst l50 
mg/m3 normal torr gas vid 
13 volymprocent C02 
(motsvarar ca 70 mg/MJ 
tillfört bränsle). 

Rökgasanalys vid leveransbesiktning 
av anläggningen visade att 
stofthalterna var inom villkorets ram. 
Installerad rökgasrening har fungerat 
utan störningar under året varför 
bedömningen görs att tidigare 
rökgasanalys fortfarande är relevant. 

 
 Rökgaserna skall släppas ut 

i en, från markplanet, 
minst 25 m hög skorsten 

Skorstenen är 25 m hög.  

 

 Vatten från asksläckning, 
sotning eller liknande får 
ej släppas till det 
kommunala 
avloppsreningsverket eller 
till recipient 

Vatten har inte använts för 
asksläckning, sotning eller liknande. 

 

 Fastbränslepannan skall 
förses med utrustning som 
mäter syre (O2) eller 
kolmonoxid (CO) i 
rökgaserna för att reglera 
lufttillförseln till pannan 

 

Pannan är försedd med mätare för 
syre. 

 

 Bränsle och aska skall vid 
hantering och tillfällig 
lagring behandlas så att 
besvärande damning, lukt 
eller brandfara inte 
uppstår. Om olägenhet 
uppstår skall åtgärder 
vidtas 

Bränsle och aska har hanterats i 
enlighet med villkoret 
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 Askan från träeldning skall 
så långt som möjligt 
återföras till skogsmark 

I avtalet med flisleverantör finns 
inskrivet att de ska ta omhand askan 
för att återföra den till skogsmark.  

 Fliseldningen skall 
avrapporteras i 
miljörapporten för 
flygplatsen 

Under 2011 användes 3560 ton flis.  

2002-09-05 Utbyte av oljeavskiljarna 
 

Avser de två oljeavskiljare som 
installerades vid tvätthall och 
verkstad samt brandstation under 
2002 

 Oljenivån i avskiljarna 
skall kontrolleras 
regelbundet och tömning 
skall ske vid oljenivåer 
större än 5 cm 

Oljeavskiljarna är försedda med larm 
samt manuell kontroll utförs två 
gånger per år för att undersöka om 
tömning ska ske.  

 
2009-10-09 Byggnation av anläggning 

för tvättning av fordon, 
50.10C 

 

 Utsläpp från 
tvättanläggningen av olja 
och metaller ska klara 
villkor enligt 
miljödomstolens dom 
2006-03-10  

Fordonstvätten färdigställdes under 
hösten 2010. 

Riktvärden har överskridits tidvis 
under 2011, åtgärder har vidtagits för 
att klara villkoret, se 10.2. 

2010-11-09 Transport av farligt avfall 
och annat avfall  

 

 Om de personella, tekniska 
och ekonomiska 
förutsättningarna 
väsentligt ändras under 
tillståndsperioden i 
förhållande till ansökan 
skall detta anmälas till 
Länsstyrelsen  

Inga väsentliga förutsättningar har 
ändrats under året. 

 

 Tillståndshavaren måste 
hålla sig informerad och se 
till att anställd personal 
som hanterar farligt avfall 
och annat avfall, har 
erforderliga kunskaper om 
de risker, skyddsåtgärder 
och regler som gäller för 
transporterna. 

Den personal som hanterar avfallet 
har erforderliga kunskaper. 
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 Transportören ska ha 
sådan kännedom om 
avfallets innehåll att en 
lämplig avfallsmottagare 
kan väljas i varje enskilt 
fall.  

Vid tveksamhet om avfallets innehåll 
hyrs säkerhetsrådgivare in från Stena 
Recycling. 

 

 Olika typer av avfall ska 
hållas åtskilda från 
varandra vid 
styckegodstransport. 

Olika typer av avfall har hållits 
åtskilda vid transport. 

 

 Lösa behållare, fat och 
övrigt emballage för farligt 
avfall ska vara hela och väl 
märkta med vad 
förpackningen innehåller 
innan transport får ske. 

Emballage som använts har varit hela 
och märkta med innehåll. 

 

 Fat och övriga behållare 
ska vara väl tillslutna 
under transport.  

Fat och behållare har hållits tillslutna 
vid transport. 

 
 De krav på ADP-utbildning 

som ställs av Myndigheten 
för samhällsskydd och 
beredskap ska följas vid 
transport av farligt avfall 
som klassas som farligt 
gods.  

Den personal som utför transporterna 
har genomgått ADR-kurs. 

 

 Fordon ska vid transport 
medföra lämpliga 
anordningar för 
uppsamlande av eventuellt 
spill och omhändertagande 
av eventuellt läckande 
behållare. 

Fordon som använts vid transport har 
varit utrustade med lämplig skydds- 
och saneringsutrustning. 
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 Tillståndshavare och förare 
som utför transporten ska 
ha kunskap om vilka risker, 
skyddsåtgärder och regler 
som gäller för 
transporterna t ex vilka 
åtgärder som ska vidtas i 
händelse av läckage, spill, 
brand, kollision eller 
dylikt. Miljö- och 
hälsoskyddskontoret och 
kommunens 
räddningstjänst ska 
omedelbart informeras om 
läckage eller liknande 
inträffar. 

Den personal som hanterar avfallet 
har erforderliga kunskaper. 

 

2010-12-17 Kurvade inflygningar    

 Det är viktigt att i god tid 
innan provperioden startas 
informera de berörda 
boende inom ett relativt 
stort område. Det är inte 
tillräckligt att begränsa 
informationen till dem som 
bor inom maximalkurvan 
70 dB (A). 

Swedavia har informerat allmänheten 
om de kurvade inflygningarna.  
 
 

 Under och efter 
provperioden bör en 
utvärdering av 
bullerstörningar av 
närboende genomföras och 
redovisas till Länsstyrelsen 
och berörda kommuner. 
Utvärdering bör 
genomföras i samråd med 
berörda kommuner. 
Utredningen ska bland 
annat ligga till grund för 
bedömning av om 
eventuella fortsatta försök 
på den västra sidan är 
godtagbart. 

 

En slutrapport är framtagen av LFV. 
Diskussioner har skett löpande med 
Länsstyrelse och kommuner. Få 
förfrågningar från närboende av de 
genomförda kurvade inflygningarna 
har skett.      

2011-12-09 Förändrat avisnings-
område på Göteborg 
Landvetter Airport  
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 Länsstyrelsen godkänner 
anmälan under 
förutsättning av att villkor 
U8 i miljödomstolens dom 
2008-10-08 uppfylls.  

 

Se villkor 29 för redovisning av 
utsläppsdata.  

2011-12-19 Indunstning av uppsamlad 
glykol  

 

 Länsstyrelsen godkänner 
anmälan under 
förutsättning av att villkor 
U8 i miljödomstolens dom 
2008-10-08 uppfylls.  

Ett kontrollprogram för 
verksamheten bör tas fram 
i samråd med 
Länsstyrelsen.  

 

Se villkor 29 för redovisning av 
utsläppsdata.  

 

Kontroll av indunstningsanläggningen 
beskrivs i kontrollprogrammet 

 

 

 

 

10 4:8§ NATURVÅRDSVERKETS FÖRESKRIFTER 

 Aktuell Ej aktuell 

Kontroll av utsläpp till vatten- och markrecipient från 
anläggningar för behandling av avloppsvatten från 
tätbebyggelse, SNFS 1990:14 

 x 

Skydd för miljön, särskilt marken, när avloppsslam 
används i jordbruket, SNFS 1994:2 

 x 

Begränsningar av flyktiga organiska föreningar 
förorsakade av användningen av organiska lösningsmedel i 
vissa verksamheter och anläggningar, NFS 2001:1 

 x 

Utsläpp till luft av svaveldioxid, kväveoxider och stoft 
från förbränningsanläggningar med en installerad tillförd 
effekt på 50 MW eller mer, NFS 2002:26 

 x 

Avfallsförbränning, NFS 2002:28.  x 
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11 4:9§ SAMMANFATTNING AV RESULTAT AV MÄTNINGAR, BERÄKNINGAR 
ELLER ANDRA UNDERSÖKNINGAR 

 

11.1 Utsläpp till spillvatten  

Kontrollen av spillvatten har omfattat kontinuerlig flödesmätning av utgående 
vatten samt ett dygnssamlingsprov varje månad som analyserats på 
tungmetaller och organiskt material. Under stora delar av vintersäsongen har 
provtagningen utökas med ytterligare ett prov per månad. 

 
11.1.1 Provtagning och flödesmätning av utgående spillvatten 

I Figurer nedan redovisas uppmätta halter för analyserade parametrar på 
respektive dygnssamlingsprov under 2011. Riktvärden för utsläpp av metaller 
enligt villkor anges i varje graf.  

 

Figur 1 Halter av koppar och zink i utgående spillvatten 

 

 

Figur 2 Halter av krom, nickel och bly i utgående spillvatten 
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Figur 3 Halter av kadmium i utgående spillvatten 

 

 

Figur 4 Halter av organiskt material mätt som TOC och DOC i utgående spillvatten 

 

Utgående flöde till spillvattennätet har mätts kontinuerligt under hela året.  

Under de första vintermånaderna var halterna TOC och DOC förhöjda till följd 
av tillförseln av förbrukade avisningsvätskor (glykol) samt halkbekämpning 
(formiat).  

Riktvärdet för kadmium och koppar överskreds vid ett tillfälle, vilket inträffade 
under vintersäsongen i början av 2011.  

Riktvärde för zink överskreds vid 5 tillfällen. Övriga analyserade metaller 
underskred riktvärdesnivån med god marginal vid samtliga provtillfällen.  

Summaflöden för respektive månad, samt för helåret finns redovisat i tabell 1. I 
tabellen redovisas årsmängder av analyserade parametrar. De transporterade 
mängderna är beräknade från respektive månads dygnssamlingsprov och flödet 
under det aktuella dygnet. Den framräknade utsläppsmängden från respektive 
mätdygn har antagits gälla för hela den aktuella månaden. För de månader där 
två dygnssamlingsprov finns har medelvärdet från dessa använts. 
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Tabell 1 Månadsflöden och transporterade mängder av tungmetaller och organiskt 
material under 2011  

 
Totalflödet (m3) 2011 av utgående spillvatten minskade jämfört med 2010. 
Transporterade mängder metall minskade jämfört med 2010.  
Genomförda investeringar i glykoluppsamlingssystem på flygplatsen har medfört 
positiva effekter genom minskad belastning till spillvattnet. 
 

11.2 Provtagning av utsläpp till spillvattensystemet – uppföljning av villkor 
6 och 8  

Mätningar av icke-sanitärt spillvatten genomförs flera gånger per år för kontroll 
av uppfyllande av villkor 6 och 8. Proverna för tungmetaller är uttagna som 
samlingsprov med hjälp av tids- alt flödesstyrda provtagare. För analyserna av 
oljeindex har proverna uttagits som stickprov.  
 

11.2.1 Glykolanläggningen  

Fr.o.m. vintersäsongen 2010/2011 har Göteborg Landvetter Airport färdigställt 
ett nytt system för glykoluppsamling samt snötippar för grå och röd snö 
(glykolförorenad snö). När avisning skett, anländer sugfordon för uppsamling av 
förbrukad avisningsvätska som hamnat på plattan. Den avisningsvätska som inte 
sugs upp av sugbilarna avleds via ett antal källsorterande avskiljningsbrunnar på 
plattan.  
Högkoncentrerad avisningsvätska separeras från lågkoncentrerad mha en 
ultraljudsgivare. Vätskorna leds sedan vidare i två vattenledningssystem. Den 
högkoncentrerade vätskan passerar oljeavskiljare och samlas upp i 
utjämningstankar där sedimentation sker.  
Den lågkoncentrerade vätskan passerar oljeavskiljare innan den omhändertas i 
den allmänna dagvattenanläggningen på flygplatsen. 
 
Göteborg Landvetter Airport hade fram till 30 juni 2011 ett avtal med Härryda 
kommun att släppa obehandlad avisningsvätska till det kommunala 
spillvattennätet. Avledning enligt avtalet skedde till och med maj 2011. 
Därefter har omhändertagande och behandling av avisningsmedium skett inom 
Göteborg Landvetter Airports egen försorg. 
  
I november 2011 installerades en indunstningsanläggning vid 
glykoluppsamlingsanläggningen på flygplatsen. Indunstaren koncentrerar upp 

Total flöde [m3] TOC [kg] DOC [kg] Cd [g] Zn [g] Pb [g] Cu [g] Cr [g] Ni [g]

januari 16950 46264 47810 13,3 3275 53 1387 117 81

februari 18090 16069 14551 6,1 1982 42 3383 107 73

mars 24200 12522 12090 5,7 2055 28 1075 30 49

april 12570 9089 7857 3,7 2311 34 1371 54 62

maj 12070 3029 1844 5,1 1580 28 1580 13 45

juni 7600 707 358 0,7 590 6 393 6 15

juli 3950 294 196 0,1 416 4 269 3 9

augusti 4750 205 196 0,1 307 3 205 1 5

september 7530 1572 1209 1,3 1016 21 991 6 42

oktober 4650 1062 631 1,2 1658 18 616 16 42

november 3200 475 264 0,5 686 12 264 8 11

december 3850 6045 5580 1,6 1148 69 473 10 20

Summa 2011 119410 97332 92584 40 17023 317 12007 372 453
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den uppsamlade förbrukade avisningsvätskan till en glykolhalt på ca 50 %. 
Koncentratet skickas till extern mottagare som återvinner glykolen till ny 
råglykol. Destillatet avleds efter kontrollprovtagning till spillvattennätet. 
Metallföroreningarna samlas i koncentratet och slutomhändertas av den externa 
mottagaren. 

Nedan redovisas metallförekomst under perioden januari till april, då orenad 
avisningsvätska fortfarande avleddes till kommunalt spillvattennät. 

 

 

 

 

Figur 5 Metallhalter i orenad avisningsvätska jan – april 2011. 

 

Destillatet provtogs vid två tillfällen i december, efter att 
indunstningsanläggningen installerats. Metallhalterna är generellt mycket låga. 
Vid en av provtagningarna visade metallanalysen ett avvikande högt värde på 
zink, 0,98 mg/l. I och med att inga andra metallhalter var förhöjda kunde 
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snabbt konstateras att avvikelsen måste bero på felaktig provtagning, felaktig 
analys eller kontaminering av provet. Efter genomgång av händelsekedjan 
konstaterades att en ventil på en ledning var av zink, vilket var tillräckligt för 
att förorena provet. Ventilen är utbytt och kontrollanalyser har bekräftat att 
åtgärden givit förväntat resultat.  

 
11.2.2 Anläggning för fordonstvätt 

Fordonstvätten tvättar alla typer av fordon såsom snöröjningsfordon, 
lastmaskiner, snöslungor, lastbilar, fordon för avisning och utläggning av 
halkbekämpning samt diverse specialfordon från handlingsbolagen, bussar, 
brandbilar, tankbilar och personbilar.  
 
Under 2011 tvättades ca 900 tunga fordon och ca 1000 lätta fordon i 
fordonstvätten, både Swedavias egna och övriga verksamhetsutövares fordon. 
 
Under året avleddes ca 450 m3 sköljvatten till spillvattennätet. Utgående 
spillvatten kontrolleras med avseende på olja och tungmetaller enligt gällande 
kontrollprogram, se resultat i figur 6. 
 

 
Figur 6 Zink- och kopparhalt i utgående spillvatten från fordonstvätten. 

 
Figur 7 Krom-, nickel- och blyhalt i utgående spillvatten från fordonstvätten. 
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Figur 8 Oljehalt mätt som oljeindex i utgående spillvatten från fordonstvätten. 

 
Analysresultat av kadiumhalterna har i samtliga fall uppmätts till ≤0,001 mg/l. 
 
I februari skedde ett hydrauloljeläckage i tvätthallen, vilket påverkade 
reningsfunktionen vilket fick till följd att riktvärden överskreds. Efter 
upprepade reningsprocedurer vara alla delar i hallen åter i ordning så att 
avsedd funktion kunde uppnås och utgående halter låg under riktvärden. Om en 
liknande händelse skulle inträffa finns nu en organisation som kan omhänderta 
en sanering i tvätthallen så att full reningsfunktion återupprättas direkt efter 
avslutad sanering.  
 
Pga. förhöjda blyhalter i spillvattnet genomfördes åtgärder i reningsprocessen 
under hösten 2011 i form av förlängd tid för vattnet i reningsanläggningen. 

 
11.2.3 OA 3 Tvätthall Brandstation 

Tvätthallen vid brandstationen har ersatts av den nya fordonstvätten.  
 
Provtagning har genomförts under kvartal ett och fyra, övrig tid har flöde varit 
för litet för att kunna genomföra provtagning. 
Genomförda analyser visade att riktvärden för metaller har innehållits. En 
analys visade förhöjd oljeindex i december, vilket berodde på ett 
provtagningsfel då provet togs direkt i oljeavskiljaren när den automatiska 
provtagaren var ur drift. 
 

11.2.4 Vatten från skurmaskiner  

För rengöring av stora lokaler, t ex hallar i stationsbyggnaden, fraktterminaler 
och hangarer, används speciella skurmaskiner. Skurvattnet samlas upp i en 
certifierad tank och omhändertas som farligt avfall. Det skurvatten som 
kommer från SAS byggnader, och för vilket SAS ansvarar, renas i SAS 
reningsanläggning innan det kontrolleras och avleds till spillvattennätet. 
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11.3 Snötippar  

Snön som hanteras på Göteborg Landvetter Airport kan delas in i tre olika 
klasser, röd, grå och övrig snö. Röd snö innefattar snö med glykolinnehåll. Röd 
snö samlas upp från avisningsplatserna på plattan. Grå snö innefattar all snö 
från plattan utan glykol. Övrig snö är den snö som plogas från banorna och får 
smälta av i terrängen bredvid banan utan att transporteras till en snötipp. 
 

11.3.1 Grå snö  

Fr.o.m. vintersäsongen 2010/2011 har Göteborg Landvetter Airport färdigställt 
snötippar för grå snö och röd snö (glykolförorenad snö). Snötipp för grå snö är 
belägen söder om brandstationen och har kontrollerad avrinning till 
dammanläggning för dagvattenhantering. Snötippen har en yta av c:a 30 000 
m2.  
 

11.3.2 Röd snö (glykolförorenad snö)  

Tipp för röd snö är placerad i anslutning till glykolanläggningen. Plattan för 
hantering av röd snö är hårdgjord och tät (betong) för att förhindra infiltration 
av glykol till grundvattnet. Röd snö läggs på snötipp för röd snö. Vattnet som 
avrinner källsorteras med avseende på glykolhalt. Den högkoncentrerade 
vätskan leds in till tankanläggning för glykol och den lågkoncentrerade vätskan 
leds via oljeavskiljare till dagvattendammar för vidare behandling och 
nedbrytning.  

 

  



 Dokumenttyp Datum Ver.rev Dokumentnummer Sida 

 

 

RAPPORT 2012-03-30 01.00  D 2012-000553 35(56) 

Godkänd  Sekretess 

OS      

Flygplats Upprättad av  Referens  

Göteborg Landvetter Airport Karin Görjevik, 010 1093151   

 
 

 

 

11.4 Åtgärder för att minimera spridning av PFOS från historisk användning 

Till följd av historisk användning av släckmedel med innehåll av PFOS har 
konstaterats förekomst av PFOS i markvatten kring brandövningsplatsen. 
Göteborg Landvetter Airport har sedan januari 2011 en anläggning för att rena 
förorenat markvatten från PFOS. Reningsanläggningen består av ett förfilter, 
antracitfilter (stenkol) och två seriekopplade kolfilter.  
 
Provtagning sker enligt fastställt provtagningsprogram. Ingående halt till 
anläggning i medel är 6,6 μg/l (baserat på 6 st. stickprov). Utgående halt har 
varierat mellan <0,005 μg/l till 2 μg/l, med ett undantag då halten överskred 
gränsvärdet (8,9 μg/l). Överskridandet skedde i slutet av oktober. Länsstyrelsen 
meddelades omgående. 
 
Flygplatsen har sett över sina driftrutiner för anläggningen och ökat frekvensen 
av filterbyte. Halten PFOS kontrolleras efter första kolfiltret som kontroll av 
anläggningens funktion var fjortonde dag. 2011 renades 15 000 m3 vatten i 
anläggningen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 9 Halt PFOS i ingående vatten, efter första kolfiltret samt i utgående vatten från 
reningsanläggningen. 

 
 

11.5 Utsläpp till dagvatten  

Huvudavrinningen av dagvatten från flygplatsen leds mot sydost via 
dagvattendammar vidare till Issjöbäcken, Lilla Issjön och Västra Ingsjön.   

 
Dammarnas funktion är framförallt att omhänderta organiskt material, kväve, 
fosfor, kalium och tungmetaller i vattnet. 
Under första halvåret skedde förstärkande åtgärder i dammanläggningens 
konstruktion. Dammanläggningen var ur drift under denna period och 
dagvattnet gick obehandlat i bräddledning under dammanläggningen vidare till 
Issjöbäcken. 
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Figur 10 Situationsplan över flygplatsens dagvattendammar  

 
 

11.5.1 Mätstation för utgående dagvatten – kontinuerlig kontroll  

Kontrollen av dagvatten har omfattat kontinuerlig mätning av flöde, syre, pH, 
konduktivitet och temperatur för den huvudsakliga avledningen av dagvatten från 
flygplatsområdet som leds via Issjöbäcken till recipienten Västra Ingsjön.  
 

 
Tabell 2 Flöde, syrehalt, temperatur, pH och konduktivitet i utgående dagvatten, D-A14 

Total Min Med Max Min Med Max Min Med Max Min Med Max Min Med Max

Januari 291946 0 109 405 2,5 6,4 9,4 2,9 5,0 7 5,7 7,0 7,3 23,0 43,0 143,0

Februari 541901 46 224 839 4,1 6,2 8,6 2,1 4,5 8,8 6,2 6,9 7,6 14,0 36,6 158,4

Mars 428544 56 160 508 3,2 6,7 8,7 2,3 3,9 5,5 6,2 6,7 7,4 14,7 36,8 139,9

April 456190 42 173 497 4,1 5,9 7,8 4,9 7,9 12 6,2 6,6 7,0 10,3 26,8 42,0

Maj 551750 34 206 741 3,4 4,7 9,7 6,1 11,4 15,0 6,3 6,8 7,3 4,6 28,8 52,6

Juni 520992 76 172 980 1,0 4,7 6,7 13,5 15,5 22,3 5,9 7,0 7,3 6,7 17,7 27,1

Juli 342835 0 128 1154 1,0 4,7 8,6 13,4 16,1 19,7 6,4 6,9 7,2 2,5 17,3 26,2

Augusti 224986 0 79 583 4,9 6,6 8,8 13,7 16,1 18,3 6,3 6,7 6,9 2,9 13,7 20,4

September 508896 41 194 1805 6,7 7,8 9,4 12,8 14,3 15,6 6,1 6,6 6,8 2,2 9,9 13,3

Oktober 500861 78 187 949 5,2 9,2 10,2 7,6 10,0 15,5 6,1 6,7 6,8 1,5 8,3 11,1

November 404352 14 156 1106 6,9 9,6 11,5 4,9 8,2 15,1 6,5 6,8 6,9 3,4 10,4 75,6

December 889229 120 332 1205 6,5 7,7 10,2 3,7 8,3 10,0 6,4 7,0 7,3 4,9 20,6 169,2

pH Konduktivitet 

(mS/m)

Månad Flöde (m3) Syre (mg/l) Temp (˚C)
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Figur 11 Karta över flygplatsens huvudsakliga avrinningsområde  
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11.5.2 Provtagning av dagvatten  

Provtagning och analys har utförts som stickprov månadsvis under hela året i 
inloppet till dagvattendammar samt i det samlade dagvattendike som leder ut till 
Issjöbäcken (D-A14).  
 
Mellan augusti och december har provtagning genomförts i dammanläggningens 
utlopp. Under första delen av året kunde inte provtagning genomföras i utloppet 
till följd av pågående förstärkningsåtgärder.  
 
Varje månad uttogs stickprov som analyserades map TOC (totalt organiskt kol) och 
DOC (löst organiskt kol), totalkväve (TOT-N), ammonium-, nitrat- och nitritkväve, 
totalfosfor (TOT-P), fosfatfosfor (PO4-P), kalium (K), natrium (Na), klorid (Cl), 
kalcium (Ca), magnesium (Mg), pH, syre, alkalinitet, absorbans, och turbiditet. 
Ett antal tungmetaller mättes vid varje provtillfälle; bly (Pb), kadmium (Cd), 
koppar (Cu), krom (Cr), nickel (Ni) och zink (Zn). Samtliga analyser utfördes av 
ackrediterat laboratorium.  
 
Utsläppskontroll har skett varannan månad i dagvattnet från banans södra del som 
leds ut i Issjöbäcken (D-B14) 

 

Figur 12 Variation av halten organiskt material mätt som TOC under året i det samlade 
in- och utlopp till dagvattenanläggning samt i dagvattendiket som leds ut i Issjöbäcken 
(D-A14). 

 
Halten organiskt material mätt som TOC i referensvattendraget Sandsjöbäcken 
varierade mellan 10 och 17 mg/l under året.  
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Figur 13 Halten totalkväve och totalfosfor (mg/l) i det samlade in- och utloppet till 
dagvattenanläggningen samt i dagvattendiket som leds ut i Issjöbäcken (D-A14) 

 
Halten totalkväve i referensvattendraget Sandsjöbäcken varierade kring 
0,5-0,6 mg/l, halten totalfosfor varierade mellan <0,005 mg/l och 0,013 
mg/l under året. 
 
 

 
Figur 14 Konduktiviteten i det samlade in- och utloppet till dagvattenanläggningen 
samt i dagvattendiket som leds ut i Issjöbäcken (D-A14) 

 
Konduktiviteten i referensvattendraget Sandsjöbäcken varierade mellan 5,7 mS/m 
till 8,5 mS/m under året. 
 
Kalium, klorid och natriumhalterna ligger i det samlade in- och utloppet till 
dagvattenanläggning samt i dagvattendiket som leds ut i Issjöbäcken (D-A14) 
generellt högre under vinterhalvåret och strax efter än resten av året. I 
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referensvattendraget Sandsjöbäcken ligger motsvarande halter på en jämn låg 
nivå under året. 

 

 
Figur 15 Metallhalter i in- och utloppet till dagvattenanläggningen samt i 
dagvattendiket som leds ut i Issjöbäcken (D-A14) 

  
Kopparhalten i referensvattendraget Sandsjöbäcken låg mellan 0,001 mg/l och 
0,002 mg/l. Zinkhalten i samma provpunkt varierade mellan 0,006 till 0,014 
mg/l under året.  

Kadmium- och kromhalten är generellt låg, mellan < 0,0001 mg/l och < 0,001 
mg/l i det samlade in- och utloppet till dagvattenanläggningen, i 
dagvattendiket som leds ut i Issjöbäcken (D-A14) samt i referensvattendraget 
Sandsjöbäcken. 

Halterna i dagvattnet från flygplatsen ligger under de medelhalter* för ett 
dagvatten i en stadsmiljö (källa Stormtac) gällande kväve, fosfor och zink. 
Kopparhalten i utgående dagvatten från flygplatsen överskrider vid ett tillfälle 
under året Stormtacs värde. TOC-halten i utgående dagvatten från flygplatsen 
överskrider Stormtacs värde januari till maj 2011.1 

Riktvärden inom miljökvalitetsnormen för bly, kadmium och nickel uppfylls i 
utgående dagvatten.  

Koppar och zinkhalten i utgående dagvatten överskrider gränsen för god 
ekologisk status. 

Syrehalten har <5mg/l i perioder under året innan och efter 
dagvattendammarna, syrehalten har dock varit >5mg/l i det samlade utgående 
dagvattnet från flygplatsen. 

                                                 
1
 Stormtac databas sammanställer uppmätta halter för dagvatten i samhället, i detta 

fall har medelhalter för dagvatten från en stadsmiljö används baserat på affärsytor, 
vägar, hus, industri, parkering etc. 
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Figur 16 Syrehalten vid damminlopp och utlopp samt utgående dagvatten till recipient 
(D-A14).  

 
11.5.3 Vattenföring och transportberäkningar  

Med hjälp av analysresultat och uppmätta vattenflöden vid mätstationen har 
följande transportberäkningar genomförts. Beräkningarna är gjorda månadsvis 
med antagandet att halterna varit konstanta kring tiden för varje 
provtagningstillfälle. 
 

 
Tabell 3 Summerade månadsflöden och transporterade mängder organiskt material, 
kväve, fosfor och kalium. 

 

Det totala flödet för 2011 var betydligt högre jämförbart med föregående år. 
De transporterade mängderna var högre jämfört med föregående år vilket bl.a. 
beror höga flöden och på sträng vinter både i början och i slutet av året.  
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11.5.4 Oljeavskiljare på dagvattennätet  

Samtliga oljeavskiljare på dagvattennätet kontrolleras med avseende på olje- 
och slamnivå 2 ggr per år och rengörs vid behov. Tre oljeavskiljare (OA4 på 
brandövningsplatsen, OA6 på terminalplattan och OA12 på södra plattan) har 
provtagits vid ett tillfälle under 2011 efter avslutade ombyggnationer med 
avseende på metallhalt och oljeindex. Metallhalterna var låga, oljeindex var 
högt vid OA4 vilket med största sannolikhet berodde på provtagningsfel. Vid 
uppföljande provtagning låg halten olja under 5 mg/l. 

 

11.6 Recipientkontroll ytvatten  

Recipientkontroll av ytvatten sker vid följande provpunkter varannan månad. 
 
Utflöde söderut Issjöbäcken  
Y1  Nedströms Lilla Issjön 
P4 Strax före utlopp till V. Ingsjön 

Utflöde norrut  
Vindtjärn vid flygplatsen norra del 

R40 Vid riksväg 40, rinner norrut mot Mölndalsån 

P7 Dike öster mot Tranemossen vid parkering P7, rinner norrut mot 
Mölndalsån 

 
Utflöde västerut 
Y2  Vid norra delen av banan, det tidigare naturliga utloppet från 

Vindtjärn, rinner via Björrödsbäcken norrut mot Mölndalsån 
Y8  Vid södra delen av banan, rinner via Forsvatten söderut mot 

Lindomeån 

Utflöde österut 

NB-1 Infiltrerat dagvatten från sprängstensmagasin som avrinner österut 
mot Kärrsjön  

 
Referenspunkt i Sandsjöbäcken 
P3  Strax före utlopp i V. Ingsjön 

Vattenproverna analyserades av ackrediterat laboratorium med avseende på 
TOC, DOC, totalkväve (TOT-N), totalfosfor (TOT-P), fosfatfosfor (PO4-P), 
kalium (K), natrium (Na), klorid (Cl), pH, syre, konduktivitet och turbiditet. 
Tungmetaller mättes vid varje provtillfälle; bly (Pb), kadmium (Cd), koppar 
(Cu), krom (Cr) och zink (Zn) samt förorening av olja. Vid provpunkterna i 
Issjöbäcken (Y1, P4) analyserades även ammonium-, nitrat- och nitritkväve, 
alkalinitet, absorbans, kalcium (Ca) och magnesium (Mg). 
 

11.6.1 Provtagning i huvudrecipienten i Issjöbäcken sydost 

Provpunkterna i Issjöbäcken ligger nedströms Lilla Issjön (Y1) och strax före 
utlopp till V. Ingsjön (P4). 
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Vattenprover tas även i Sandsjöbäcken som ligger öster om flygplatsen och 
fungerar som referenspunkt då ingen avrinning från flygplatsen sker inom det 
avrinningsområdet. Referenspunkten (P3) är belägen i Sandsjöbäcken strax före 
utloppet i V. Ingsjön. 
 
Halterna nedströms Lilla Issjön och innan utlopp till Västra Ingsjön följs väl åt. 
Vintern i början av 2011 var kraftig vilket innebar ökad användning av 
kemikalier för halkbekämpning och avisning. Samtidigt uppstod driftproblem 
med den nybyggda dagvattenanläggningen vilket medförde att dagvatten fick 
ledas obehandlat till recipienten Issjöbäcken.  
 

 
Figur 17 Variation av halten organiskt material mätt som TOC under året i Issjöbäcken 

 

 
Figur 18 Halten totalkväve och totalfosfor (mg/l) i Issjöbäcken samt i 
referensvattendraget Sandsjöbäcken. 

 
Kväve- och fosforhalterna följs åt förutom i juni då kvävehalten var högre vid 
utloppet till Västra Ingsjön än högre upp i recipienten, se figur 18. Detta kan 
bero på att det finns verksamhet i form av jordbruk längs recipienten som 
påverkar vattenkvaliteten.  
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Figur 19 Metallhalter i Issjöbäcken samt i referensvattendraget Sandsjöbäcken. 

 
Riktvärden inom miljökvalitetsnormen för bly, kadmium och nickel uppfylls i 
utgående dagvatten.  

Koppar och zinkhalten nedströms Lilla Issjön (Y1) överskrider gränsen för god 
ekologisk status under 2011. Riktvärdena för koppar och zink uppfylls 
uppströms Västra Ingsjön (P4). 

Syrehalten var >5 mg/l under höst och vinter nedströms Lilla Issjön, syrehalten 
<5 mg/l under april, juni, augusti. Syrehalten har varit >5 mg/l under hela året 
i punkten P4, uppströms inloppet till Västra Ingsjön. 

 

 
Figur 20 Syrehalten nedströms Lilla Issjön (Y1) och vid utloppet till Västra Ingsjön (P4) 

 
Kalium-, klorid- och natriumhalterna ligger generellt något högre under och strax 
efter vinterhalvåret i Issjöbäcken jämfört med resten av året. pH varierar mellan 
7,2 och 7,9 jämfört med referenspunkten där variationen är 6,8-7,6. 
 

11.6.2 Provtagning norr om flygplatsen 

Provtagning i norr sker i ett dike som rinner från Vindtjärn mot väg 40 och 
vidare mot Mölndalsån (R40). 
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I Vindtjärn togs prover 2011 för analys av organiskt material (TOC) och kalium. 
Halterna bekräftar att flytten av den grå snötippen har haft positiv påverkan på 
vattenkvalitén, figur 21.  

 

Figur 21 Halter av organiskt material analyserats som TOC samt kalium i Vindtjärn 

 
TOC halterna vid R40 varierade mellan 12 och 33 mg/l med den högsta halten i 
augusti. Kaliumhalten varierade mellan 2,4 och 4,9 mg/l. 
 

 
Figur 22 Halten totalkväve och totalfosfor (mg/l) i Vindtjärn och i R40 
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Figur 23 Halten koppar och zink (mg/l) i Vindtjärn och i R40 

 
I utgående dagvatten uppfylls miljökvalitetsnormen för bly, kadmium och 
nickel.  

Vid Vindtjärn och R40 överskrids MKN för god ekologisk status för koppar och 
zink under 2011.  

Syrehalten i R40 har varierat mellan 6-10 mg/l under året, syrehalten i 
Vindtjärn har varit låg, vilket är naturligt för ett grundvatten. 
 

11.6.3 Provtagning i recipienter väster om flygplatsen 

Provtagning sker i två bäckar väster om flygplatsen, den ena finns väster om 
norra delen av banan (Y2) och den andra ligger väster om södra delen av banan 
(Y8). 

 

 
Figur 24 Halter av organiskt material analyserats som TOC i recipienter i väster (Y2, 
Y8) 
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Figur 25 Halten totalkväve och totalfosfor (mg/l) i recipienter i väster (Y2, Y8) 
 

 
Figur 26 Halten koppar och zink (mg/l) i recipienter i väster (Y2, Y8) 

 
I utgående dagvatten uppfylls miljökvalitetsnormen för bly, kadmium och nickel  

Vid Y2 och Y8 överskrids koppar och zinkhalten för god ekologisk status under 
2011.  

Syrehalten har varit >5 mg/l i recipienterna i väster under året förutom i 

februari då syrehalten var <5 mg/l i Y2. 

 
Figur 27 Syrehalten i recipienter i väster (Y2, Y8) 
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11.6.4 Provtagning i recipient öster om flygplatsen 

Provtagning sker på infiltrerat dagvatten, från de centrala 
sprängstensmagasinen under flygplatsen, i brunn NB-1. Vattnet avrinner österut 
mot Kärrsjön. 
 

 
Figur 28 Halter av organiskt material (mg/l) analyserat som TOC i recipient i öster (NB-
1) 

 
Figur 29 Halten totalkväve och totalfosfor (mg/l) i recipient i öster (NB-1) 

 

 
Figur 30 Halten koppar och zink (mg/l) i recipienter i recipient i öster (NB-1) 

 
I utgående dagvatten uppfylls miljökvalitetsnormen för bly, kadmium och nickel  

I NB-1 överskrids koppar och zinkhalten för god ekologisk status under 2011.  
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Österut mot Tranemossen (P7) uttas prov i ett dike öster om parkering när 
flöde finns. Under 2011 har provtagning skett vid ett tillfälle i december. Vid 
övriga provtagningstillfällen har det inte funnits något flöde i provpunkten. 
Natrium- och kloridhalten var vid provtagningstillfället 35 mg/l resp. 55 mg/l. 
Övriga halter var normala.  

 

11.7 Recipientkontroll – biologiska undersökningar 

Sedan flygplatsens öppnande 1977 har en årlig elfiskekontroll utförts i 
Lindomeån och Issjöbäcken. Årets kontroll genomfördes i september 2011. 
Kontrollen har skett på motsvarande sätt som tidigare år vilket ger möjlighet 
till jämförelser. Rapporten sammanfattas nedan. 

I Issjöbäcken gjordes elfiske på provlokalen; ”Sågen”. Sammantaget fångades 4 
stycken öringar. Besättningstätheten av öring på provsträckan ”Sågen” 
beräknas uppgå till ca 12 stycken/100 m2. Inga årsungar noterades dock. 
Elfisket utökades därför med ytterligare tre lokaler, ”Stenbron”, 
”Sommarstugan” och ”Sågebacken” med motsvarande resultat beträffande 
frånvaro av årsungar. Besättningstätheten för dessa tre lokaler var något högre, 
mellan 19 och 50 stycken/100 m2. 

I Lindomeån gjordes elfiske på lokal ”Stenen”. Elfisket på provsträckan 
omfattade tre avfiskningar och sammanlagt fångades 14 stycken öringar. Av 
öringarna var 5 årsungar (0+). Besättningstätheten av öring på provsträckan 
”Stenen” beräknades uppgå till ca 17styck/100m2.  

Vid ”Stenen” fångades också 24 stycken laxar men inga årsungar. 
Besättningstätheten av lax på provsträckan ”Stenen” beräknades uppgå till ca 
22 stycken/100m2. 

Liksom förra året utnyttjas resultat från ett referensvattendrag som inte 
påverkas av avrinning från flygplatsen, Sandsjöbäcken. Vid provtagningslokalen 
”Ingsered” i Sandsjöbäcken fångades totalt 34 stycken öringar, varav sex 
årsungar. Besättningstätheten av öring på beräknades uppgå till ca 18 
stycken/100 m2. 

Sammantaget bedöms elfiskeresultaten inte tyda på att någon markant 
miljöstörning i Lindomeån förelåg från Göteborg Landvetter Airport mellan 
hösten 2010 och hösten 2011. Däremot tyder resultaten från Issjöbäcken på att 
reproduktionen störts i någon form. Några olika tänkbara orsaker kan vara 
påverkan av kemikalieanvändning vid flygplatsen, bottenfrysning under den 
stränga vintern eller dålig uppvandring av lekfisk. Det är dock för kort 
utvärderingsperiod för att kunna dra några säkra slutsatser.  

Kungsbackaåns vattenvårdsförbund genomför regelbundna kemisk-fysikaliska 
undersökningar i avrinningsområdet. Årsrapporten för 2011 är ännu inte 
sammanställd av förbundet.  
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11.8 Grundvatten  

Grundvattenkontroll har utförts enligt kontrollprogram i vatten från ett antal 
djupborrade brunnar samt en utfylld sjö under bansystemet. 
 

Provtagnings 
datum 

Provtagningspunkt 
NH4-N  
(mg/l) 

NO3-N  
(mg/l) 

NO2-N  
(mg/l) 

K 
(mg/l) 

2011-12-07 Kopparbo 1:34
1)
 <0.01 <0.1 0,002 1,2 

2011-12-07 Buarås 1:39
1)
 <0.01 0.62 0,005 4,1 

2011-12-07 Snåkered 3:24
1)
 <0.01 0.72 0,002 2,1 

2011-12-07 Rågdal 0,025 <0.1 0,003 3,6 

2011-12-07 Knös 1:78
1)
 <0.01 0.23 0,002 2,2 

2010-09-26 Mätbrunn 4 <0.01 0,24 <0,002 22 

Tabell 4 Grundvattenkontroll 
1) Privat vattentäkt. 

 
Enligt Socialstyrelsens föreskrift (SOSFS 2005:20) om dricksvatten bedöms 
vattnet i de fyra privata vattentäkterna samt i Swedavias fastighet vid Rågdal 
som tjänligt. Någon påverkan av grundvattnet beroende på aktiviteter vid 
flygplatsen kan inte märkas. I mätbrunn 4 uppmättes kaliumhalten till 22 mg/l. 
 
 

11.9 Utsläpp till luft  

De utsläpp till luft som uppkommer vid Göteborg Landvetter Airport, inräknat de 
följdföretag som flygplatsen ger upphov till, domineras av avgasutsläpp från 
flygtrafik och från fordonstrafiken till och från flygplatsen. Det är källor över vilka 
Swedavia enbart har begränsad eller i princip ingen rådighet över alls. Därutöver 
minskar Swedavias rådighet ytterligare kraftigt vid ökat avstånd från flygplatsen. 

I följande tabeller redovisas de beräknade utsläppen till luft enligt kontroll-
programmet där en uppdelning gjorts efter Swedavias rådighet över de olika 
aktiviteterna.  

Aktivitet Tillförd 
mängd 
bränsle 

NOX (kg) HC (ton) CO ton) CO2 (ton) S (kg) 

Uppvärmning, olja 
(Eo1, <0,05% S) 

45 m3 160 0 0 120 40 

Uppvärmning, 
biobränsle 
(träflis, 0,02% S) 

3560 ton 3 300 0 0 0 750 

Uppvärmning, 
biobränsle 
(pellets, 0,01% S) 

1840 ton 2 600 0 0 0 180 
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Aktivitet NOX 
(ton) 

HC (ton) CO (ton) CO2 (ton) 

Markfordon 11 2 7 700 

Drivmedelshantering - 0 - - 

Tabell 5 Swedavias egen verksamhet 
 
 

Aktivitet, 
verksamhetsutövar
e 

NOX 
(ton) 

HC (ton) CO (ton) CO2 (ton) 

Flygtrafik, LTO-
cykeln 

182 25  133,5 44 800 

Markfordon 12 2 6 700 

Drivmedelshantering 
GFC 

- * - - 

Drivmedelshantering
Statoil 

- 1 - - 

Tabell 6 Andra verksamhetsutövares påverkan 
* Se separat miljörapport från GFC 

Under 2011 har Swedavia bytt beräkningsmodell av LTO-cykelns utsläpp från FOI 
till EDMS. Beräkningsmodellen EDMS är en amerikansk modell som utvecklats av 
FAA (Federal Aviation Administration) och är väl använd internationellt.   

EDMS beräknar bränsleförbrukning inom LTO-cykeln. Utsläppen av kolväten och 
kväveoxider har beräknats med hjälp av ICAO:s emissionsdatabas. LTO-cykeln 
är i EDMS indelad i sex faser; landning, taxning in, uppstart, taxning ut, avgång 
och stigning. Varje fas har en specifik uppehållstid som är beroende av 
flygplanstyp. I EDMS kan tiden för taxning in och ut ändras, tider för andra faser 
är låsta i modellen. 
 
Motivet till att byta beräkningsmetod är dels för att öka siffrornas transparens 
dels att få en bättre jämförelse mellan olika flygplatser i världen. Inom en kort 
framtid beräknas bullerberäkningsverktyget INM och emissionsberäknings-
verktyg EDMS att integreras i samma program ”AEDT” vilket medför att vid 
bullerberäkning produceras även en emissionsberäkning vilket ger mer 
information på ett lätthanterligt sätt.  
 
Skillnaden mellan resultaten från EDMS och FOI:s modeller kan förklaras av 
olika tider för varje flygfas, vilket medför andra utsläppsvärden. En jämförelse 
mellan de båda modellerna har genomförts vilket presenteras på nästa sida.    
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Flygplats Modell 
Antal 
DEP 

Antal 
ARR 

CO2 
(ton) 

CO 
(ton) 

VOC 
(ton) 

NOx 
(ton) 

SOx 
(ton) 

 

Göteborg 
Landvetter 
Airport 

EDMS 29985 29993 38000 110 20 150 14  

FOI 30557 30568 32000 100 15 110 10  

EDMS % 
FOI 

-2% -2% 17% 14% 36% 34% 38%  

Tabell 7 Jämförelse mellan beräkningsmodell FOI och EDMS 2010 på Göteborg 
Landvetter Airport  
 
Jämförelsen visar att EDMS-modellen visar högre utsläpp än FOI-modellen med 
mellan 14-38%.  

 

11.9.1 Extern fordonstrafik  

Utöver Swedavia och övriga verksamhetsutövares utsläpp tillkommer extern 
fordonstrafik till och från flygplatsen i flygplatsens närhet (ner till väg 40). 
Uppskattade utsläpp härifrån är som följer: 

Aktivitet, 
verksamhetsutövar
e 

NOX 
(ton) 

HC (ton) CO (ton) CO2 (ton) 

Extern fordonstrafik 7 8 12 4 000 

Tabell 8 Extern fordonstrafik  
 
 

12 4:10§ ÅTGÄRDER SOM VIDTAGITS UNDER ÅRET FÖR ATT SÄKRA DRIFT 
OCH KONTROLLFUNKTIONER 

4 § 10. Redovisning av de betydande åtgärder som vidtagits under året för att säkra drift och 
kontrollfunktioner samt för att förbättra skötsel och underhåll av tekniska installationer.  

Under året har Swedavia arbetat med en rad miljöförbättrande åtgärder, 
exempel på sådana insatser är;  

 Förbättring av glykolhanteringssystemet för omhändertagande av 
avisningsvätska i form av en ny anläggning.  

 En reningsanläggning för hantering och rening av PFOS-förorenat vatten 
vid brandövningsplatsen.  

 Flygplatsen har re-ackrediterats enligt den högsta nivån i programmet 
Airport Carbon Accreditation vilket mäter och graderar hur flygplatser 
arbetar med klimatfrågan.  

 Genomförande och utvärdering av projektet för kurvade inflygningar, 
vilken avslutades den 30 september. Projektet syftar till att, i 
begränsad omfattning, prova hur ny teknik kan implementeras för att 
förkorta inflygningsvägar och därmed minska mängden utsläpp av fossil 
koldioxid 

 Tillsyn av mätstationen för dagvatten (D-A14) har utförts av Swedavias 
personal minst en gång per vecka.  
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 Driftsinstruktioner och rutiner har upprättas för de nya anläggningarna 
glykolanläggning och dagvattendammar. 

 Canea genomförde under hösten en lagrevision på uppdrag av Swedavia. 
Syftet var att säkerställa att Swedavia efterlever de lagkrav som är 
relevanta. 

 Uppdatering och revidering av kontrollprogram och rutiner inom 
Swedavias miljöledningssystem. 

 

13 4:11§ ÅTGÄRDER SOM GENOMFÖRTS MED ANLEDNING AV EVENTUELLA 
DRIFTSTÖRNINGAR, AVBROTT, OLYCKOR MM  

Under året har det förekommit några mindre utsläpp av hydraulolja från 
markfordon i samband med slangbrott. Utsläppen har sanerats med 
absorptionsmedel och tagits omhand som farligt avfall. 
 
Den 29 januari skedde ett större läckage av hydraulolja på en av Swedavias 
glykolsugbilar. Incidenten rapporterades till Länsstyrelsen. Information till 
berörda enheter har skett avseende rutiner och handhavande vid läckage.  
 
Länsstyrelsen informerades även om ett läckage från en flygbränsletransport 
mellan Göteborgs hamn och flygplatsen som skedde den första december 2011. 
I övrigt har det inte förekommit några driftstörningar, avbrott eller olyckor. 

14 4:12§ ÅTGÄRDER SOM GENOMFÖRTS UNDER ÅRET MED SYFTE ATT 
MINSKA VERKSAMHETENS FÖRBRUKNING AV RÅVAROR OCH ENERGI   

Samarbete och utbildning  

Kunskapsspridning har genomförts under året för att öka medvetenheten för 
miljö- och klimatfrågor bland de anställda på Swedavia på bland annat APT-
möten.  
 
Belysning 

Utbytet till LED armaturer i terminalbyggnaden som påbörjades 2010 har 
fortsatt under 2011. LED armaturer har installerats på plan 3 i det gamla 
parkeringshuset samt på parkeringsytor har utbyte av armaturer skett. 
 
Solceller  

Under året har solceller installerats på ett av parkeringshusens södra vägg. Elen 
som produceras används i p-huset, som behöver belysning hela dagarna.    
 
Uppvärmning 

Driftoptimering och intrimning av belysning och värme sker i den dagliga 
verksamheten.  
 
Energikartläggning 

Alla byggnader är energideklarerade. 
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14.1 Flygplatsens klimatmärkning  

Under 2011 blev Göteborg Landvetter Airport re-certifierade enligt programmet 
Airport Carbon Accreditation som mäter och graderar hur flygplatser arbetar 
med klimatfrågan. Bakom programmet står ACI, Airport Council International 
Europe och WSP Environmental. 
 
Programmet Airport Carbon Accreditation följer den internationella standarden 
”Greenhouse Gas Protocol” framtagen av World Resources Institute (WRI) och 
World Business Council for Sustainable Development (WBCSD). I programmet 
finns fyra nivåer som flygplatser kan ackrediteras utifrån. Dessa är; 

 Nivå 1 (Mapping): kräver att flygplatsen ska redovisa koldioxidutsläpp 
som flygplatsen har kontroll över men också de utsläppskällor som 
flygplatsen kan påverka. Samtliga utsläppskällor verifieras sedan enligt 
ISO 14064 (Greenhouse Gas Accounting) av en oberoende revisor. 

 Nivå 2 (Reduction): kräver dessutom att flygplatsen ska bevisa en 
effektiv koldioxidhantering och påvisa utsläppsminskningar. 

 Nivå 3 (Optimisation): kräver utöver ”mapping” och ”reduction” att 
flygplatsen engagerar andra företag som agerar på flygplatsen, såsom 
flygbolag, cateringföretag och kollektivtrafikbolag involveras och att 
flygplatsen visar hur arbetet kommuniceras. 

 Nivå 3+ (Neutrality): utöver nivå 1-3 krävs att Swedavia kompenserar för 
egna utsläpp som ännu inte kunnat minskas på 
egen hand genom att investera i projekt i 
utvecklingsländer som binder eller minskar 
motsvarande mängd koldioxid.  

Samtliga krav måste uppfyllas för att nå högsta nivån, 
vilket Göteborg Landvetter Airport har uppnått.   
 

15 4:13§ ERSÄTTNING AV KEMISKA PRODUKTER M M  

Swedavia har sedan flera år tillbaka en koncerngemensam kemikaliegrupp. 
Göteborg Landvetter Airport har en representant i gruppen. Ett av gruppens 
uppdrag är att verka för att mängden farliga ämnen i verksamheten minskar. 
Samtliga produkter måste miljöbedömas och godkännas innan de tas in i 
verksamheten. Produkterna registreras därefter i ett gemensamt centralt 
kemikalieinformationssystem.  

Kemikalielistan är under ständig kontroll och revision av listan genomförs 
regelbundet. Under 2011 har Swedavias kemiska produkter som innehåller 
ämnen som finns upptagna på REACH kanidatlista ersatts eller fasats ut. Ett 
antal flussmedel för lödning är fortfarande under utredning, då 
ersättningsprodukter saknas. 

Eftersom brandsläckningsskummet AFFF som används vid nödlägen tidigare 
innehöll miljögiftet PFOS, genomfördes under 2011 en sanering av samtliga av 
Swedavias brandbilar. Provtagning visade att målvärdena på halter i produkt, 
samt för utsläpp till dagvatten klarades med god marginal. 
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Nya brandsläckningskemikalier upphandlades koncerngemensamt under 2011. 
Representanter från kemikaliegruppen, brand och inköp undersökte tillsammans 
marknaden på, ur brandsynpunkt, godtagbara alternativ med bästa möjliga 
miljöprestanda. Ett alternativ till AFFF, som fortfarande innehåller 
fluortensider, hittades. Den alternativa produkten innehåller inga ämnen som 
är klassificerade som miljöfarliga. 

 

16 4:14§ AVFALL FRÅN VERKSAMHETEN OCH AVFALLETS 
MILJÖFARLIGHET 

Swedavia arbetar kontinuerligt med att följa upp det avfall som produceras på 
flygplatsen. Som utgångspunkt gäller att: 
 

 Generellt arbeta för att minska uppkomst av avfall 

 Öka andelen avfall som kan återanvändas 

 Öka andelen avfall som kan återvinnas 

 Minska mängden avfall till deponi 

 Medvetet välja produkter och processer som minskar mängden farligt 
avfall 

 
Inom flygplatsen sker källsortering av avfall. 
Av det uppkomna icke farliga avfallet vid flygplatsen fördelades avfallet enligt 
följande: 

Avfallsfraktion % delmängd 

Materialåtervinning 38  

Energiåtervinning 59  

Obrännbart 2 

Komposterbart 1 
Tabell 9 Fördelning avfallsfraktioner på Göteborg Landvetter Airport 

  
Under 2011 har följande förändringar gällande avfall skett: 

 Den organisatoriska strukturen för avfallsfrågorna har förändrats 
vilket har gett en bättre överblick av avfallskedjan,  

 Tre plockanalyser har genomförts på det avfall som genererats i 
papperskorgarna vid de publika ytorna i inrikes och utrikes 
avgångshall efter säkerhetskontroll. Plockanalyserna användes som 
underlag i beslutet om vilka avfallsfraktioner som ska användas i de 
publika utrymmena,   

 Förbättrad struktur och märkning vid avfallsstationerna som 
Swedavias hyresgäster brukar.      

 
 

17 4:15§ ÅTGÄRDER FÖR ATT MINSKA SÅDANA RISKER SOM KAN GE 
UPPHOV TILL OLÄGENHETER FÖR MILJÖN ELLER MÄNNISKORS HÄLSA 

Under hösten 2011 genomfördes riskanalyser ur yttre miljösynpunkt. Det är 
planerat för åtgärder som: 

 Bättre mottagning av larm,  
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 Invallningar samt  

 Spill och saneringsutrustning 
 

Utöver riskanalyserna hänvisas läsaren till övrig redovisning av de olika vidtagna 
försiktighetsmåtten som redovisas i miljörapporten.  

 

18 4:16§ MILJÖPÅVERKAN VID ANVÄNDNING OCH OMHÄNDERTAGANDE AV 
DE VAROR SOM VERKSAMHETEN TILLVERKAR 

Punkten är inte tillämplig på flygplatsverksamheten eftersom verksamheten går ut 
på att generera tjänster. Någon tillverkning av varor sker inte. 


