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1. Administrativa uppgifter 

1.1. Uppgifter om verksamhetsutövaren/sökanden 

Företag: 
 

Kalmar Öland Airport AB 

Organisationsnummer: 
 

556715-8117 

Postadress: 
 

392 41 Kalmar 

Besöksadress: 
 

Flygplatsvägen 32, 392 41 Kalmar 

Telefonnummer: 
 

0480-45 90 00 

E-post: 
 

flyget@kalmarairport.se 
 

Juridiskt ansvarig och kontakt i 
miljöfrågor: 
 

Ronny Lindberg, VD/flygplatschef 
Ronny.lindberg@kalmarairport.se 

Juridiskt ombud: 
 

Advokat Karin Hernvall, 
Advokatfirman Åberg & Co 
 

1.2. Uppgifter om anläggningen 

Anläggningsnummer: 
 

0880-1041 

Verksamhetskod: 
 
 

63.30 A Civil flygplats med instrumentbana 
längre än 1 200 meter 

Kommun/Län: 
 

Kalmar kommun, Kalmar län 

Fastighetsbeteckning: 
 

Barkestorp 3:1, Elverslösa 20:3, Törneby 8:18, 
och del av Ebbetorp 6:1 (brandövningsplats). 
 

Fastighetsägare: 
 

Kalmar kommun 

Tillsynsmyndighet: 
 

Länsstyrelsen i Kalmar län 

Beslutande myndighet: 
 

Växjö tingsrätt, mark- och miljödomstolen 

 

 

mailto:flyget@kalmarairport.se
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2. Inledning 

2.1. Bakgrund 

Kalmar Öland Airport är en viktig regional flygplats för näringsliv och privatpersoner i 

sydöstra Sverige. Flygplatsverksamheten drivs av bolaget Kalmar Öland Airport AB som 

ägs av Kalmar kommun. Kalmar kommun äger flygplatsområdets fastigheter. 

Flygplatsverksamheten vid Kalmar Öland Airport innebär drift och utveckling av civil 

flygplatsverksamhet i syfte att betjäna i huvudsak Kalmarregionen och Öland med 

reguljärt in- och utrikesflyg, charter och fraktflyg.  

På Kalmar Öland Airport bedrivs även allmänflyg och militär flygverksamhet. Allmän-

flyget omfattar taxiflyg, privatflyg, arbetsflyg och skolflyg.  

Syftet med ansökan är att få ett tillstånd enligt miljöbalken då nuvarande tillstånd är enligt 

miljöskyddslagen. För linjefart och charter bedöms antalet flygrörelser minska jämfört 

med nuvarande tillstånd. 

2.2. Omfattning av planerad ansökan 

I den nu planerade ansökan avser flygplatsen att söka tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken till 

21 000 flygrörelser per år enligt följande huvudsakliga fördelning: 

Linjefart och charter  8 500 

Militärflyg   400 

Allmänflyg   12 100 

Summa totalt:  21 000 

2.3. Tidplan 

Samråd enligt 6 kap. miljöbalken med bl.a. myndigheter och organisationer, särskilt 

berörda enskilda och allmänheten kommer att äga rum under våren och sommaren 2017. 

Efter genomförda samråd kommer en samrådsredogörelse att upprättas. Flygplatsen 

planerar att lämna in en tillståndsansökan till Växjö tingsrätt, mark- och miljödomstolen 

under 2017.  
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3. Gällande beslut 

Koncessionsnämnden för miljöskydd lämnade i beslut nr 58/94 1994-04-18 tillstånd 

enligt miljöskyddslagen till fortsatt flygverksamhet vid Kalmar flygplats. Tillståndet 

omfattar högst 36 000 flygrörelser per år med civila flygplan och 200 flygrörelser per år 

med militära jetflygplan.  

Koncessionsnämnden flyttade med stöd av 21§ miljöskyddslagen fram avgörandet av 

vilka villkor som skulle gälla för utsläpp av vatten från avisning-halkbekämpning av 

rullbanorna vid Kalmar flygplats och om slutliga villkor för bullerbegränsande åtgärder. 

1995-11-06 upphävde konsessionsnämnden i beslut nr 192/95, prövotidsförordnandet 

avseende frågan om utsläpp av vatten från halkbekämpning av rullbanorna vid Kalmar 

flygplats och föreskrev villkor om detta.  

1996-02-05 beslutade länsstyrelsen om åtgärder för begränsning av utsläpp till vatten från 

Kalmar flygplats (dnr 243-451-96) där det bland annat föreskrevs att en våtmarksanlägg-

ning (Kalmar Dämme) skulle anläggas, kontrolleras och skötas. 

1996-02-21 upphävde konsessionsnämnden i beslut 33/96 prövotidsförordnandet i fråga 

om bullerbegränsande åtgärder på fastigheter. Beslutet överklagades av Luftfartsverket. 

2003-04-24 fattade regeringen beslut (nr 14) gällande överklagande i fråga om buller-

begränsande åtgärder. 
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4. Lokalisering och omgivning 

Kalmar Öland Airport ligger ca 5 km väster om Kalmar centrum. Flygplatsen är lokali-

serad på fastigheterna Barkestorp 3:1 Elverslösa 20:3, Törneby 8:18, och Ebbetorp 6:1. 

Flygplatsen ägs av Kalmar kommun. 

Närmaste bostadsområde är Törnebylund ca 800 meter söder om flygplatsen. Väster om 

flygplatsen finns tätorten Smedby och i sydväst ligger tätorten Rinkabyholm. Tätorten 

Lindsdal ligger nordost om flygplatsen. Flygplatsen ligger i ett jordbrukslandskap och i 

närheten finns byarna Ebbetorp, Hårstorp, Kylinge och Elverslösa. 

 

Figur 1  Kalmar Öland Airport med omgivning. 

4.1. Planförhållanden 

Översiktsplanen för Kalmar kommun Översiktsplan för Kalmar kommun och miljökonsekvens-

beskrivning, KS 2012/0567, juni 2013 antogs av kommunfullmäktige 17 juni 2013. I planen 

redovisas riksintresset för flygplatsen men influensområdet för buller redovisas inte efter-

som riksintressepreciseringen inte var klar när översiktsplanen antogs.  
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I översiktplanen för Kalmar kommun finns en markreservation för ett triangelspår sydost 

om flygplatsen mellan Kust till kustbanan och Stångådalsbanan och ett nytt stationsläge 

med koppling till flygplatsen.  

Detaljplan saknas för flygplatsområdet men det finns en dispositionsplan från 19901. 

4.2. Riksintressen 

Kalmar Öland Airport pekades år 2010 ut av Trafikverket som riksintresse för kommuni-

kation enligt 3 kap. 8 § miljöbalken.2 Trafikverket har preciserat riksintresset i Rapport, 

Riksintresseprecisering, Kalmar flygplats, 2014-02-25, 2014:043. Flygtrafik i linjeflyg och charter 

ingår i riksintressepreciseringen, men inte annan flygverksamhet.  

Riksintresseområdet för flygplatsen utgörs av nuvarande och framtida flygplatsområde 

(terminaler, start- och landningsbanor etc.). Till riksintresset hör också influensområden 

för buller, hinder och elektromagnetisk störning. Influensområden är områden i flyg-

platsens närhet där uppförandet av hinder (som vindkraftverk och höga byggnader), 

bullerkänslig bebyggelse (som bostäder eller vårdinrättningar) och anläggningar som 

orsakar elektromagnetisk störning kan leda till begränsningar för flygplatsverksamheten.  

Riksintresset innebär att flygplatsen ska skyddas från åtgärder som påtagligt kan hindra 

eller försvåra verksamheten eller dess utveckling. Vid byggande av nya bostadsområden 

innebär det att flygplatsens nuvarande och framtida utvecklingsplaner och bullerpåverkan 

på omgivningarna ska beaktas. Kommunen, som beviljar bygglov, är skyldig att ta hänsyn 

till riksintresset. 

Väg E22 öster och söder om flygplatsen, väg 25 västerut samt vägen fram till flygplatsen 

från E22 är utpekade som riksintresse för kommunikationer enligt 3 kap. 8 § miljöbalken. 

E22 ingår i det av EU utpekade Trans European Transport Network (TEN-T). Vägarna 

som ingår i TEN-T är av särskild internationell betydelse. Söder och öster om flygplatsen 

finns järnväg (Kust till kustbanan och Stångådalsbanan), som också är utpekad som riks-

intresse för kommunikationer enligt 3 kap. 8 § miljöbalken. 

I närheten av Kalmar Öland Airport finns riksintresseområden enligt 3 kap. 6 § miljö-

balken för kultur- och naturmiljövärden, se vidare under Värdefulla områden nedan. 

  

                                                 
1 Kalmar flygplats, dispositionsplan 1990, Luftfartsverket 1991-04-12. 
2 Trafikverkets beslut 2010-11-17, TRV 2010/139 90 
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4.3. Planerade områden för bebyggelse 

Områden för bostäder, skolor och vårdlokaler som planeras i närheten av flygplatsen kan 

påverka riksintresset Kalmar Öland Airport. Planerade bostadsområden som berör riks-

intresset för flygplatsen måste prövas mot detta i planeringsprocessen. Aktuella områden 

för planerad bebyggelse i översiktsplanen som eventuellt kan påverka riksintresset är 

områden som tangerar influensområdet för buller vid Stensö och Västra sjön (väster om 

Stensö). 

4.4. Värdefulla områden 

Det finns natur- och kulturmiljöer runt flygplatsen som har stora värden. Inom flyg-

platsens närområde finns riksintressen för natur- och kulturmiljövård enligt  

3 kap. 6 § miljöbalken. Nedan och i figur 2 redovisas de områden som i första hand 

berörs av flygbuller. 

Naturmiljö 

Det värdefulla område som ligger närmast flygplatsen är ett delområde i området 

Hossmo-Bottorpskusten sydväst om flygplatsen som är av riksintresse för naturvården. 

Området är ett variationsrikt och mosaikartat landskap med strandängar, ek- och björk-

bevuxna moränkullar och fuktstråk. Närmast kusten finns välbetade havsstrandängar som 

är kända för ett rikt fågelliv. 

Kulturmiljö 

I flygplatsens närhet finns två områden av riksintresse för kulturmiljövården. Det är 

Kläckeberga nordost om flygplatsen och Ljungby-Hossmo i sydväst. Kläckeberga är en 

gammal centralbygd och kyrkomiljö med stormansgård och medeltida försvarskyrka. 

Ljungby-Hossmo är ett öppet odlingslandskap med bymiljöer och medeltida kyrkor av 

försvarskaraktär. 
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Figur 2  Kalmar Öland Airport med omgivning och värdefulla områden för natur- och kulturmiljö.  
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5. Alternativ 

5.1. Nollalternativ 

Enligt 6 kap. 7 § miljöbalken ska en miljökonsekvensbeskrivning beskriva konsekvenserna 

av att en verksamhet eller en åtgärd inte kommer till stånd. Nollalternativet utgår från att 

verksamheten vid Kalmar Öland Airport fortsätter att drivas som i dag inom ramen för 

gällande tillstånd om maximalt 36 000 flygrörelser per år. Ett sådant så kallat nollalternativ 

bedöms vara identiskt med det sökta trafikfallet. I nollalternativet förutsätts flygplatsen 

drivas enligt gällande tillstånd och prognosen för antalet framtida flygrörelser är den-

samma prognos som för det sökta trafikfallet. Det sökta trafikfallet inryms i gällande till-

stånd vad gäller antalet rörelser.  

I miljökonsekvensbeskrivningen kommer förväntade miljökonsekvenser av sökt verksam-

het att ställas i relation till bedömda konsekvenser av nollalternativet och nuvarande verk-

samhet.  

5.2. Alternativ lokalisering 

Flygplatsverksamhet har bedrivits på platsen sedan 1940. Verksamheten utgör således en 

befintlig verksamhet sedan långt tillbaka i tiden. Det finns inget konkret och realistiskt 

förslag på alternativ lokalisering. 

Med beaktande av ovanstående avser Kalmar Öland Airport att i ansökan endast översikt-

ligt beskriva eventuella alternativa lokaliseringar av verksamheten. 

5.3. Alternativa tekniska utformningar 

Alternativa tekniska utformningar kommer att redovisas i miljökonsekvensbeskrivningen i 

den omfattning det bedöms rimligt och nödvändigt. 
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6. Flygplatsens utformning  

6.1. Nuvarande utformning 

Flygplatsområdet består dels av ett område som kallas för airside, dels ett område som 

kallas för landside. Med airside avses det inhägnade område som är avsett för luft-

fartygens rörelser på marken och vars gräns går vid säkerhetskontrollen i terminal-

byggnaden samt det staket som omger manöver- och färdområdet för luftfartyg. Med 

landside avses övriga området med för flygplatsen nödvändiga anläggningar. 

Flygplatsens anläggningar utgörs i huvudsak av en rullbana med tillhörande taxibanor 

samt plattor med uppställningsplatser för luftfartyg.  

Bansystemet omfattar två start- och landningsbanor, rullbana 16/34 och rullbana 05/23. 

Bana 05/23 som endast används av den lättare luftfarten, har en tillgänglig banlängd på 

656 meter. Rullbana 16/34 i riktning SO-NV är huvudbana och har en längd på 2 320 

meter och en bredd på 45 meter. Huvudbanan har en bärighet som medger landning av 

de flesta flygplanstyper som är vanliga i Sverige, med begränsningar för de allra tyngsta.  

Andra anläggningar vid flygplatsen är bland annat stationsbyggnad för passagerare, 

parkeringsytor, förrådsbyggnader, drivmedelscisterner, flygledartorn, brandövningsplats 

och hangarer. Se figur 3 nedan över flygplatsområdet. 
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Figur 3 Flygplatsområde. 

6.2. Planerade ändringar 

Flygplatsen kommer i framtiden att behålla i stort sett samma utformning som i dag. 

Fram till år 2040 kan det dock finnas behov av att utöka med en ny taxibana. 
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7. Flygplatsens verksamhet 

7.1. Nuvarande verksamhet 

Flygplatsen i Kalmar invigdes 1940 och utgjordes då av en flygflottilj (F12). Civilflygtrafik 

påbörjades redan 1957, när dåvarande linjeflyg gjorde sin premiärtur på Sträckan Bromma 

-Kalmar. 1982 avvecklades F12 och dåvarande LFV blev ensamt ansvariga för driften av 

flygplatsen. År 2007 övertog Kalmar kommun flygplatsen av LFV. 

Flygplatsen har 45 anställda. Flygtrafikledningen utförs av Aviation Capacity Resources 

AB (ACR). 

I flygplatsverksamheten ingår ett antal huvudprocesser där följande är de mest väsentliga 

för tillståndsansökan: 

 Hantering av landande och startande luftfartyg. 

 Stationstjänst i vilket bland annat ingår bogsering och rangering av taxande 

luftfartyg samt lossning av bagage och frakt. 

 Flygplanavisning före start. 

 Halkbekämpning av rullbanan. 

 Brand och räddningstjänst. 

 Flygtrafikledningstjänst. 

 Hantering av drivmedel, vatten och avlopp samt avfall. 

Flygtrafik 

Flygplatsen hade 13 832 flygrörelser 2016, som fördelade sig enligt nedan. 

Tabell 1 Antal flygrörelser redovisade till Transportstyrelsen under 2016.  

Typ Flygrörelser 
Utrikestrafik 362 
Inrikestrafik 4 434 
Taxi 42 
Arbetsflyg  330 
Privatflyg 3 348 
Skolflyg 5 188 
Militärflyg 128 
Summa 13 832 

 

I nuläget (2016) hade flygplatsen inrikestrafik till Stockholm Arlanda Airport och 

Bromma Stockholm Airport. Charterflygningar har skett till sju olika destinationer under 

2016. 

Flygplatsen hade 238 691 passagerare i linjefart och charter under 2016.  
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Inom flygplatsområdet finns flera olika användare etablerade. Dessa är för närvarande 

restaurangverksamhet, resebyråverksamhet, flygskola och fordonsgymnasium. 

Verksamhet på airside 

Ramptjänst  

I anslutning till terminalen finns två uppställningsplatser för flygplanen att stå på. 

Ramptjänst inkluderar de arbetsmoment som krävs för att hantera ett flygplan mellan 

ankomst och avgång. Detta omfattar bl.a. flygplanens uppställning, av- och pålastning, 

koppling av trappor och el, tankning, avisning m.m.  

Tankning av flygplan 

Flygplan i linje- och chartertrafik använder JET A-1 som bränsle. Flygplanen tankas via 

ett hydrantsystem d.v.s en nedgrävd ledning mellan lagringsplatsen och platsen där 

flygplanen står. I samband med tankning trycksätts systemet så att tankning kan ske. 

Flygplanens överfyllnadssystem ser till att inget bränsle spills. 

Helikoptrar och små flygplan tankas manuellt. Denna typ av tankning är dock tämligen 

ovanlig vid den platta som de större flygplanen använder. 

Avisning av flygplan 

Syftet med flygplansavisning är att säkerställa flygförmågan hos flygplanen, särskilt för-

mågan att lyfta vid start. Glykolanvändningen styrs helt av väderleken och det är befäl-

havaren på varje enskilt flygplan som beslutar om avisning ska ske.  

Vid avisning används monopropylenglykol utspädd till 50 % i vatten. Den glykol som inte 

blir kvar på flygplanet (80-90 %) hamnar på plattan och avleds tillsammans med den 

nederbörd som faller på plattan via spillvattennätet till kommunens avloppsreningsverk. 

Normalt används ca 10 m3 koncentrerad glykol per avisningssäsong. 

Fälthållning 

Fälthållning består sommartid av renhållning och allmänt underhållsarbete av banor, 

vägar och plattor, vilt- och fågeljakt m.m. Vintertid består fälthållningen av snöröjning 

och halkbekämpning av rullbanan, i första hand mekaniskt genom plogning och borst-

ning, i andra hand kemiskt med hjälp av urea. Beroende på väderleken används 10-20 ton 

urea per säsong.  

För fälthållning och annan skötsel av flygplatsen finns ett antal olika typer av tyngre 

fordon t. ex särskilda PSB-fordon (plog, sop, blås). 

Underhåll av markfordon etc. 

På flygplatsen finns ett antal lokaler för uppställning och service av fordon och annan 

utrustning, se figur 3. Beroende på verksamhet finns det vid dessa platser oljeavskiljare, 

olika typer av kemikalie- och avfallshantering etc. 
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Drivmedelshantering 

Allt bränsle levereras till flygplatsen med tankbil och pumpas därefter över för lagring i 

olika cisterner och tankar. 

Jetbränsle (JET A-1)  

JET A-1 lagras i en bränsledepå öster om terminalbyggnaden. I depån finns en cistern om 

70 m3 och två med 10 m3 i vardera. Cisternerna är invallade och försedda med 

larmförsedda överfyllnadsskydd. Air BP ansvarar för såväl bränsledepån som hydrant-

systemet, medan flygplatsens personal sköter anläggningarna (inklusive tankningen av 

flygplanen) efter Air BP:s instruktioner. Årligen används ca 1 500 m3 JET A-1. 

Mindre flygplan (med kolvmotorer) 

Till mindre flygplan har AVGAS 100 varit den flygbensin som länge dominerat 

användningen. På senare tid har dock användningen av AVGAS 91/96 (blyfri) och JET 

A-1 ökat. Lagring och tankning av mindre flygplan sker på två ställen på flygplatsen, dels 

tillhandahåller Air BP, via Kalmar Öland Airport, bränsle i en cistern om 20 m3 ca 200 m 

väster om ordinarie platta, dels har flygklubbarna en cistern om 4 m3 vid deras 

verksamhetsområde i västra delen av flygplatsområdet. Fyllning av dessa cisterner sker 

under okulär kontroll av aktuell tankbilschaufför. Air BP säljer ca 20 m3 AVGAS 100 per 

år och flygklubbarna använder ca 30 m3 AVGAS 91/96 per år. 

Fordonsbränsle 

På flygplatsen finns en cistern om 20 m3 för tankning av HVO (tidigare diesel), där flyg-

platsens markfordon tankar. Cisternen är utrustad med överfyllnadsskydd.  

Kemikalie- och avfallshantering 

I enlighet med flygplatsens miljöledningssystem sker inköp av kemikalier enligt ett flertal 

rutiner som syftar till att minimera hälso- och miljöpåverkan, t ex sker inköp i första hand 

av särskilt utvalda leverantörer och samtliga kemikalier finns i ett register som bl. a anger 

om kemikalierna finns med i REACH-förordningen eller Kemikalieinspektionens prio- 

och utfasningslistor. Kemikalier och farligt avfall förvaras enligt principen ”torrt och tätt” 

d.v.s inom invallningar och inomhus eller under tak, undantaget lagringsplatserna för flyg-

bränsle som inte är försedda med tak. 

 

De flesta kemikalier förvaras i fordonsverkstaden. Halkbekämpningsmedel lagras i 500 

kg-säckar i en av uppställningshallarna för diverse fordon mm (f.d. hangar).  

Avfall sorteras i ett stort antal fraktioner för återvinning eller annat godkänt omhänder-

tagande. Allt farligt avfall lagras i en särskild låst container. Uppkommet avfall hämtas av 

godkända transportörer. 
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Räddningstjänst och brandövningar 

På flygplatsen finns en räddningstjänst som skall kunna agera i händelse av olyckor och 

incidenter, inklusive omhändertagande av t ex bränsle- och kemikaliespill. Till sitt förfog-

ande har räddningstjänsten släckfordon och annan utrustning. 

En brandövningsplats finns sydväst om bana 05. I övningsmodulen har dieselbränsle 

ersatts av gasol sedan flera år tillbaka och sedan dess används endast vatten som 

släckmedel. Ambitionen är att minska förekomster av rök och drivmedelsspill.  

Under 2014 utfördes provtagning vid övningsplatsen för att analysera förekomst av 

PFOS, ett ämne som tidigare användes i brandskum och som under senare år visat sig 

vara toxiskt och svårnedbrytbart i miljön. I utredningen, som presenterades för tillsyns-

myndigheten och kommunen, konstaterades förekomst av PFOS vid brandövnings-

platsen. Inga dricksvattentäkter bedöms vara berörda. 

Flygvägar 

Grundtanken med ett flygvägssystem i närheten av en flygplats är i första hand att leda 

startande och landande flygplan på ett sätt som bidrar till hög flygsäkerhet, hög kapacitet 

samt minskad bullerpåverkan i flygplatsens närhet. Ett flygvägssystem bör också så långt 

möjligt vara anpassat så att flygoperatörer flyger en så kort sträcka som möjligt, vilket 

innebär bränslebesparingar och minimering av utsläppen till luft av främst koldioxid. 

Jetflygplan och större propellerflygplan landar till helt dominerande del (ca 93 %) genom 

inflygning norrifrån på bana 16 och bana 34 används i mer än 93 % av fallen för starter 

norrut. Val av bana styrs av rådande vindar och av att de flesta flygningar går till Stock-

holm som ligger norrut. Terminalens placering i söder styr också banvalet. 

För lätt skolflyg som övar start och landning finns särskilda trafikvarv. Nedan visas flyg-

platsens in- och utflygningsvägar samt trafikvarv för övning av start- och landning. 

Trafikvarven kan flygas i båda riktningarna. För respektive flygväg och trafikvarv 

redovisas andelen trafik i nuläget och preliminärt för sökt trafik. För sökt trafik avses 

trafiken fördelas jämnare mellan det norra och det södra trafikvarvet. 
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Figur 4 Flygplatsens in- och utflygningsvägar samt trafikvarv för övning av start- och landning. För 

respektive flygväg och trafikvarv redovisas andelen trafik i nuläget och preliminärt för sökt 

trafik. För sökt trafik avses trafiken fördelas jämnare mellan det norra och det södra 

trafikvarvet. 
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7.2. Planerad verksamhet 

Flygtrafik  

I den nu planerade ansökan avser Kalmar Öland Airport AB att söka tillstånd enligt  

9 kap. miljöbalken till 21 000 flygrörelser enligt nedanstående huvudsakliga fördelning. 

Antalet rörelser ligger till grund för bullerberäkningen. 

Tabell 2 Antal flygrörelser för sökt trafik 2040  

Typ Flygrörelser 
Linjefart och charter 8 500 
  
Militärflyg 400 
  
Allmänflyg 12 100 
  
Summa: 21 000 

 

I allmänflyget ingår privat- och skolflyg, taxi samt arbetsflyg.  

Omfattningen av den sökta flygverksamheten vid Kalmar Öland Airport enligt tabell 2 

ovan grundar sig på följande prognoser för antalet flyg och antalet passagerare, figur 5 

respektive figur 6. 

 

Figur 5 Antal flygrörelser för olika typer av flyg för 1996 till 2016 samt prognos fram till 
2040. 
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Figur 6 Antal passagerare för 1996 till 2016 samt prognos fram till 2040. 

Verksamhet på airside  

Verksamheten på airside kommer i stort sett att bedrivas på samma sätt som i dag. En 

viss utbyggnad av hårdgjorda ytor (se kap 6.2) innebär att en något större volym dag-

vatten kommer att behöva avledas från området. 

Flygvägar 

Kalmar Öland Airport AB bedömer att det befintliga flygvägssystemet fungerar bra och 

få klagomål förekommer. Skäl att ändra flygvägar saknas därför. För sökt trafik avses 

dock trafiken fördelas jämnare mellan det norra och det södra trafikvarvet. 

Kriterier som styr planerad översyn av flygvägssystemet är främst flygsäkerhet, lång-

siktighet, bästa teknik, effektivitet och kapacitet samt miljöoptimering med avseende på 

bullerexponering och utsläpp till luft.  
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8. Bedömd miljöpåverkan från befintlig- och sökt 

verksamhet 

Verksamheten vid Kalmar Öland Airport påverkar miljön i första hand genom 

- bullerexponering från flygtrafik 

- utsläpp till luft från startande och landande flygplan (LTO), drivmedelshantering, 

servicetrafik inom flygplatsen samt marktrafik till och från flygplatsen.  

- utsläpp till vatten från avisning av flygplan och halkbekämpning av banor. 

Övriga miljöeffekter utgörs bland annat av påverkan på omgivande natur- och kultur-

miljö, inverkan på landskapsbilden, ianspråktagande av mark- och vattenresurser samt 

generering av avfall. Dessa övriga miljöeffekter bedöms preliminärt inte vara av all-

varlig/omfattande karaktär. Planerad framtida verksamhet vid flygplatsen bedöms inte 

ändra på detta förhållande. 

Preliminärt förutsedda miljöeffekter till följd av flygbuller, utsläpp till luft, utsläpp till 

mark och vatten redogörs för i det följande.  

Förutsedda miljöeffekter avser påverkan från det sökta trafikfallet, som enligt avsnitt 2.2 

ovan omfattar 21 000 flygrörelser per år. Jämförelse görs med påverkan från nollalternativ 

och från nuvarande trafikvolym år 2016.  
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8.1. Buller 

Flygtrafiken vid Kalmar Öland Airport består av flera skilda verksamheter med olika 

flygplan och olika trafikmönster. Antalet bullerhändelser varierar under dygnet. 

Huvuddelen av trafiken beräknas ske under dagtid med en mindre del under kvällstid 

samt ett fåtal rörelser nattetid. Skolflyget tränar start och landning och flyger därför i så 

kallade trafikvarv medan övrig trafik i huvudsak följer förutbestämda in- och utflygnings-

vägar. Se även under Flygvägar ovan. 

Inför samrådet har preliminära beräkningar av flygbuller genomförts som redovisas 

översiktligt nedan. I miljökonsekvensbeskrivningen kommer ytterligare bullerkurvor att 

redovisas och jämföras med riktvärden. I miljökonsekvensbeskrivningen kommer 

beräknat antalet berörda boende/bostäder och skolor/förskolor samt vårdlokaler för 

olika ljudnivåer att redovisas samt även förutsedda hälsoeffekter av flygbuller.  

Flygbullernivå FBN 

Det genomsnittliga bullret vid en flygplats uttrycks som flygbullernivå FBN3. Riktvärdet 

för FBN är 55 dB(A).4 Det område som berörs av flygbullernivå FBN över 55 dB(A) från 

den sökta flygtrafiken är enligt de beräkningar som gjorts lika stor som för nollalternativet 

och större än det område som berörs av dagens trafik (år 2016), se figur 7 nedan. 

  

                                                 
3 Flygbullernivå FBN är ett beräknat årsmedelvärde där en bullerhändelse på kvällen eller nattetid tillmäts 
större vikt än motsvarande händelse dagtid. 
4 Förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader, SFS 2015:216. 
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Figur 7 Områden som i olika trafikfall berörs av flygbullernivån FBN 55 dB(A).  

I beräkningen ingår all civil flygtrafik på flygplatsen. Nollalternativet är identiskt med 

sökt trafik. 

Vid Kalmar Öland Airport påverkas FBN för civil trafik i första hand av landande och 

startande flygplan för linjefart och charter. Formen på konturen speglar in- och utflyg-

ningsvägarna i rullbanans förlängning. FBN 55 dB(A) för sökt trafik berör i huvudsak 

flygplatsområdet och områden söder och norr om flygplatsen. Eventuellt berörs ett fåtal 

bostäder. Skillnaden mellan de båda FBN-konturerna beror i första hand på att antalet 

flygrörelser skiljer sig mellan trafikfallen.  
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Maximalnivå5 

För att beskriva bullernivån vid start- och landning och vid flygning i de olika trafik-

varven, har beräkningar gjorts av den maximala ljudnivån.  

Summerad maximalnivå 

Den summerade maximala ljudnivån för civil flygtrafik kan jämföras med riktvärdet för 

maximal ljudnivå som är 70 dB(A). Om maximal ljudnivå 70 dB(A) ändå överskrids, bör 

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

mellan kl. 22.00 och 06.00.6 Konturerna för maximal ljudnivå 16 gånger per dag och kväll 

för nuläget och för sökt trafik beräknas preliminärt endast beröra flygplatsområdet. 

Beräkningen för maximal ljudnivå nattetid ger inte något utfall i nuläget eller för sökt 

trafik då antalet rörelser nattetid är färre än tre. 

Lätt skolflyg 

För det lätta skolflyget finns trafikvarv för övning av start och landning. Vid överflygning 

på drygt 300 meters höjd (1000 fot), beräknas ljudnivån preliminärt ligga på LAmax 60 - 65 

dB(A) på marken.  

Militär trafik 

Omfattningen av den planerade militära trafiken och dess bullerpåverkan kommer att 

redovisas i ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen. 

  

                                                 
5 Redovisade maximalnivåer avser tidsvägning slow. 
6 Förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader, SFS 2015:216. 
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8.2. Utsläpp till luft 

Verksamheter som genererar utsläpp till luft 

Verksamheten vid flygplatsen ger upphov till flera aktiviteter som förorsakar utsläpp till 

luft i flygplatsens närområde. Viktigast bland dessa är 

- flygtrafik inom den s.k. LTO-cykeln
7
, 

- intern marktrafik och annan serviceverksamhet inom flygplatsområdet, 

- marktrafik till och från flygplatsen inklusive bl.a. flygpassagerares, privatflygares och 
anställdas resor samt godstransporter, bl.a. bränsletransporter. 

 

Av ovanstående aktiviteter råder Kalmar Öland Airport AB i egenskap av flygplatshållare 

direkt över den interna marktrafiken och serviceverksamheten.  

I kommande tillståndsansökan kommer beräkningar av utsläppen från flygplanen inom 

LTO-cykeln, den interna marktrafiken samt från marktrafik till och från flygplatsen i 

närområdet, att göras. 

Utsläppsparametrar 

Viktigaste utsläppsparametrar av enskilda ämnen bedöms från miljösynpunkt vara kol-

dioxid som påverkar det globala klimatet, kväveoxider som bland annat bidrar till försurning 

och övergödning i regionen, partiklar som kan ge hälsoeffekter vid lokalt höga halter. 

Härutöver bidrar flygplatsverksamheterna bland annat med utsläpp av svaveldioxid och 

flyktiga kolväten samt bildande av ozon.  

Utsläpp från flygtrafik, LTO-utsläpp 

Preliminärt beräknade koldioxidutsläpp från flygtrafikens LTO-cykel för sökt verksamhet, 

jämfört med nuvarande verksamhet redovisas i figur 8 nedan. Av figuren framgår att flyg-

trafikens koldioxidutsläpp inom LTO-cykeln för den sökta verksamheten preliminärt 

beräknas uppgå till ca 3536 ton/år, vilket är högre än beräknade LTO-utsläpp för nuläget. 

Nollalternativet ger samma utsläpp som för sökt trafik. Utsläppsskillnaderna mellan de 

trafikfallen beror på skillnader i flygtrafikvolymen.  

                                                 
7 Landing and Take-Off Cycle, dvs. landning, taxning, tomgångskörning, start och stigning till  
3 000 fot (ca 915 meter). Beräkning av LTO-utsläpp bedöms innefatta utsläpp från flygtrafik i trafikvarv 
med god marginal, d.v.s. de verkliga utsläppen till luft från flygtrafiken i flygplatsens närområde bedöms 
överskattas vid beräkning/redovisning av LTO-utsläpp. 
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Figur 8 Preliminärt beräknade koldioxidutsläpp från flygtrafikens LTO-cykel för sökt verksamhet jämfört 

med nuvarande verksamhet. 

Även för utsläpp av andra ämnen såsom kväveoxider (NOX), flyktiga organiska ämnen 

(VOC) och svaveloxider (SOX) förväntas förhållandena mellan de olika trafikfallen se ut 

på liknande sätt som för koldioxid.  

Utsläpp från samlad verksamhet 

Avseende utsläppen till luft från den samlade sökta verksamheten jämfört med nuvarande 

verksamhet bedöms preliminärt följande översiktligt gälla:  

- Utsläppen av koldioxid (CO2), kväveoxider (NOX), kolväten (HC)/flyktiga organiska 

ämnen (VOC) och svaveldioxid (SO2) från den samlade sökta verksamheten bedöms 

bli högre än nuvarande utsläpp. Anledningen bedöms främst vara att utsläppen från 

flygplanen (LTO-utsläppen) blir större (se ovan). För kväveoxider kan dock utsläppen 

från marktrafiken för den sökta verksamheten komma att bli något lägre än dagens 

utsläpp till följd av teknikutveckling. Likaså kan utsläppen av koldioxid från LTO-

cykeln bli mindre om förnyelsebart biobränsle blandas in i flygbränslet. 

- Det totala partikelutsläppet, inklusive uppvirvlade (stora) slitagepartiklar från väg-

trafiken, kan komma att bli högre för den sökta verksamheten jämfört med nuvarande 

verksamhet. Detta på grund av större vägtrafikvolym till följd av större flygtrafik-

volym. Utsläppen av (fina) partiklar via bland annat bilavgaser förväntas dock bli lägre 

för den sökta verksamheten jämfört med nuvarande verksamhet till följd av teknik-

utveckling. 
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8.3. Utsläpp till mark och vatten 

Mark- och vattenförhållanden 

Flygplatsen ligger på ett flackt område ca 5 m över havet med postglacial silt och sandig 

morän som dominerande jordarter. Berggrunden, som generellt bedöms ligga åtskilliga 

meter under markytan, utgörs av kambrisk sandsten. Flygplatsen ligger inom Törneby-

bäckens avrinningsområde som domineras av jordbruksmark (ca 50 %) och annan 

användning såsom skog, flygplats och urbana ytor (delar av Smedby i väster). Flygplatsens 

dagvatten avleds till Törnebybäcken som mynnar i Västra Sjön strax sydväst om Kalmar, 

se figur 9 nedan. 

 

Figur 9 Törnebybäckens avrinningsområde 

Miljökvalitetsnormer 

Vattenmyndigheten för Södra Östersjöns vattendistrikt har beslutat om miljökvalitets-

normer för två vattenförekomster i närområdet av Kalmar Öland Airport: 

Törnebybäcken SE 628439-152591 

Västra sjön SE 563825-161810 

Flygplatsens påverkan på de ovan angivna vattenförekomsterna kommer att belysas i 

ansökan. 
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Verksamheter med mark- och vattenpåverkan 

Avisning av flygplan 

Avisningsmedlet propylenglykol består av organiskt material och är därmed syretärande. 

För att inte släppa ut glykolhaltigt vatten i recipienten (Törnebybäcken) avleds detta i 

stället till kommunens avloppsreningsverk som enkelt bryter ner det organiska materialet. 

Miljömässiga nackdelar med denna hantering är att glykolvattnet kan innehålla små 

mängder av andra ämnen (t ex kadmium) och att kommunens ledningsnät och renings-

verk tillförs nederbördsvatten som egentligen inte behöver renas. Avledning till kommun-

ens nät sker endast vintertid då det finns behov av avisning, under sommarhalvåret avleds 

den nederbörd som faller på plattan via dagvattensystemet till Törnebybäcken.  

Beroende på väderleken uppgår glykolanvändningen till 5-15 m3 per år. Ansökt flygtrafik 

innebär att glykolhanteringen i det närmaste kommer att kunna fördubblas (från dagens 

ca 4 800 rörelser med linjeflyg och charter till 8 500 rörelser), såvida inte klimatet succes-

sivt förändras så att behovet av avisning minskar. 

Miljöpåverkan på kommunens VA-anläggning bedöms som marginell. Behov av event-

uella skyddsåtgärder kommer att redovisas i ansökans miljökonsekvensbedömning. 

Halkbekämpning av banor 

Merparten av den urea som används för halkbekämpning hamnar i flygplatsens dag-

vattensystem för vidare avledning till Törnebybäcken. Förutom att urea innehåller 46 % 

kväve, som kan bidra till övergödning, är urea även syretärande när den i vatten-

recipienten omvandlas till andra kväveformer (nitrit och nitrat). 

I syfte att rena Törnebybäckens vatten från kväve anlades 1996, i enlighet med till-

ståndsbeslutet 1995, våtmarken Kalmar Dämme, se figur 10 nedan. Dämmets renings-

grad har sedan 2010 uppgått till 20-30 % och har i genomsnitt renat ca 60 % av den 

mängd kväve som används på flygplatsen. Förutom kvävet från flygplatsen renar Kalmar 

Dämme även det övriga kväve som finns i Törnebybäcken, främst från jordbruksmark. 

Förutom för rening av kväve m fl. ämnen har Kalmar Dämme även höga natur- och 

rekreationsvärden. 

Den ansökta trafikökningen innebär inte att användningen av halkbekämpningsmedel 

behöver öka något nämnvärt då banan redan i dag hålls ren när så väderleken kräver. En 

viss ökning kan dock bli aktuell, såvida inte klimatet successivt förändras så att behovet av 

halkbekämpning minskar. 

Den preliminära framtida inriktningen av halkbekämpning på flygplatsen är fortsatt 

användning av urea med rening i Kalmar Dämme. Alternativ till detta kommer att 

redovisas i ansökans miljökonsekvensbeskrivning. 
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Figur 10 Kalmar Dämme 

Avlopp från garage, verkstad, spolhall mm 

Avlopp från dessa lokaler passerar oljeavskiljare innan det avleds till kommunens spill-

vattennät. Tvättning av flygplatsens fordon sker 1-3 gånger per vecka. 

Hantering av drivmedel och andra kemikalier 

Vid all kemikaliehantering finns risk för spill eller andra incidenter. För att motverka 

sådana händelser finns regler och rutiner för lagring, hantering, sanering mm. I det fall 

spill eller olyckor likväl inträffar och utrunnen produkt inte kan tas omhand direkt 

hamnar denna i de flesta fall i någon av flygplatsens oljeavskiljare, totalt sju stycken.  

Den nu ansökta trafikvolymen bedöms i sig inte föranleda någon förändrad miljö-

påverkan vad det gäller flygplatsens kemikaliehantering. 

Brandövningar 

Sedan flera år tillbaka sker brandövningar med gasol som bränsle och vatten som släck-

medel. Påverkan på mark och vatten från dessa övningar bedöms som mycket liten. 
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8.4. Påverkan på värdefulla områden 

Påverkan på värdefulla områden kommer att beskrivas i ansökans miljökonsekvens-

beskrivning. 

9. Miljökonsekvensbeskrivningens innehåll 

Planerad tillståndsansökan för verksamheten vid Kalmar Öland Airport kommer att 

åtföljas av beskrivningar av flygplatsverksamheten och verksamhetens miljökonsekvenser. 

Miljökonsekvensbeskrivingen planeras att behandla dels flygplatsverksamheten och dels 

följdverksamheter inklusive marktransporter till och från flygplatsen. Preliminärt förslag 

till disposition av miljökonsekvensbeskrivningen bifogas detta samrådsunderlag som 

bilaga 1. 

 

 

Bilagor: 
1. Förslag till disposition av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 
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Bilaga 1 

 
Förslag på disposition av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 

 
0 Sammanfattning 

1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

1.2 Verksamhetsförutsättningar 

1.3 Miljöärendet 

1.4 Inriktning och avgränsning 

2 Omgivning 

2.1 Lokalisering och omgivande bebyggelse 

2.2 Infrastruktur 

2.3 Planförhållanden och riksintressen 

2.4 Värdefulla områden 

3 Lokaliseringsalternativ 

3.1 Allmänt om lokaliseringsalternativ 

3.2 Översiktlig beskrivning av lokaliseringsalternativ 

3.3 Bedömning 

4 Flygbuller 

4.1 Allmänt om flygbuller inklusive hälsoeffekter 

4.2 Bedömningsgrunder 

4.3 Omgivande ljudmiljö 

4.4 Flygbullerberäkningar och analyser 

4.5 Exponering av boende samt bedömda hälsoeffekter 

4.6 Exponering av värdefulla områden och planerade områden för bebyggelse 

4.7 Åtgärder för att minska bullerspridning 

4.8 Skyddsåtgärder i berörda byggnader 

4.9 Andra bullerkällor 

4.10 Bedömning 
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5 Utsläpp till luft 

5.1 Bedömningsgrunder 

5.2 Omfattning och förutsättningar för beräkning och bedömning av 

 utsläpp 

5.3 Utsläpp till luft och bedömda miljökonsekvenser 

5.4 Åtgärder för att begränsa utsläppen till luft 

6 Påverkan på mark och vatten 

6.1 Naturgivna förutsättningar 

6.2 Bedömningsgrunder 

6.3 Verksamheter med risk för mark- och vattenpåverkan 

6.4 Påverkan på ytvatten 

6.5 Påverkan på mark och grundvatten 

6.6 Påverkan på spillvatten 

6.7 Hänsyn till klimatförändringar 

6.8 Planerade förbättrande åtgärder 

6.9 Bedömning 

7 Övrig påverkan 

7.1 Markanvändning 

7.2 Avfallshantering 

7.3 Energianvändning 

7.4 Kemikaliehantering 

7.5 Olyckor och miljörisker  


