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1.0

INLEDNING

Luleå kommun (kommunen) planerar för exploatering av området Kronandalen två kilometer nordväst om
centrala Luleå. Området kommer att bebyggas huvudsakligen med bostäder av skiftande karaktär. Historiskt
har marken nyttjats av Försvarsmakten och det har bland annat funnits skjutbanor i området. Det är sedan
tidigare känt att det finns markföroreningar i området men omfattningen är inte känd i detalj.
Syftet med föreliggande rapport är att utgöra ett underlag för kommunen angående områdets
föroreningsproblematik i det kommande arbetet med detaljplan och ange en strategi för hur man ska hantera
frågor kopplade till föroreningar i mark och vatten inom projektet.

1.1

Metodik

Baserat på befintligt material (rapporter, flygbilder, ritningar mm) har en historisk verksamhetsbeskrivning
upprättas för området. Beskrivningen omfattar både verksamheternas placering och beskrivning av
verksamheten samt dess potentiellt miljöstörande effekt. Vidare beskrivs i möjligaste mån genomförande av
större utfyllningar, markundersökningar och efterbehandlingsåtgärder i området.
Områden som misstänks vara förorenade men som inte är undersökta eller åtgärdade identifieras. Vidare
belyses de områden där undersökningar eller åtgärder utförts och som av något skäl inte bedöms vara
tillräckliga, exempelvis områden där inte alla potentiella föroreningar studerats eller där dokumentationen av
utförda åtgärder är bristfällig. Baserat på de kunskapsluckor som identifierats har en provtagnings- och
analysplan upprättas med syfte att komplettera befintlig information för att beskriva behovet av framtida
efterbehandlingsåtgärder.
Tillgänglig information har sammanställts och redovisas här i rapportform och grafiskt på ritningar.
Sammanställningen avser information för jord (inklusive fyllnadsmassor) och vatten (främst grundvatten).
Eftersom avsikten är att använda marken för bostadsändamål har jämförelse gjorts med Naturvårdsverkets
generella riktvärden för känslig markanvändning (NV-KM). I ett senare skede kan platsspecifika riktvärden
beräknas för området.
Arbetet har utförts under mars månad 2016 och handläggare har varit Veronika Linde, Gustav Sällberg och
Nikolaos Lampiris.
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2.0
2.1

OMRÅDESBESKRIVNING
Allmänt

Huvuddelen av området består av öppna gräsytor som är tämligen plana men det finns också mindre partier
som är bevuxna med skog. I öster och sydöst finns en moränhöjd. Inom området finns lämningar från
tidigare försvarsaktiviteter i form av kasernbyggnader, garage, förråd samt skjutbanevallar. I nordväst har
kommunens tekniska förvaltning en anläggning för kommunal teknisk service. Figur 1 nedan återger en
flygbild över området så som det gestaltar sig idag.

Figur 1: Aktuellt område
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2.2

Geologi och hydrologi

De öppna och plana ytorna i området består generellt av ett översta tunt lager av växt-/mullskikt. Därefter följer
sand och siltig sand ned till drygt två meters djup som underlagras av morän. Jorddjupen inom området är
enligt uppgift 5-7 meter.
Genomförda mätningar visar på en grundvattennivå på cirka 1 till 1,5 meter under markytan vid de öppna,
plana ytorna i norr och i väster. I öster vid moränhöjden är grundvattennivån något djupare belägen, cirka två
meter under markytan. Grundvattenflödet i området bör, baserat på topografi och jordlagerföljd, vara från
sydöst emot nordväst. Den tidigare så kallade Korthållsbanan låg i områdets västra del och är enligt uppgift
mycket vattensjuk då banan är utströmningsområde från Lulsundsberget i väster.
Det finns fyllnadsmassor i området av okänt ursprung.
En grov uppskattning av mängden sulfidjord i området som kan behöva grävas bort uppgår till ca 1 000 - 1
500 kubikmeter. Om dessa massor ska transporteras till Umeå för deponi skulle det kosta upp till 2 MSEK.
Om en lokal mottagning av massorna kan ordnas skulle det sänka kostnaden avsevärt. Ett annat alternativ
är att använda jorden för gestaltning av landskapet. Detta skulle sannolikt kräva skyddsåtgärder för att
minska risken för försurningseffekter orsakade av oxiderade sulfider.

3.0
3.1

VERKSAMHETSHISTORIK
Allmänt

Lv 7, Luleå luftvärnsregemente, blev självständigt förband 1942 och flyttade 1945 in i ett nybyggt
kasernetablissement i området ovanför Skurholmsfjärden i Luleå. Inom anläggningen bedrevs militär
utbildning och övning i nästan femtio år. Här fanns lokaler för boende och utbildning, stora anläggningar för
förbandets användning av motorfordon, skjutbanor och övningsfält. Större övningar bedrevs först på
Brändön, senare i Tåme i Västerbotten.
Efter det att regementet invigts 1945, dröjde det innan några förändringar gjordes. Under 1950-talet gjordes
stora anskaffningar av ny krigs- och utbildningsmateriel. Ett par nybyggda garageförråd (B4) verkar
härstamma från den tiden. Två decennier efter invigningen började dock kaserner och övriga lokaler vara i
behov av renovering och beslut om detta fattades vid ett generalplanmöte 1965. 1968 inleddes ett skede av
om- och nybyggnader samt renoveringar. Satsningen bekostades huvudsakligen av armén, men stöddes
även av arbetsmarknadsmyndigheterna. Byggandet pågick under en tioårsperiod. Under denna tid gjordes
några större förändringar. Den gamla pjäsexercishallen var för liten och byggdes istället om till gymnastiksal
(G1). Ny större utbildningshall tillkom som bättre motsvarade tidens krav för med skrymmande pjäser,
kanoner och radarstationer (C2). Nytt truppserviceförråd (F6) togs i bruk 1978. Det var en modern
industribyggnad, där hanteringen av uniformer, persedlar och tvätt rationaliserats.
Den sista byggnaden inom kasernområdet tillkom på 1980-talet. Sundsvalls luftvärnsregemente (Lv 5)
avvecklades 1982 och de värnpliktiga fördelades då ut på övriga luftvärnsförband. Förändringen tog fysisk
gestalt i en ny kasernbyggnad (H 5) på Lv 7, nordöst om övriga kaserner. Den nya kasernen kallades
allmänt ”femte kasernen”.
År 1992 flyttades Lv 7 till Boden. Efter ett regeringsbeslut år 2000 lades det slutligen ned. Efter flyttningen
tog Luleå kommun över anläggningen i syfte att på sikt utveckla den till en egen stadsdel. Området gavs då
namnet Kulturbyn Kronan.
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Området i väster där kommunen idag har verksamhet är delvis exploaterat på en flygbild från 1962 men
någon historik i övrigt är inte känd.
I BILAGA A och BILAGA B samt Figur 2 nedan återges historiska verksamheter samt det område som
omfattas av föreliggande utredning.

Figur 2: Historiska verksamheter (Källa: Luleå kommun).

3.2

Platser med särskild föroreningsrisk

Inom det aktuella området har följande platser identifierats som relevanta vad gäller förhöjd risk för mark- och
eller grundvattenföroreningar.

Smörj- och spolhall samt smörjbryggor
Byggnaden är benämnd ”5” i Figur 2 och smörjbryggorna är benämnda ”3”. Smörjbryggorna har använts för
reparation och underhåll av fordon. Enligt uppgift ska spill av diesel och olja till mark ha skett ”ett flertal gånger”.
Efter att den militära verksamheten lagts ned skall bryggorna ha använts av allmänheten för samma ändamål.
I slutet av 1990-talet skall de dock ha sanerats och täckts över av Luleå kommun men uppgifterna är
knapphändiga. Detaljerade uppgifter kring spolhallen saknas men den skall ha byggts på 1950-talet och
utrustats med oljeavskiljare.
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Drivmedelsanläggning
Anläggningen är benämnd ”4” i Figur 2 och skall enligt uppgift ha bestått av fyra undermarkscisterner om 25
m3 vardera. Enligt en äldre kommunal handling är dessa borttagna men det finns inga uppgifter om när detta
gjordes och om någon provtagning/efterbehandling utfördes.

Korthållsbanan
Banan är benämnd ”1” i Figur 2 och var en av områdets huvudbanor för skytteträning. Den andra, så kallade
”Långhållsbanan” eller ”Skjutbana”, nummer ”6”, ligger utanför aktuellt område. Korthållsbanan är sedan
länge avvecklad och marken har efterbehandlats, se avsnitt 5.2.

Fordonsuppställningsplats
Väster om den tidigare drivmedelsanläggningen ska en öppen yta ha använts för fordonsuppställning. Ytan
har markerats som nummer 2 i Figur 2. Inga detaljerade uppgifter har framkommit men användningen
indikerar en viss föroreningsrisk.

Kokhus (värmecentral)
I kommunens äldre karta benämns denna byggnad ”Kokhus” men enligt en äldre kommunal handling skall
även områdets värmecentral med tillhörande oljecisterner ha legat här (nummer 7 i Figur 2). Cisternerna är
enligt samma handling borttagna.

Eldexercisbana för kammarammunition och granater
Denna låg strax nordväst om korthållsbanan (nummer 8 i Figur 2) och det kan inte uteslutas att det finns
rester av granater och ammunition i mark.

Nya skidskyttebanan
Strax nordväst om de tidigare smörjbryggorna (nummer 9 i Figur 2) återfinns en på senare tid (2002) anlagd
skidskyttevall. Idag är vallen nedlagd och det finns inga uppgifter om eventuell provtagning i samband med
nedläggningen eller dylikt. Enligt vissa uppgifter kan platsen också ha använts som napalmövningsplats.
Föroreningsrisken inom detta område bedöms vara låg men kan inte uteslutas helt.

Äldreexercisbanan
Tidigare verksamhet inom detta område är delvis okänd men området har upptagits som riskområde i
markundersökningar som genomförts. Platsen har nummer 10 i Figur 2.

Övrigt
Inga egentliga uppgifter om kommunens verksamhet i nordväst har framkommit men rimligen bedrivs viss
fordonsaktivitet och eventuellt fordonsservice på området. På flygbilder kan man skönja en mängd
personbilar, släpvagnar, uppställd materiel såsom tillfälliga vägskyltar, betongrör etc. I den norra delen finns
något som antas vara en del av system för lokalt omhändertagande av dagvatten.
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4.0

PÅGÅENDE VERKSAMHET

Idag är verksamheten inom området tämligen begränsad men en kommunal återvinningscentral, en
återvinningsmarknad samt ett hunddagis och diverse andra mindre verksamheter finns. Dessa verksamheter
använder hela eller delar av de lokaler som finns kvar sedan Försvarsmaktstiden. I områdets nordvästligaste
del har Luleå kommuns tekniska förvaltning fordonsuppställning, diverse underhållsmaterial samt ett par
byggnader av industrikontorskaraktär.

4.1

Planerad markanvändning

Hela området avses ställas om för bostadsändamål. Bostäderna kommer att utgöras av flerbostadshus och
radhuslängor. Utöver bostäder skall nya grönområden, dagvattendammar, lekplatser etc. anläggas.
Omställningen kommer innebära att nuvarande byggnader och anläggningar rivs och att marken
efterbehandlas ner till nivåer som kan accepteras för bostadsändamål, motsvarande känslig markanvändning
enligt Naturvårdsverkets terminologi.

5.0
5.1

GENOMFÖRDA UNDERSÖKNINGAR OCH
EFTERBEHANDLINGSÅTGÄRDER
Miljötekniska markundersökningar

Ett antal miljötekniska markundersökningar har genomförts inom området. Flera av dem har omfattat både
geoteknik och miljöteknik och undersökningsområdet har ibland omfattat ett större område än det nu
aktuella. Utöver undersökningarna har även ett examensarbete som behandlar markfrågan på området
utförts. Nedan sammanfattas undersökningarna kortfattat i kronologisk ordning och i BILAGA C återges
resultaten grafiskt.

Examensarbete, Luleå universitet, 2004
Arbetet omfattade i första hand en litteraturstudie samt intervjuer med tidigare anställda. Jordprovtagning
genomfördes i begränsad omfattning vid Långhållsbanan, Korthållsbanan samt Smörjbryggorna.
Jordproverna vid skyttebanorna analyserades med avseende på metaller och provet vid Smörjbryggorna
analyserades med avseende på olja (GC-FID).
Intervjuresultaten har använts som underlag för att identifiera potentiella problemområden i denna rapport
och analyserna från skjutbanorna visade på förhöjda metallhalter, främst bly. Dessa två områden har dock
sanerats (och Långhållsbanan ligger dessutom utanför aktuellt område), se vidare under avsnitt 5.2.
Oljeanalysen påvisade mycket låga halter olja (50 mg/kg).

MRM konsult, 2005
Undersökningen omfattade en riktad, översiktlig miljöteknisk markundersökning samt en förenklad
riskbedömning. Provtagningen utfördes inom sex delområden och endast jordprover uttogs för analys. Nedan
listas respektive delområde och resultaten av undersökningen.



Långhållsbanan. Bly i höga halter (>MKM) konstaterades. Denna bana ligger utanför aktuellt område
(och har sanerats).
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Korthållsbanan. Bly i höga halter (>MKM) konstaterades. Banan har senare sanerats, se vidare avsnitt
5.2.



Eldexercisbana för kammarammunition (och granater). Delprover från fyra olika platser uttogs som
ett samlingsprov i området som beskrivs som svårdefinierat och provet analyserades med avseende på
metaller och PAH. Inga föroreningar påträffades.



Eldexercisområde för granater. Mindre område lokaliserat strax nordväst om Långhållsbanan. Bly i
höga halter (>MKM) konstaterades. Detta område ligger utanför aktuellt område (och har sanerats).



Äldreexercisområdet. Mindre område lokaliserat i områdets sydöstra hörn. Delprover från fyra olika
platser uttogs som ett samlingsprov och analyserades och låga halter PAH (<KM) påträffades, sannolikt
härstammande från en grusyta framför byggnaden där fordonsrörelser sker. Området betraktades som
rent.



Utfyllnadsområde på Lulsundsbergets topp. Ett samlingsprov analyserades och låga halter PAH
(<KM) påträffades. Platsen betraktades som ren och ligger utanför aktuellt område.

Riskbedömningen fastslog att Långhållsbanan, Korthållsbanan samt Eldexercisområde för granater var i
behov av schaktsanering vilket också har utförts, se vidare under avsnitt 5.2.

Ramböll 2009
Miljöprover på jord uttogs i samband med geoteknisk undersökning på området, alltså inte riktad provtagning
mot misstänkta platser. Totalt genomfördes mycket omfattande kemiska analyser på tio jordprover från tio
olika platser. Analyspaketet omfattade metaller, flyktiga organiska kolväten, PAH, fenoler, klorerade
kolväten, flertalet pesticider och ftalater. I en punkt (RA0813) påträffades bly i halter över MKM (620 mg/kg).
I denna punkt påträffades även PAH i halter under KM och DDT i halter strax över detektionsgränsen.

Golder Associates 2014
Miljötekniska undersökningar genomfördes i samband med geotekniska undersökningar, alltså inte riktad
provtagning mot misstänkta platser. Analyser av grundämnen, oljor och DDT gjordes på sex prover från
punkter enligt Tabell 1.
Tabell 1: Analysomfattning, jordprover
ID

Djup [m]

Analystyp

14GA01

0 – 1,0

Grundämnen

14GA02

0 – 1,0

Grundämnen

14GA03

0 – 0,5

Grundämnen

14GA07

0 – 0,5

Grundämnen

14GA08

0 – 0,5

Grundämnen

14GA09

0 – 0,5

Grundämnen

14GA10

0 – 0,5

Oljor, DDT

Okulära bedömningar vid provtagningstillfället visade inte tecken på några föroreningar kring de undersökta
punkterna och analysresultaten visar på halter av grundämnen under NV-KM. Inga spår av DDT eller
oljeföroreningar hittades i provet från punkten 14GA10.
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5.2

Efterbehandling

Dokumenterad efterbehandling av mark har enligt tillgängliga uppgifter skett på fyra platser inom eller i
anslutning till nu aktuellt område. Dessa efterbehandlingar skedde samtidigt år 2005 och rapporterades av
MRM Konsult AB och beskrivs kortfattat nedan:

Korthållsbanan
Korthållsbanan ligger inom aktuellt område och platsen efterbehandlades genom schaktning och
borttransport av förorenad jord. Miljökontroll skedde av MRM Konsult AB med XRF-instrument löpande
under saneringens gång. Saneringen genomfördes år 2005 och dåvarande åtgärdsmål var KM, vilket för bly
vid denna tid var 80 mg/kg (idag 50 mg/kg). Saneringen utfördes i huvudsak ned till åtgärdsmålet, dock
överskreds åtgärdsmålet i vissa punkter varvid ytterligare jord (1-2 dm) schaktades bort men ingen
efterkontroll skedde då halterna låg nära det satta åtgärdsmålet. I de flesta punkter klarades även dagens
KM-gränsvärde på 50 mg/kg. I vissa punkter överskrids åtgärdsmålet utan vidare förklaring.

Långhållsbanan
Området ligger utanför nu aktuellt område men har sanerats på samma sätt som Korthållsbanan. Idag är
platsen bebyggd med bostäder.

Eldexercisområde för granater (även benämnt Eldexercisbanan)
Området ligger utanför nu aktuellt område men har sanerats på samma sätt som Korthållsbanan.

Skidskyttebanan
Denna skidskyttebana (det finns flera i området) ligger långt utanför nu aktuellt område men har sanerats på
samma sätt som ovan nämnda platser.
Utöver ovanstående finns endast enstaka uppgifter om att t.ex. drivmedelsanläggningen har avetablerats
och underjordscisternerna tagits bort men några uppgifter om provtagning etc. har inte kunnat hittas.

6.0
6.1

BEHOV AV YTTERLIGARE UNDERSÖKNINGAR OCH
EFTERBEHANDLINGSÅTGÄRDER
Allmänt

Området har undersökts med avseende på förorenad jord på flera platser. Riktad provtagning har främst
utförts vid Korthållsbanan, äldreexercisbanan och vid eldexercisbanan för kammarammunition och granater.
I övrigt har miljöprovtagning skett i samband med geotekniska undersökningar och då har punkterna valts
utefter andra kriterier än där risk för förorening föreligger. De föroreningar som påträffats har i huvudsak
sanerats. Saneringen av Korthållsbanan har skett ner till nivåer runt Naturvårdsverkets generella riktvärden
för mark med känslig markanvändning. Riktvärdet för bly har sedan efterbehandlingen genomförts sänkts
från 80 mg/kg till 50 mg/kg.
Analysomfattningen på redan tagna prover bedöms ha varit relevanta för respektive område, t.ex. har fokus
legat på metaller i skjutbanan och vid de geotekniska undersökningarna har breda analyspaket använts
vilket ger en god bild av föroreningssituationen generellt i området. Särskilt Rambölls undersökning
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omfattade ett mycket brett spektrum av analyserade parametrar på ur miljösynpunkt slumpmässigt valda
punkter i området.
Behov av kompletterande undersökningar återfinns framförallt i områdets centrala delar i anslutning till
gamla verkstadsbyggnader, drivmedelsanläggningen och smörjbryggorna. I detta område har endast
enstaka jordprover tagits och analysomfattningen har varit mycket begränsad. Grundvattenprover eller
ytvattenprover tycks inte ha tagits någonstans inom området så även detta bör genomföras, dels riktat vid
misstänkta platser, dels i referenspunkter upp- och nedströms potentiellt förorenade platser.

6.2

Kompletterande provtagning, jord

Vid de före detta smörjbryggorna samt spolhallen föreslås kompletterande jordprovtagning. Då platsen till
stora delar är hårdgjord och nyttjas av trafik föreslås skruvborrning då detta innebär minst åverkan på
markytan. Även vid de före detta uppställningsområdet för fordon samt drivmedelsanläggningen bör
kompletterande prover tas då det saknas dokumentation kring eventuell sanering av framförallt
drivmedelsanläggningen. Även här rekommenderas i första hand skruvborrning.
Korthållsbanan har sanerats men då riktvärdet har sänkts, samt det faktum att en del förorening eventuellt
lämnats kvar bör ytterligare ett par provtagningspunkter i verifierande syfte utföras även här. Området i
anslutning till punkten RA0813 (Uppställningsområde fordon) bör också provtas i avgränsande syfte då höga
blyhalter påträffats i denna punkt.
Kommunens mark i nordväst bör också provtas. Här saknas dock uppgifter om eventuella riskområden så i
skrivandets stund placeras dessa punkter ut slumpmässigt (6 st). Vid en framtida provtagning
rekommenderas en kort historisk inventering, förslagsvis genom intervju med äldre anställd, och ev. viss
justering av punkternas lägen utefter resultaten av denna.
Den så kallade Nya skidskyttebanan (som är nedlagd) har så vitt känt inte utretts närmare varför tre
skruvborrningar i anslutning till vallen föreslås.
I övrigt rekommenderas ett antal (4 st) referenspunkter ute i vad som bedöms vara naturlig mark för att
bekräfta att dessa områden inte är påverkade av föroreningar.
I BILAGA D återges föreslagna lägen och i Tabell 2 nedan föreslagen analysomfattning med motiveringar.
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Tabell 2: Sammanställning av antal provpunkter och analyser, jord
Antal
Aromater
Metaller
PCB
Plats
provpunkter
och alifater
Smörjbryggorna

3

6

3

2

Spolhallen

4

8

4

3

Uppställningsområde fordon

3

6

Drivmedelsanläggning

4

8

Korthållsbanan

2

4

Tekniska
förvaltningen

6

12

Nya
skidskyttebanan

3

6

Provgropsgrävning bör
prioriteras. PCB kan
återfinnas i äldre oljor.
Likartad problematik
som smörjbryggorna
förväntas.

2

4

Saknas tydlig
dokumentation kring
avvecklingen av
anläggningen.
Verifiering av tidigare
genomförd sanering.
Mer information är
önskvärd innan
provtagning och
analysomfattning
fastslås.

1

4

4

8

4

1

Totalt

29

58

21

7

10

Motiveringar

Provplatserna fungerar
även som avgränsning
för den blyförekomst
som påträffades i
Rambölls
undersökning.

Övriga platser
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Övrigt

Ev.
ytterligare
analyser
avgörs av
fältobserv
ationer

Utöver den riktade
provtagningen mot de
specifika platserna
ovan har området
undersökts relativt väl i
samband med
geotekniska
utredningar varför
endast ett fåtal punkter
i övrigt föreslås.
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6.3

Kompletterande provtagning, grundvatten och ytvatten

Någon tidigare provtagning av grundvatten eller ytvatten har såvitt känt inte skett i området. Grundvatten har
dock påträffats relativt ytligt på flera platser. I samband med kompletterande jordprovtagning föreslås därför
att ett antal grundvattenrör installeras och provtas. I BILAGA D återges föreslagna lägen för sex
grundvattenrör och i tabell 3 nedan en preliminär analysomfattning. Om föroreningar i grundvatten påträffas i
något eller några grundvattenrör kan uppföljande provtagningar komma att behövas. Det ska även finnas
någon form av öppet dike eller vattendrag i den norra delen och i detta föreslås prover uttas för analys av
metaller, petroleumkolväten och PFAS.
Tabell 3: Sammanställning av antal provpunkter och analyser, grundvatten och ytvatten
Antal
Aromater
Metaller
PCB
Övrigt
Motiveringar
Plats
provpunkter
och alifater
Smörjbryggorna
1
1
1
1
Klorerade ämnen
Drivmedelsanläggning
Tekniska
förvaltningen
Öppet dike

Övriga platser
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1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

2
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PFAS
PFAS i anslutning
till Nya
skidskyttebanan

Aromater och
alifater tas i
punkterna
längst i norr
och längst i
syd.
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BILAGA A
Historiska verksamheter
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BILAGA B
Historiska flygbilder
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BILAGA C
Föroreningssituation, jord
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BILAGA D
Förslag till provtagningsplan

2016-05-02
Uppdragsnummer 1649479

Golder Associates AB
Box 869

971 26 Luleå
Sverige
T: 0920-730 30

