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FÖRORD
Markinventeringsprojektet som i april 1993 påbörjades av Malmö miljöförvaltning
med syftet att undersöka f.d. industriområden har nu med stöd av Naturvårdsverket
och i samverkan med Länsstyrelsen i Skåne län följts upp med en undersökning av
ytterligare fyra områden i Malmö nämligen f.d. Bulltofta flygplats, del av Johanneslusts och Gamla Sofielunds industriområden samt Skeppsbron. Föreliggande rapport
avser det f.d. Bulltofta flygfältet.
Undersökningen följer Naturvårdsverkets vägledning för inventeringar av förorenade
områden och denna rapport beskriver fas 1. Denna orienterande fas omfattar kartoch arkivstudier och belyser föroreningens farlighet, föroreningsnivå, spridningsförutsättningar och omgivningens känslighet och skyddsvärde. En riskklassning görs för
varje område.
Miljöförvaltningen har via intervjuer med anställda och f.d. anställda som varit verksamma inom respektive områden samt genom arkivstudier tagit fram uppgifter om
vilka typer av föroreningar som har deponerats respektive på olika sätt hanterats och
spillts på markområdena.
Konsultfirman K M Miljöteknik AB har genomfört riskklassning för området, bedömt
kemikaliers farlighet, spridningsförutsättningar till mark, grund- och ytvatten samt beskrivit naturmiljön och de geologiska och hydrogeologiska förhållandena.
Samverkan med Naturvårdsverket och kommunala förvaltningar i Malmö har möjliggjort inventeringen. Särskilt Stadsbyggnadskontoret och arkivpersonalen där har bidragit på ett värdefullt sätt.
Till alla dem som medverkat i intervjuer eller på andra sätt tillfört inventeringen viktiga
data riktas ett tack.
Ett särskilt tack riktas till Torsten Höjrup, Nils Kilåker, Sven Larsson, Ove Palmqvist,
och Nils Åke Persson som tidigare varit verksamma på f.d. Bulltofta flygplats.
Malmö i januari 1999

K-G Möller
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1 SAMMANFATTNING
På det f.d. flygfältsområdet i Bulltofta har flyg- och industriverksamhet förekommit i
ca. 80 år. Även militär verksamhet har förekommit här. Kronprinsens Husarregementes övningsfält fanns här redan före flygepokens början. Under åren 1940 –
1945 var flygflottiljen F 10 stationerad på Bulltofta. Omkring den nyssnämnda tidsperioden fanns även ett luftförsvarsförband förlagt här. Den första dokumenterade flygningen lär ha inträffat 1919 då en flygare vid namn Axel Lind med en passagerare
landade på Bulltoftafältet.
Området har byggts ut etappvis i takt med verksamhetsutvidgningen. Eventuella föroreningar är därför troliga i områden som låg runt befintliga verksamheter och områden som var under exploatering vid tiden för aktuell industri och flygverksamhet.
Inom området har förekommit hantering av sådana produkter som, bekämpningsmedel, drivmedel av olika slag, oljor, syror, alkalier, plastkomponenter, lösningsmedel,
färger med olika tungmetallsammansättningar och ytbehandlingskemikalier.
Målnings-, ytbehandlings- och avfallsplatser i området kan därför ha förorenat mark
och vatten med någon, några eller de flesta av ovannämnda tungmetaller osv.
Till hjälp vid läsningen av den fortsatta texten hänvisas till kartbilagorna 1 och 2.
Intervjuresultaten talar för att marken på vissa avsnitt av det f.d. Bulltofta flygfält är
förorenat av avisningsprodukter, bekämpningsmedel, bensin, färgavfall, olja och
tungmetaller.
I och invid hangarerna förekom målningsarbeten under i stort sett hela flygverksamhetsperioden.
Hela det f.d. Bulltoftaområdet har inom sitt område haft en mängd fasta respektive
mobila tankar och fat för dieselolja, eldningsoljor och flygbränslen m.m. En del fasta
anläggningar av detta och andra slag kan eventuellt finnas kvar under jord. Färg och
lösningsmedelsförråd fanns på ett antal platser.
Undersökningsresultaten visar att området som helhet sannolikt är lätt kontaminerat,
men med punktvis mer koncentrerade förekomster av för miljön skadliga ämnen.
Konsulten KM Miljöteknik AB har med utgångspunkt från Naturvårdsverkets rapporter ”Förorenade områden – Vägledning för översiktliga inventeringar och riskklassningar” (preliminär version januari 1996) och ”Bedömningsgrunder för Förorenade
områden”, (remissversion 1998-04-27) ansvarat för bedömning m.m. gällande kemikaliers farlighet, geologi, avrinnings- och recipientförhållanden, spridningsförutsättningar samt känslighet och skyddsvärde. Värdena för dessa parametrar har vägts
samman till en slutlig bedömning och riskklassning.
En sammanfattning för de olika momenten inklusive en slutlig bedömning och riskklassning framgår av följande sammandrag från K M Miljöteknik ABs rapport.
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Riskklassningssystemet bygger på en samlad bedömning av kemikaliers farlighet,
föroreningsnivå (fas 2), spridningsförutsättningar och hur mycket människor och natur exponeras för föroreningarna. Klassningen sker efter fyra riskklasser:
1. Mycket stor risk.
2. Stor risk.
3. Måttlig risk.
4. Liten risk.
Kemikaliernas farlighet
De ämnen som tas upp är de som bedöms ha en stor betydelse för påverkan på området på grund av att de använts generellt och de som är speciellt farliga och är
knutna till en viss verksamhet.
Flygverksamheten har troligtvis givit upphov till spill av petroleumprodukter som bensin, fotogen och oljor. Petroleumprodukter är komplexa blandningar av hundratals
föreningar och endast för ett fåtal av dessa föreningar är de långsiktiga hälsoriskerna
kända och kvantifierade. Många av de ingående komponenterna anses vara toxiska,
t. ex. de grenade lågmolekylära alkanerna (NV 1998). Enligt kemikalieinspektionens
klassificering kan ökad risk för cancer inte uteslutas vid upprepad exponering för
bensin och fotogen (KEMI 1997).
Flygverksamheten har också medfört att en mängd avisningsmedel har använts,
däribland urea, monoetylenglykol och propylenglykol. Risk finns för toxiska effekter
vid nedbrytning av glykol och höga halter av ammoniumkväve (NV 1990).
Uppställningen av besprutningsplan kan ha medfört utsläpp av bekämpningsmedel
till marken. Ämnen som kan ha varit aktuella för flygbesprutning mot skadeinsekter
var framför allt DDT-, lindan- och eventuellt parationpreparat. Även andra ämnen kan
ha förekommit. Andra ämnen som använts är tenn- och kopparpreparat fram till 50talet då de s.k. ditiokarbamaterna (zineb, maneb och mancozeb) tog över och fortfarande används. (Ingemar Nilsson, Alnarp-växtskyddsfrågor). DDT och lindan är
svårnedbrytbara och anrikas i miljön.
Ytbehandlingsföretag och andra verksamheter kan ha givit upphov till föroreningar
med bly, kadmium, koppar, krom, nickel, zink och cyanid. Alla dessa ämnen anses
vara mycket giftiga för vattenlevande organismer i kombination med att de har hög
potential att bioackumuleras (KEMI obslista 1998).
Lösningsmedel som trikloretylen är skadlig för vattenorganismer och kan orsaka
skadliga långtidseffekter. Det kan inte uteslutas att det finns risk för cancer vid upprepad exponering (KEMI 1997). I många lacknaftaprodukter som användes för rengöring ingick xylen som anses ge skador på nervsystemet (Arbetsmiljöinstitutet
1993). Om större mängd trikloretylen har läckt ut och nått grundvattnet kommer det
att lägga sig på botten av grundvattenmagasinet eftersom trikloretylen har högre
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densitet än vatten. Föroreningen kan därigenom spridas i den riktning, som bestäms
av lutningen hos det täta geologiska materialet.
På olika platser har brandövningar förekommit och dagvatten från sådana platser har
i en undersökning av Naturvårdsverket visat sig ha stark toxisk inverkan på fisk (NV
1990). I områdets östra kant har det legat skjutbanor och dessa kan ha medfört att
marken kontaminerats med bly.
För bedömning av kemikaliernas hälso- och miljöfarlighet har Naturvårdsverkets rapporter (1990, 1998), Kemikalieinspektionens Klassificeringslista 1997:5 och bekämpningsmedelsregister och Arbetsmiljöinstitutets rapport (1993) använts, se tabell 1.

Tabell 1. Bedömning av hanterade kemikaliers farlighet
Delområde

Nordost:
Kv. Flygvärdinnan

Kv. Flygfyren

Låg
Övrigt/Måttligt
hälsoskadlig

Måttlig
Hög
Hälsoskadlig, irrite- Giftig, frätande,
rande, miljöfarlig
miljöfarlig

Mycket hög
Mycket giftig

4
5

Fotogen
Fotogen

Bensin
Bensin

Bekämpningsmedel

1

Fotogen

3

Fotogen

Bensin
Metaller (bly, koppar, krom, kadmium, zink, nickel)
och cyanid
Bensin

Nordväst:
Kv. Luftballongen etc
Kv. Flygkaptenen,
Flygingenjören etc.

Spillolja
Petroleumprodukter
Brandövningsrester

Kv. Flygplanet, Mölledalsskolan
Kv. Agaten
Kv. Carl Florman
Väster om kv. Carl
Florman

Bensin

Trikloretylen, xylen
Fotogen
Fotogen

Östra delen av området
Hela området

Bensin och oljor
Bly
Oljor
Bensin, olja

Bly
Urea
Fotogen

Etylenglykol, Propylenglykol
Bensin
Brandövningsrester

Bekämpningsmedel
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Spridningsförutsättningar
Geologi och hydrogeologi
Området kan generellt beskrivas med att det överst består av ett 0,5 - 1 meter mäktigt lager av fyllnadsmaterial, mull och på sina håll gyttja. Detta lager efterföljs av 2 4 meter sandiga och siltiga material för att slutligen successivt övergå till lermorän.
De genomsläppliga jordarna är tunnast i de södra delarna av området och ökar i
mäktighet mot nordost. På vissa ställen har sandlinser eller sandiga moräner observerats i de finare silt- eller moränmaterialen. Då utbredningen av dessa linser förefaller begränsad har de ringa betydelse för spridningsmönstren i marken. Moränen
uppskattas ha en mäktighet på mellan 0,5 och 5 meter (Ringberg, 1980) och underlagras av kalkberg.
Grundvattenytans läge varierar något inom området. Detta beror bl.a. på underliggande materials sammansättning och den lokala topografin. Ytans läge ligger till
största delen på en nivå mellan 0,8 och 2,0 meter under markytan men kan lokalt
ligga ytligare.
Då lermoränen är en relativt tät jordart är vattentransporten genom denna mycket
liten. Det huvudsakliga vattenflödet i området sker i de översta jordlagerna (fyllnadsmaterial, mull, sand och silt). Markytan inom flygfältsområdet lutar svagt åt
nordost. Enligt SGU:s jordartskarta (Ringberg 1980) samt studier av borrdata från
området har även berggrunden och lermoränen denna lutning. Grundvattnets flödesriktning kan antagas följa markytans lutning, d.v.s. huvudsakligen mot nordost.
I områdets sydöstra del finns en ryggformad avlagring som troligen fungerar som vattendelare och hindrar därmed vatten från södra delen av området att rinna åt sydost.
Topografi
Bulltofta flygfält är relativt flackt i dess centrala delar. I söder reser sig den tidigare
nämnda ryggformade avlagringen som kommer från söder för att i områdets nederkant vika av mot öster. I väster och norr har markytan en högre nivå än i de centrala
delarna och området kan liknas vid en grund dalgång.
Nybildning av grundvatten
I de delar där marken ligger öppen sker nybildning till grundvattnet genom jordlagren.
I de bebyggda områdena avleds de största delarna av regnvattnet och grundvattennybildningen uteblir. Nybildning av grundvatten kan innebära att föroreningar i den
omättade zonen frigörs och transporteras ner till grundvattnet för att sedan spridas
vidare i detta medium. I sydvästra Skåne är nettonederbörden normalt ca. 200
mm/år till den övre akviferen. Till den undre kalkbergsakviferen är dock infiltrationen
betydligt mindre p.g.a. moräntäcket.
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Övriga spridningspåverkande faktorer
Förekomst av ledningsgravar, diken, avloppsledningar, schakt och vattenpumpar är
exempel på faktorer som kan påverka spridningsmönstret i marken.
Vid de flesta trafikplatser och undergångar i Malmö används så kallade Bleeding
Wells. Syftet med dessa är att hålla vägar samt gång- och cykelbanor torra även vid
höga grundvattennivåer. När grundvattenytan stiger över en viss nivå översvämmas
brunnarna och vattnet förs bort med pumpar. I anslutning till gamla Bulltofta flygfält
finns ett antal sådana brunnar bl.a. vid Bulltofta trafikplats och Videdals trafikplats.
Vattnet från dessa förs till Risebergabäcken.
Området genomkorsas av rör och ledningar som kan ha betydelse för spridningsmönstret i området. Generellt kan ledningarna som ligger inom de påverkade områdena sägas ha en syd - nordlig eller öst - västlig riktning och möjlighet finns därmed
att spridningen riktas åt dessa håll. Djupet på ledningsgravarna är 0,5 - 1 meter för
fjärrvärmeledningar och 2 - 6 meter för VA-ledningar. betydligt djupare och kan påverka spridningen av förorening åt ett visst håll. I de värst föroreningsdrabbade områdena där det finns VA-ledningar i marken (Kv. Agaten och Flygvärdinnan), skulle
detta i innebära en spridningspåverkan åt väster respektive norr/söder. Hur stor påverkan blir är dock mycket osäker. VA-verket redovisar inte några VA-ledningar i
mark vid Kv. Carl Florman.
Spridningsrisk
Stora delar av området är idag öppna och består av stora icke hårdgjorda ytor vilket
kan påverka de föroreningar som ligger kvar än idag. Det bör beaktas att vissa ytor
kan ha varit hårdgjorda under flygverksamhetstiden och då speciellt i anslutning till
byggnader och uppställningsplatser för plan. Hur eventuellt dagvatten från dessa ytor
hanterades är oklart. Här antas det att detta vatten spolades ner i sprickor och/eller
ut till omkringliggande icke hårdgjorda ytor.
Då föroreningarna till största delen kan spridas bort från området via grundvattnet är
det flödesriktningen hos grundvattnet som bestämmer spridningsmönstret. Grundvattenytan ligger förhållandevis ytligt (0,8 till 2,0 meter) vilket ökar risken för att föroreningarna ska nå grundvattnet. De översta delarna av marklagren är också de
mest genomsläppliga. Av markinventeringen framgår det att många föroreningar,
t.ex. bensin, fotogen och bekämpningsmedel, ska ha spillts till marken. Då stora delar av området under verksamhetstiden troligtvis bestod av icke hårdgjorda ytor har
föroreningarna kunnat anrikas i de översta jordlagren. De lättflyktiga föroreningarna
har sedan avgått till luften medan de svårflyktiga anrikats och eventuellt transporterats med regnvatten ner i marken. De ämnen som kan vara aktuella att finna idag i
området är de mer persistenta såsom tyngre petroleumföreningar, svårnedbrytbara
rester av DDT, lindan och andra bekämpningsmedelsrester och tungmetaller.
Grundvattnet bedöms flöda i samma riktning som markytan lutar och den huvudsakliga spridningen via grundvattnet blir då nordost. Det finns dock som tidigare nämnts
risk för ett södergående flöde i södra delen av området. Då de genomsläppliga jordlagerna endast är mellan 2 och 5 meter mäktiga och grundvattenytan ligger på ca 1
meters djup blir den grundvattenförande zonen en till ett par meter mäktig. Den
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grundvattenförande zonen består av sandiga och siltiga material och grundvattenytan har en lutning på ca. 1/300 (nivåer från januari 1975). Spridningsrisken för hela
området bedöms därför som Stor. Hur mycket förorening som i praktiken har möjlighet att sprida sig beror dock på hur djupt de trängt ner i marken, d.v.s. om de ligger
ovan eller i grundvattenzonen. Det kan inte uteslutas att föroreningstransport via
grundvattnet förekommer och markaktiviteter, såsom schaktarbeten och befintliga
jordskärningar vid trafikplatser, kan medföra att förloppet påskyndas.

Påverkansområdets känslighet och skyddsvärde
Känslighet - människa
Hela de nordvästra, centrala och södra delarna av gamla Bulltofta flygfält består av
bostäder, rekreationsområden och skolor där människor och barn kommer i kontakt
med jordmaterialet eller i jorden egenodlade grönsaker. Detta betyder att exponeringen för i jorden eventuellt förekommande föroreningar blir stor och områdena
måste klassas som områden med Mycket stor känslighet. I detta område finns grönområden som nämns ovan och dessa områden klassas därför som områden med
mycket stor känslighet. Undantaget är kv. Carl Florman längst i söder där en gammal
hangar och betongplattor finns kvar. Denna tomt klassas som Måttligt känslig.
De nordöstra och östra delarna består av industritomter och klassas som områden
med Stor känslighet. Här antas det att människor endast exponeras under sin yrkesverksamma tid och att barn bara exponeras under ytterst korta stunder. De övriga
områdena av Bulltofta flygfält i öster är också klassade som områden med Stor
känslighet.
Skyddsvärde - miljö
Miljön i området består av nyanlagda park- och bostadsområden utan säregna ekosystem. Trots att eventuella föroreningar kan ligga relativt ytligt anses inte områdets
djur- och växtliv vara så speciellt att det har ett högt skyddsvärde. Risken för spridningen av de eventuella föroreningarna i ekosystemet är liten då möjligheten för
högre djur att kolonisera i området är ytterst begränsad. Risk föreligger att de organismer som lever i området påverkas av föroreningar. Värdet av djur- och växtlivet
vid gamla Bulltofta flygfält är dock begränsat p.g.a. verksamheterna i området. Hela
området bedöms därför ha ett Måttligt skyddsvärde.
Riskklassificering
Riskklassificeringen innebär en samlad bedömning av kemikaliers farlighet, spridningsförutsättningar och hur mycket människor och natur exponeras för föroreningarna. Den södra delen av området (kv. Agaten och kv. Carl Florman) tilldelas den
högsta riskklassen, riskklass 1 - Mycket stor risk, med hänsyn till bostäder inom kv.
Agaten och risken för kvarvarande höga föroreningshalter av farliga och miljöstörande ämnen i marken Även delar av grönområdet i söder klassas som riskklass 1
p.g.a. dess närhet till kv. Agaten och kv. Carl Florman.
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Kvarteren i nordväst som idag består av bostäder har möjligen utsatts för viss förorening. Omfånget på föroreningen bedöms dock vara så pass liten att områdena klassas som riskklass 2 - Stor risk. Till detta område räknas även Mölledalsskolan.
De nordöstra kvarteren (kv. Flygvärdinnan och kv. Flygfyren) kan även de vara kontaminerade men då områdena används för industrier och kontorsbyggnader klassas
de som riskklass 2 - Stor risk.
Grönområdena i mitten av området klassas som riskklass 3 - Måttlig risk.
De östra kvarteren består av industri- och kontorsbyggnader. Eftersom föroreningspåverkan troligen är liten eller ingen alls med hänsyn till dokumenterade aktiviteter så
klassas området som riskklass 3 - Måttlig risk.
Riskklassningen av det f.d. flygfältet kan följas via tabell 2 nedan.

Tabell 2. Sammanfattande bedömning av objekten fördelade i riskklasser
Kvartersbeteckningar
Kv. Agaten 1
Kv. Carl Florman
Det ovan nämnda området öster om kv.
Agaten 1 och kv. Carl Florman
Kv. Glidflygplanet
Kv. Luftballongen
Kv. Luftskeppet
Kv. Helikoptern
Kv. Flygläkaren
Kv. Flygingenjören
Kv. Flygmekanikern
Kv. Flykaptenen
Kv. Flygmaskinisten
Kv. Flygnavigatören
Kv. Flygplanet
Kv. Mölledalsskolan
Kv. Flygvärdinnan
Kv. Flygfyren
Övriga kvarter

Klass 1
X
X
X

Klass 2

Klass 3

Klass 4

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Miljöförvaltningens kommentarer
Markinventeringen på det f.d. Bulltofta flygfältet utföres enligt fas 1 vilket innebär att
ingen provtagning med analys av föroreningar utföres. Men med hänsyn tagen till
hanteringen av bekämpningsmedel i kv. Flygvärdinnan 4 och närheten till bostadsbebyggelsen beslöt Miljöförvaltningen redan innan fas 1 hade slutförts att gå vidare
med provtagning för analys av eventuella föroreningar.
SCANDIAKONSULT SVERIGE AB, Miljöteknik fick uppdraget att i tre provtagningspunkter analysera grundvattnet med avseende på bl. a. fenoxisyror, bekämpnings-
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medelsrester, mineraloljekolväten och bly m.m. Provtagningspunkter se bilaga 3.
De första preliminära resultaten visade att det i en av provtagningspunkterna (punkt
2) fanns fenoxisyror som uppmättes till en halt av 5,3 mikrogram per liter vatten. De
fenoxisyror som upptäcktes vid analyserna var Mekoprop, MCPA, 2, 4 - D och
2, 4, 5 - T.
Provtagningspunkt 1 visade en halt av Mekoprop som var lika med bestämningsgränsen för analysmetoden (bestämningsgräns 0,05 mikrogram per liter). Av övriga
analyserade bekämpningsmedel har inte några halter överstigande bestämningsgränsen påvisats. I provtagningspunkt 3 kunde inga bekämpningsmedel överstigande analysmetodens bestämningsgräns påvisas.
När det gäller övriga analyserade ämnen är det endast en något förhöjd halt av oljekolväten i provtagningspunkt 2.
Ytterligare ett antal provpunkter kommer att undersökas inom den närmaste tiden
(februari 1999). Provtagningspunkter kommer att förläggas också vid bostadsområdet väster om kv. Flygvärdinnan 4. Analys för bestämning av fenoxisyror kommer att
utföras. Även grundvattenrörelserna i området kommer att undersökas med hänsyn
till den spridningsrisk som föreligger.
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2 BAKGRUND
Malmö miljöförvaltnings markinventeringsprojekt under åren 1993 - 1994 återupptogs
1996 genom att Naturvårdsverket ställt medel till förfogande. Projektet fortsätter nu
med en inventering och riskbedömning av fyra nya områden Ett av de nu undersökta
områdena är f.d. Bulltofta flygplats och industriområde. Området har haft flyg- och
industriverksamhet sedan början av 1900-talet. Valet av Bulltoftaområdet har träffats
på grund av den potentiellt miljöstörande verksamheten i samband med flygverksamheten, verkstäder, militära anläggningar och plastindustri, speciellt med tanke på
äldre tiders hantering av kemikalier vid sådana anläggningar.

3 SYFTE
Inventeringens mål i den orienterande fasen har varit att spåra och kartlägga eventuella föroreningar inom markområdet. De fakta som framtagits i fas 1 ligger till grund
för en riskklassificering. Konsulten K M Miljöteknik AB har ufört riskklassning, bedömning av kemikaliers farlighet, spridningsförutsättningar till mark, grund- och ytvatten samt beskrivit naturmiljö och de geologiska och hydrogeologiska förhållandena. Detta ger tillsammans med den orienterande delen en samlad bedömning som
kan utnyttjas vid planering av markanvändningen.

4 METOD
Tillvägagångssättet vid inventeringen har varit faktasökning via företagen och deras
arkiv. Faktamaterial har även inhämtats från kommunala förvaltningar och statliga
verk. Av de ca. 80 företagen som idag finns i området har flertalet kontaktats via telefon, besök och företagarförening. Även personer knutna till företag som tidigare
funnits inom området har intervjuats. Detta har resulterat i många värdefulla uppgifter
och kontakter. Ostrukturerade intervjuer och informella samtal har förekommit. Underlag till intervjuerna har skapats genom litteraturstudier avseende de i området
verksamma företagen eller andra med likartad inriktning. De intervjuade har erbjudits
anonymitetsskydd eftersom detta har visat sig ge de mest rättvisande resultaten.
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5 RESULTAT
På f.d. flygfältsområdet i Bulltofta har flyg- och industriverksamhet förekommit i ca.
80 år. Även militär verksamhet har förekommit. Kronprinsens Husarregementes övningsfält fanns här redan före flygepokens början. Tiden för detta var ca. 1905-1925.
På fältets östra del längs Hohögarna anlades ett par gevärsskjutbanor. Under åren
1940 – 1945 var flygflottiljen F 10 stationerad på Bulltofta. Omkring den nyssnämnda
tidsperioden fanns även ett luftförsvarsförband förlagt här.
Danske flygpionjären Robert Svendsen landade 17/7-1910 efter en som det kallades
”häpnadsväckande flygning över Öresund”.
Löjtnant Herbert Ebner använde Bulltofta som flygfält året 1919.
Den första dokumenterade flygningen med passagerare lär ha inträffat 1919 då en
flygare vid namn Axel Lind med en passagerare landade på Bulltoftafältet.
Flygplatsen var klar för användning den 28 september 1923 men trafikflyget kom
igång först sommaren 1924. Trafikflygningarna upphörde 1972 då trafiken flyttades
till Sturups flygfält. Detta sista år på Bulltofta inträffade också en flygkapning 15-16
sept.
Viss flygverksamhet av annan karaktär fortsatte någon tid efter trafikflygets upphörande.
Resultatredovisningen görs genom hänvisning till bifogade kartor. Där inget annat
anges, avses kartbilaga 1. Där så har varit möjligt och/eller nödvändigt med tanke på
behov av exaktare lokalisering har koordinaterna angivits. Alla koordinatsuppgifter
avser ovannämnda karta. Kartbilagorna 1 och 2, visar områdets utseende i dag och
visar i grova drag var en del av det beskrivna var beläget och/eller bedrevs.
Resultaten är grundade på intervjuer med f.d. anställda i olika verksamheter på
Bulltofta.
Resultaten pekar på att marken på det f.d. flygfältsområdet är förorenad av avisningsprodukter, bekämpningsmedel, bensin, färgavfall, olja och tungmetaller. Speciellt ett par områden ska ha varit utsatta för omfattande läckage av olja. Det ska
också förekomma föroreningar i form av färgspill vid hangarerna.
Olika typer av färger med varierande innehåll av tungmetallföreningar och andra
komponenter har använts under årens lopp.
Mycket av ovannämnda kemiska ämnen har med stor säkerhet hamnat i mark och
vatten p.g.a. spill, olyckor osv.
Inom hela det f d Bulltoftaområdet fanns en mängd fasta respektive mobila tankar för
flygbränslen och eldningsoljor. Färg- och lösningsmedelsförråd fanns på ett antal
platser.
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Sannolikheten för spill och läckage på dessa platser kan man inte bortse ifrån.
Resultatredovisningen göres med utgångspunkt från kartbilderna 1 och 2. Beskrivningen utgår från det sydvästra hörnet av området och vidare upp mot norr och texten kan följas via kartbild 1. Av utformningstekniska skäl följer den löpande texten
inte alltid kartbilden och för tydlighetens skull hänvisas därför ofta till bokstavs- och
sifferbeteckningarna i den rutindelade kartan.
I området runt hangarer, verkstäder och andra byggnader har verksamheterna
medfört föroreningar och resultatredovisningen börjar med hangarer och verkstäder i
hörnet Genarpsgatan – Smedstorpsgatan.
Vid rutorna M 1-2 på kartbilden finner man f.d. hangar nr 3, nedbrunnen omkring
1980. Vid denna hangar fanns last- och tvättplatser för de flygplan som användes
som besprutningsplan för lantbrukskemikalier och gödningsämnen. Här har också
använts tvättmedel, avfettningsmedel, bensin, olja och lösningsmedel. Runt denna
f.d. hangar kan man förvänta sig att finna rester av bekämpningsmedel, bensin, oljor
och lösningsmedel i marken.
En episod med kraftig oljeförorening inträffade ca. 1960 då flera kubikmeter olja kom
ut i marken i samband med oljepåfyllning.
Avlutnings- och tvättmedel har spillts på plattan invid hangarerna 2 och 3 och har
därför nått avlopp och eller mark. Namnen på dessa medel ska enligt uppgift vara
Stripper och Navy.
Vid marketenteriet i anslutning till hangar 2 ska det finnas mycket föroreningar i form
av bl. a. bly. Restaurangpersonalen hade för avsikt att odla en del grönsaker i området runt denna lokal men fick inte tillstånd att göra detta p.g.a. den stora föroreningsmängden här. Marketenteridelen ligger på kartan i ruta M 1.
En smedja ska ha funnits strax söder om hangar 2 i ruta M 1 och här ska fotogen ha
kommit ut i marken.
Måleriverstaden belägen i hangar 2 ska ha förorsakat spill till mark i form av lösningsmedel och färgprodukter.
Utanför hangar 2 i rutorna L 1 och L 2 ska flygbränsle, d:o oljor, hydrauloljor, tri och
olika typer av rengöringsmedel ha kommit ut i avlopp och mark.
Strax norr om hangar 2 i rutorna K 1 och K 2 låg tidigare hangar 1. Denna hangar
hade s.k. jordtrampat golv och därför har sannolikt en betydande del av spillet gått
direkt ned i marken.
Nordnordöst om hangar 2 finns den nuvarande Mölledalsskolan. Omedelbart söder
om denna byggnad i ruta H 4 tappades mellan 1000 och 2000 liter flygbensin direkt
ut på marken. Marken här är blyförorenad.
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Nordväst om denna plats i ruta F 2 har tvättbensin spillts till marken.
Vid Mölledalsgatan norr om Mölledalsskolan har enligt inkomna uppgifter en hel del
buskar och träd dött ut och sedan planterats om med dåligt resultat. De intervjuade
misstänker något gift i marken, men det berättas också att det i området här är
ganska vattensjukt och att vissa misslyckade försök till dränering har utförts. Det
finns därför minst två tänkbara orsaker till problemen med växtligheten.
På Bulltofta flygfält utfördes en hel del brandövningar och dessa har med stor sannolikhet resulterat i markföroreningar dels från material i flygplanskroppen och dels från
det antändande materialet som ofta var gammal bensin.
I området som motsvaras av ruta C 6 ska en misslyckad brandövning ha resulterat i
att två st DC 7:or brann upp. Här kan därför finnas en del brandrelaterade föroreningar från flygplanskroppen samt bensin och oljeprodukter.
I linje med flygfältets gräns mot bebyggelsen gick en väg från F 10-området i nordöst
till en linje i höjd med den nuvarande Mölledalsskolan. Denna väg dammbands med
hjälp gammal spillolja som sprutades ut över vägen.
Under 2:a världskriget fanns ett antal luftvärnspjäser placerade väster om F 10. Enligt uppgift ska de funnits i det område som motsvaras av rutorna A 5 och B 5 på
kartan. I vilken mån verksamheten där har resulterat i någon markförorening har inte
kunnat fastställas. Klarlagt är vad de olika rekylvätskorna för luftvärnskanonerna bestod av. Några av ämnena är glycerin, monoetylenglykol, natriumbensoat, natriumnitrit, bensoetriazol, fluoresceinnatrium och Astra Diamantgrün.
Det f.d. F 10 och MFI-området som ligger i det nordöstra hörnet har under flera årtionden varit utsatt för miljöstörande verksamheter. Här har bl. a. hanterats bekämpningsmedel, bensin, oljor, lösningsmedel, plaster, plastråvaror, härdare, skärvätskor
och produkter för metallisk ytbehandling. Många av dessa produkter har också
kommit ut i marken här.
I punkten B 7 fanns last- och tvättplatser för flygplan använda för bekämpningsändamål. På denna yta har under årens lopp spillts hundratals liter färdigberedda lösningar av fungicider, herbicider och insekticider i samband med hantering, lastning
och tvättning. I samma område har besprutningsflygplan varit uppställda och ca. 400
liter bensin per år har nått marken här under åren ca. 1960-1980. Även ett drivmedelsförråd vid ruta B 10 kan ha resulterat i spill till mark.
Med hänsyn till den storskaliga hanteringen av bekämpningsmedel i kv. Flygvärdinnan 4 punkt B 7 och närheten till bostadsbebyggelsen i väster beslöt Miljöförvaltningen redan innan fas 1 i markinventeringen hade slutförts att gå vidare med provtagning för analys av eventuella föroreningar.
Tre provtagningspunkter togs ut för analys av grundvattnet med avseende på bl. a.
fenoxisyror, bekämpningsmedelsrester, mineraloljekolväten och bly m.m. Provtagningspunkter se bilaga 3.
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De första preliminära resultaten visade att det i en av provtagningspunkterna (punkt
2) fanns fenoxisyror som uppmättes till en halt av 5,3 mikrogram per liter vatten. De
fenoxisyror som upptäcktes vid analyserna var Mekoprop, MCPA, 2, 4 - D och
2, 4, 5 - T.
Provtagningspunkt 1 visade en halt av Mekoprop som var lika med bestämningsgränsen för analysmetoden (bestämningsgräns 0,05 mikrogram per liter). Av övriga
analyserade bekämpningsmedel har inte några halter överstigande bestämningsgränsen påvisats. I provtagningspunkt 3 kunde inga bekämpningsmedel överstigande analysmetodens bestämningsgräns påvisas.
När det gäller övriga analyserade ämnen är det endast en något förhöjd halt av oljekolväten i provtagningspunkt 2.
Ytterligare ett antal provpunkter kommer att undersökas inom den närmaste tiden
(februari 1999). Provtagningspunkter kommer att förläggas också till bostadsområdet
väster om kv. Flygvärdinnan 4. Analys för bestämning av fenoxisyror kommer att utföras. Även grundvattenrörelserna i området kommer att undersökas med hänsyn till
den spridningsrisk som föreligger.

Här fortsätter resultatredovisningen med de historiska uppgifterna.
MFI använde mycket aceton i sin tillverkning och flera hundra liter ska ha nått marken i punkterna B 9 och 10 under åren ca. 1952-1960. När det gäller den metalliska
ytbehandlingen är det inte klarlagt var eventuellt spill har tagit vägen, men vid intervjutillfället lät man förstå i ett allmänt uttalande att ”gräsområdet utanför sägs vara
giftbemängt”. Analysprotokoll från VA-verket visar att det i början på 1970-talet fanns
överhalter av koppar, krom och kadmium i avloppsvattnet. Bilaga 8, 9. Se särskilt
noteringen om sexvärt krom i bilaga 8.
Plastindustrin här hade också en tipp för avfall där även mindre förbränning av avfallet har förekommit. F 10 hade under krigsåren 24 flygplan uppställda i området
som avgränsas av rutorna C 7 – 10. Här tankades också planen varför spill av blyhaltig bensin kan ha skett här.
Marken i området som på kartan avgränsas av rutorna A och C 7 – 10 kan därför förväntas innehålla bekämpningsmedel, bensin, oljor, lösningsmedel, plastrelaterade
restprodukter och tungmetaller.
Resultatredovisningen fortsätter nu i det sydvästra hörnet av området och ca. 100
meter öster om hangar 3. På denna plats motsvarande ruta M 3 ska Gullviks ha haft
ett upplag för bekämpningsmedel samt olje- och bensinfat. Några uppgifter om spill
har inte framkommit men kan heller inte uteslutas.
Vid den s.k. motorbocken där motorer provkördes m.m. ska mycket bensin, fotogen,
avlutnings- och andra vätskor ha spillts till mark. Det aktuella området ligger vid rutorna N 2 och 3.
Ett särskilt problem utgöres av närheten till den f.d. bekämpningsmedels-
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fabriken vid Johanneslustgatan och Genarpsgatan. Eftersom bekämpningsmedel har
konstaterats i grundvattnet inne på detta område och det inte är osannolikt att detta
vatten kan röra sig mot den sydvästra delen av Bulltoftafältet så måste detta beaktas. Detta är särskilt aktuellt med tanke på de stora grävarbeten som skett i denna
del av det f.d. flygfältet i samband med omläggning av rörsystemen där. Gräv- och
omläggningsarbetena pågick under delar av åren1997 och1998. Grävarbetena kan
sannolikt ha medfört att större mängder av det kontaminerade grundvattnet kan ha
transporterats in i det här området.
I det här området kan marken också vara förorenad av större mängder av ett desinfektionsmedel som användes för desinfektion av flygets sanitetssystem.
Ett särskilt problem på det f.d. Bulltofta flygfältet utgöres av de många fasta och mobila systemen för lagring av bränslen. På kartbilden är det rutorna B 7, B 9, H 2, K 1,
K 2, L 1, M 1, N 5 och N 6. På samtliga dessa platser kan man förväntas finna drivmedelsföroreningar.
Den fortsatta resultatredovisningen utgår nu från kartbilaga 2. Det bör observeras att
lägesuppgifterna enligt rutindelningen inte går att jämföra med de uppgifter som har
kartbilaga 1 som underlag. Karta 2 omfattar hela det f.d. flygfältet med omgivande
stadsdelar och visar det ungefärliga läget för avisningsplatser, brandövningsplatser,
skjutbanor, soptippar m.m. En del av dessa uppgifter är av enstaka karaktär och kan
därför vara mer osäkra beträffande läge och vad som faktiskt har inträffat på den
aktuella platsen.
Resultatredovisningen utgår från hangarområdet i det sydvästra hörnet.
Cirka 100 meter söder om hangar 3:s östra gavel i ruta Q 5 ska ha funnits en djup
grop som användes som avfallsplats. Några exempel på vad som ska ha deponerats
här är: Kylskåp, elektronik och sannolikt färgrester m.m. Sannolikt finns här tungmetall- och lösningsmedelsrester i marken.
En annan deponeringsplats ska ha varit den höga backen strax norr om Risebergaområdet. Här ska enligt uppgiftslämnaren byggavfall ha lämnats. Med tanke på
gångna tiders användning av sådana här avfallsplatser får man dock vara observant
på att annat material också kan ha kastats här.
Nordöst om hangar 3 i ruta P 6 ska ha funnits en icke fungerande oljeavskiljare. Troligen har denna enligt uppgiftslämnaren aldrig blivit tömd.
En uppgift säger att det ska ha brunnit i avloppsnätet vid hangar 2. Orsaken till detta
är ej känd men det kan sannolikt vara så att förångade lösningsmedel antänts i samband med något svetsningsarbete eller dylikt.
Avisningsprodukter i form av glykol och urea har använts i stor utsträckning på flygplatsen och det är framförallt vid hangarerna dessa kan ha kommit ut i avlopp och
mark.

18

En enstaka uppgift talar också om att det ska ha förekommit leveranstvättning av
bilar i flygfältets nordvästra hörn ca. 1950 -1970.
Enligt ett par av sagesmännen har det förekommit kabelbränning i området strax
öster om det f.d. F 10-området. Vilken omfattning kabelbränningen haft har ej kunnat
fastställas. Det lär ha varit personer som tillfälligt varit bosatta i området som sysslat
med kabelbränningen.
Brandövningar lär ha utförts på ett flertal platser inom flygfältsområdet. Två av dessa
ska ha befunnit sig ungefär i området markerat av rutorna F 15 och R 13. Uppgifterna kring punkten F 15 är fåtaliga men beträffande den andra platsen sägs det att
man här använde flygplan som nödlandade på fältet under kriget som övningsobjekt.
Man ska ha använt bl. a. bensin som påtändningsmedel. I samband med brandövningsplatsen kan också nämnas en flygplansbrand då en flygande fästning under
2:a världskriget brann upp ungefär vid platsen för ruta O 14. Fler sådana bränder
inträffade men här är uppgifterna beträffande platserna mer diffusa. (Se följande
beskrivning av skjutbanorna). Kontamineringen runt brandövningsplatserna och
brandplatser kan bestå av tungmetaller och oljor.
Enligt en uppgift ska det finnas en hel del byggavfall i backen ovanför Risebergaområdet. Avfallets farlighet för miljön har inte kunnat bedömas.
Vid Bulltofta flygfält har även funnits ett par skjutbanor och de ska ha legat nordväst
om Risebergaområdet vid de höga backarna där. I området för den sydligast belägna
skjutbanan ska också nödlandade flygplan ha brunnit. I skjutbaneområdet kan det
finnas bly- och annan metallisk förorening. I samband med brunna flygplan också
andra metallföroreningar och oljor.
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6 RISKBEDÖMNING OCH SAMMANFATTANDE BEDÖMNING
Med hänvisning till de nu kända resultaten är Miljöförvaltningens bedömning att f.d.
Bulltofta flygplats skall riskklassindelas enligt Naturvårdsverkets områdesklassificering.
Klassificeringen enligt Naturvårdsverkets rekommendationer tolkas enligt följande:
Klass Riskbedömning

Åtgärder

1

Mycket stor risk

Undersöka/analysera riskerna i
detalj. Efterbehandlings- och/eller
skyddsåtgärder behövs oavsett markanvändningen.

2

Stor risk

Undersöka noggrant. Möjligt
åtgärdsbehov framförallt vid
förändrad markanvändning.

3

Måttlig risk

Undersöka/bedöma riskerna.
Omfattande åtgärder troligen inte
nödvändiga.

4

Liten risk

Utifrån vad som nu är känt behövs
endast en enkel undersökning
och inga skyddsåtgärder.

I enlighet med ovannämnda klassificering bedömer Miljöförvaltningen att nedannämnda markområden ska riskklassindelas enligt följande:
Riskklass 1. Kv. Agaten 1, Carl Florman samt området öster om de båda nämnda
kvarteren. Avgränsningslinjen löper längs kv. Noshjulet söderut och längs kv. Dykbromsens södra del och utmed Inre Ringvägen – sedan västerut mot och längs med
Genarpsgatan till kv. Carl Florman.
Riskklass 2. Kv. Glidflygplanet, Luftballongen, Luftskeppet, Helikoptern, Flygläkaren,
Flygingenjören, Flygmekanikern, Flygkaptenen, Flygmaskinisten, Flygnavigatören,
Flygvärdinnan och Flygfyren.
Riskklass 3. Kv. Övriga fastigheter på Bulltoftaområdet.
Riskklass 4. Kv. Ingen fastighet.
Med ledning av ovanstående ska allt markarbete i följande områden i enlighet med
reglerna i miljöbalken betraktas som miljöfarlig verksamhet intill dess att ytterligare
uppgifter framkommer: Kv. Agaten 1, Carl Florman samt området öster om de båda
nämnda kvarteren. Avgränsningslinjen löper längs kv. Noshjulet söderut och längs
kv. Dykbromsens södra del och utmed Inre Ringvägen – sedan västerut mot och
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längs med Genarpsgatan till kv. Carl Florman, Glidflygplanet, Luftballongen,
Luftskeppet, Helikoptern, Flygläkaren, Flygingenjören, Flygmekanikern,
Flygkaptenen, Flygmaskinisten, Flygnavigatören, Flygvärdinnan och Flygfyren. För
en sammanfattande bild av de riskklassade områdena se tabell 2 och bilaga 10.

Tabell 2. Sammanfattande bedömning av objekten fördelade i riskklasser

Kv. Agaten 1
Kv. Carl Florman
Det ovan nämnda
området öster om kv.
Agaten 1 och kv. Carl
Florman
Kv. Glidflygplanet
Kv. Luftballongen
Kv. Luftskeppet
Kv. Helikoptern
Kv. Flygläkaren
Kv. Flygingenjören
Kv. Flygmekanikern
Kv. Flykaptenen
Kv. Flygmaskinisten
Kv. Flygnavigatören
Kv. Flygplanet
Kv. Mölledalsskolan
Kv. Flygvärdinnan
Kv. Flygfyren
Övriga kvarter

Klass 1
X
X
X

Klass 2

Klass 3

Klass 4

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Det bör särskilt observeras att riskklassificeringen i första hand är grundad på hanterade kemikaliers farlighet och inte på vad som faktiskt enligt intervjuresultaten har inträffat när det gäller spill till mark o.s.v. Ett undantag utgöres av kv. Flygvärdinnan 4
där analyser påvisar förekomst av fenoxisyror i grundvattnet.
Riskklassningen kan komma att ändras om genomförda kompletterande undersökningar visar andra resultat än de tidigare bedömningarna.
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7 DISKUSSION
Flyg och- industriverksamhet har bedrivits på Bulltoftaområdet under ca. 80 år. Under årens lopp har området byggts ut, start- och landningsbanor byggts upp, byggnader uppförts och rivits, verksamheter påbörjats och avslutats etc. Bortsett från flyget har verksamhet större delen av tiden bedrivits i huvudsak i områdets ytterkanter.
Markföroreningar kan därför förväntas i första hand i dessa delar av området.
Området är delvis uppbyggt av fyllnadsmaterial, huvudsakligen i form av sand. Den
ursprungliga marken utgöres enligt undersökningar gjorda på 1970-talet av organisk
jord, finsediment, grovsediment, moränlera och slutligen kalksten. De olika jordlagren
som inlagras av moränleror har varierande mäktighet och marken kan därför antas
ha en ganska heterogen struktur.
De föroreningar som återfinns i marken är troligen främst avisningsprodukter, bekämpningsmedel, bensin, färgavfall, olja och tungmetaller. Även rester av lösningsmedel (bl a klorerade), syror och baser kan finnas.
Bekämpningsmedel och deras nedbrytningsprodukter har sannolikt förts in i Bulltoftas sydvästra hörn via grundvattnet från Gullviksområdet som troligen rör sig in mot
denna del av Bulltoftafältet.
De grävarbeten som utförts i Bulltoftafältets sydvästra hörn under 1997 och 1998 vid
omläggning av dagvattenledningar har sannolikt ökat intransporten av förorenat
grundvatten.
Transport av grundvatten och av i grundvattnet förekommande föroreningar sker
sannolikt sedan genom de av moränleror inlagrade jordmassorna till närliggande
vattendrag såsom Risebergabäcken och havet. Föroreningen kan på så sätt också
finnas spridd i markområdena i riktning mot dessa vattendrag.
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