
Markavvattning av förorenad mark på Karlsborgs flygplats. 

Dnr 551-359-2017 

 

Hej Lena Niklasson! 

 

Tack för de senaste dokumenten. Och tack för tipset om webbdiariet. 

Jag blev dock fundersam över hur din prövning av utökad verksamhet på Karlsborgs flygplats 

hanterar att Fortifikationsverket samtidigt, på en annan av länsstyrelsens avdelningar, söker 

markavvattningstillstånd på nämnda flygplats? 

 

Fortifikationsverkets samrådsmeddelande, som jag bifogar, nämner överhuvudtaget inte att 

flygplatsen sedan 2009 är föremål för prövning enligt 9 kap. miljöbalken. Länsstyrelsen har tidigare 

ansett den kraftiga utökningen från 2 000 till över 10 000 flygrörelser som mycket problematisk och 

krävt redovisning av alternativa platser och metoder. Försvarsmakten överklagade detta och 

regeringen beslöt i ett, enligt min mening, ogrundat och felaktigt beslut att godkänna 

Försvarsmaktens överklagande. 

 

Länsstyrelsen har sedan i omgångar begärt kompletteringar, inte minst när det gäller 

vattenförekomsterna pga. av den konstaterade föroreningen av området med PFAS. Om en utökning 

av flygverksamheten ska kunna ske måste den i stor utsträckning vara beroende av hur den allvarliga 

miljöskadan ska kunna avhjälpas. Om det inte går att avhjälpa måste man kanske, som Måns Lindell 

sa i ett radioprogram, bygga en sarkofag över flygplatsen… 

 

Hursomhelst, är det inte respektlöst mot miljöprövningsdelegation att Fortifikationsverket tror sig 

kunna dra igång ett markavvattningsprojekt där ”Hela flygplatsen kommer att förses med ny 

dränering”, (sid 2 i bifogat samrådsunderlag), utan att invänta det pågående tillståndsärendet? 

 

Hos tillsynsmyndigheten FIHM bör ju även en anmälan enligt 10 kap. 13 § miljöbalken ha gjorts och 

avhjälpande pågår i utredningsfasen. Att utan hänsyn till detta föreslå att markavvattning ska 

påbörjas genom ”reparation av hela dräneringssystemet” (sid.1) måste antingen bero på en djup 

okunskap om miljölagstiftningen eller en nonchalans mot både myndigheter och allmänhet. Eller 

finns det en annan förklaring? 

 

Rambölls dokument innehåller många, även för miljöprövningsdelegationen, intressanta uppgifter. 

T.ex. att dränering ska plöjas ner på 90 cm djup, samtidigt som det konstateras att grundvattennivån 

ligger på mellan en 0,5 till 1 meter under marknivån. (Sid.3.) Dräneringen är uppenbarligen tänkt att 

både avleda dagvatten och dränera förorenat grundvatten från området. 

 



”Problem med blöt mark förekommer inom hela flygplatsområdet på grund av täta jordlager och 

framför allt i den sydvästra delen av området.” (Sid. 5.) Det är inom detta sydvästra område som de 

högsta halterna av PFAS-11 och PFOS har uppmätts.  

 

På sidan 22 finns en intressant formulering: ”Markavvattningens syfte är att avleda vatten från 

stråkytorna så att de blir torrare och därigenom får en ökad bärighet om ett plan skulle kana av 

banan.” Om en sådan olycka skulle vara framme, och dessutom brand skulle uppstå, har försvaret 

fortfarande ett undantag att använda brandskum med PFAS, eller hur? Om ett 

markavvattningsprojekt har haveririsken klar för sig är det väl inte orimligt att detta även ska 

beskrivas i miljötillståndsärendet? 

 

Jag har inte hunnit gå igenom alla detaljer men det finns klara motsägelser om du jämför Rambölls 

beskrivning och den senaste från WSP (BILAGA 1, FM2017-2543:11). Enligt WSP dröjer det 

”hundratals år” för grundvattenföroreningen att förflytta sig 200 meter till Bottensjön.  

 

(Detta framgår inte av Niras 2017. Finns det ytterligare material från 2018 som inte är redovisat? Är 

föroreningsplymen geografiskt avgränsad och redovisad?)  

 

Enligt WSP måste det alltså i första hand vara dagvattnet som bidrar till Kärnebäckens höga halt (658 

ng/l enligt Örebro Universitet). Ramböll drar motsatt slutsats: markavvattningen står för en betydligt 

mindre del än övriga källor. Då tar Ramböll i och för sig inte med i beräkningen att deras 

dräneringsförslag snabbt skickar ut förorenat grundvatten som annars – enligt WSP – inte förflyttar 

sig ens en meter om året… 

 

Ett annat exempel på skilda budskap: Ramböll skriver att ”En utredning pågår därför avseende 

teknisk genomförbarhet och kostnader för att rena markavvattningsvattnet från den mer förorenade 

sydvästra banändan…”. Försvarsmaktens Lina Weinmann skriver tvärtemot i den senaste 

kompletteringen att ”Någon rimlig tillämpbar metod för att löpande rena PFAS-förorenat ytvatten 

bedöms av Försvarsmakten inte finnas tillgänglig i dagsläget.” 

 

Min fråga till dig är kort och gott:                                                                              

Går det att kungöra ärendet Karlsborgs flygplats utan att ovanstående är utrett? 

 

Med vänlig hälsning 

Christer Haagman 

christer.haagman@gmail.com 


