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Försvarsmaktens remissyttrande avseende
bankantsdränering vid Karlsborgs flygplats, Karlsborgs
kommun

Inledning
Försvarsmakten har av Miljödepartementet (remiss dnr. M2018/00742/Me,
daterad 2019-09-06) givits möjlighet att yttra sig i ärendet angående
Fortifikationsverkets anmälan om bankantsdränering vid Karlsborgs flygplats och
Försvarsinspektören för hälsa och miljös (FIHM) beslut.

Remissinstanserna skall yttra sig över bifogade handlingar och remissyttrandena
bör särskilt belysa behovet av försiktighetsmått eller skyddsåtgärder och vid
behov innehålla förslag till sådana.

Handlingar:

- Fortifikationsverkets anmälan avseende bankantsdränering vid Karlsborgs
flygplats, jämte bilaga: Ramböll (2018) Karlsborg, MKB markavvattning
- provtagning av jord och vatten (Dnr: 545/ 2012, 2018-07-24).

- FIHM Beslut - avseende utbyte av bankantsdränering, Karlsborgs
flygplats, (FIHM2018-536-9, 2018-10-01)

Planerade arbeten med utbyte av bankantsdränering
Av handlingarna framgår att arbetet med att anlägga ny bankantsdränering vid
Karlsborgs flygplats beräknas pågå under en tidsperiod av ca 8 månader och
kommer att utföras genomschakt ned till ca 1 meter under markytan (mumy),
varefter befintlig dränering avlägsnas och ny placeras ut vid nivån ca 0,9 mumy.
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Krossmaterial placeras ut som fyllnad runtom dräneringen. Den nya dräneringen
ansluts till befintligt dagvattensystem. Dräneringen byts ut längs hela
bansträckningen vilket totalt innebär en sträcka på ca 5 km.

Syftet med arbetet är att förbättra bankantsdräneringens förutsättningar att avleda
ytvatten som rinner av rullbanans överbyggnad, d.v.s. leda bort den nederbörd
som faller på rullbanan.

Utförda undersökningar
Utförda undersökningar visar att halterna av metaller, PAH och PFAS i marken
längs med banan ligger under nivåerna för Naturvårdsverkets generella riktvärden
för känslig markanvändning (KM) samt Statens Geotekniska Instituts (SGI)
preliminära riktvärde för PFOS vid KM. Totalt togs jordprover i 19
provtagningspunkter varav ca 10 i direkt anslutning längs med banan.

Grundvattenrör installerades i motsvarande 19 provtagningspunkter som för
jordproverna. Totalt uttogs 31 grundvattenprover i dessa rör, samt i några
befintliga grundvattenrör. I vissa av rören uttogs grundvattenprover vid två
tillfällen. PFAS-halterna i grundvattnet längs med merparten av banans
sträckning underskred både Livsmedelsverkets åtgärdsgräns (90 ng/l) och SGIs
riktvärde för grundvatten (45 ng/l). Vid sydvästra banänden uppgick PFAS-halten
till närmare 200 ng/l och därmed överstigande Livsmedelsverkets (SLV)
rekommenderade åtgärdsgräns av 90 ng PFAS-11/liter (medelhalten= 197 ng/l
och medianhalten = 195 ng/l för de fem grundvattenrören invid banans sydvästra
del).

Halterna av metaller i grundvattnet var genomgående förhållandevis låga.

Uppmätta PFAS-halter i dagvattnet nedströms banan visade generellt högre halter
än i grundvattnet, uppemot 1000 ng/l. Dagvattenprover har uttagits vid flera
tillfällen i ca 7 punkter.

Försvarsmaktenbedömer att de genomförda undersökningarna är av tillräcklig
omfattning och kvalitet för att utgöra ett adekvat beslutsunderlag för behovet av
eventuella försiktighetsmått eller skyddsåtgärder.

Försiktighetsmått och skyddsåtgärder
Masshantering
Schaktmassorna (det befintliga dräneringsgruset i bankanten) uppvisar enligt
genomförda analyser inget föroreningsinnehåll. Såväl PFAS som övriga
undersökta ämnen föreligger i halter underskridande generella riktvärden för KM,
vilket innebär att Naturvårdsverkets kvalitetskrav för t.ex. bostadsbyggande,
daghem och liknande är uppfyllda.

Masshanteringen i sig bedöms således inte ge upphov till ökad förorenings-
spridning. Att massorna noggrant kontrolleras okulärt i samband med
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urschaktning, och vid behov provtas/analyseras, kan betraktas som en
försiktighetsåtgärd. Verifierat oförorenade massor kommer i mån av behov att
återanvändas i entreprenaden, vilket bedöms positivt med beaktande av
miljöbalkens allmänna hänsynsregler (2. Kap MB).

FIHManser att de skyddsåtgärder gällande jordmassorna som angivits i anmälan
är tillräckliga då uppmätta halter av metaller, PAH och PFOS/PFAS i jord
underskrider Naturvårdsverkets generella riktvärden för KM. FIHManser vidare
att sökandens avsikt att återanvända en stor del av massorna inom projektet är
positivt ur ett resurshushållningsperspektiv. FIHMbedömer även att det, vid
återanvändning av massorna, genom kontroll behöver säkerställas att de är
lämpliga att användas på den nya tilltänkta platsen.

Karlsborgs kommun uttryckte i sitt yttrande till FIHMoro över PFAS-
problematiken i området och framförde att schaktmassor som tillfälligt lagras
inom området för senare bruk behöver hanteras på sådant sätt att eventuella
föroreningar inte sprids till grundvatten eller recipient.

Försvarsmakteninstämmer i FIHM bedömning av föreslagna skyddsåtgärder och
resurshushållning avseende jordmassorna. Eventuella jordmassor som inte
återfylls utan lämnar området bör provtas, analyseras och klassificeras med
avseende på PFAS, PAH ochmetaller.

Länshållningsvatten
Försvarsmakten konstaterar att PFAS-innehållet i grundvattnet inte har något
samband med bankantsdräneringen eller massorna i denna, utan härrör från andra
PFAS-källor inom flygplatsområdet.

Bortschaktande av befintlig bankantsdränering kommer huvudsakligen att ske
ovanför grundvattenytenivån. Vid urschaktning under grundvattenytenivån kan
behov av tillfällig länshållning föreligga. Återinfiltration av länsvatten inom
intilliggande grönytor, med samma jordartsförhållanden som inom flygplatsen,
bedöms inte medföra någon risk för ökad eller snabbare PFAS-spridning till
ytvattenrecipienten nedströms flygplatsområdet (Kärnebäcken/Bottensjön/
Vättern).

Beträffande hantering av länshållningsvatten anser såväl FIHM, Länsstyrelsen
som Fortifikationsverket att eventuellt länsvatten från schakten kan återinfiltreras
i anslutning till schaktområdet. Vidare anser FIHMatt om länsvattnet
återinfiltreras i direkt anslutning till föroreningskällan, så bör risken för spridning
av föroreningen bli minimal och föroreningssituationen i området förbli
opåverkad. FIHMbedömer vidare att det inte är rimligt att ställa högre krav på
rening av länshållningsvattnet än brukligt. Detta med hänvisning till att det pågår
parallella prövningar och utredningar i området där PFAS-problematiken berörs i
ett större sammanhang.
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Länsstyrelsen påpekade i sitt yttrande till FIHMatt länshållningsvatten som
uppkommer i och med anmäld åtgärd ska återinfiltreras i markområden som redan
är förorenade med PFAS för att undvika spridning av föroreningen. Vidare ansåg
Karlsborgs kommun att eventuell länshållning av schaktvatten bör begränsas
genom att förlägga arbetena under del av året då nederbördsmängden är
begränsad.

Försvarsmakteninstämmer huvudsakligen i ovanstående bedömningar angående
hanteringen av länsvatten. Dock är det oklart vad Länsstyrelsen avser med att
länsvattnet ”ska återinfiltreras i markområden som redan är förorenade med
PFAS för att undvika spridning av föroreningen”. Försvarsmakten förmodar att
Länsstyrelsen här syftar på förekommande grundvattenförorening och inte avser
att eventuellt PFAS-förorenat länsvatten ska återinfiltreras i områden där PFAS
även förekommer i höga halter i jorden, som exempelvis på en f.d.
brandövningsplats. Ökad infiltrering i ett sådant område riskerar nämligen att öka
utlakningen och spridningen av PFAS från jorden till grundvattnet och därför
måste ett sådant förfarande anses som direkt olämpligt.

Beräknad miljöbelastning
Försvarsmaktenbedömer entreprenadens omgivningspåverkan som begränsad.
För att illustrera detta har Försvarsmaktengenomfört nedanstående beräkning.

Antag att det längs en sträcka av sammanlagt 1,5 km längs med sydvästra delen
av banan grävs ett dike med bredden 0,5 m och djupet 1 m, samt att hela dikets
volym länspumpas och därmed ger upphov till totalt 750 m3 länshållningsvatten
som behöver återinfiltreras. Denna uppskattade mängd bedöms som en kraftig
överskattning dåschakten lämpligtvis fylls igen varefter dräneringsledningen
läggs ner.

Med en genomsnittlig PFAS-halt på ca 200 ng/l, i denna del, så medför det att
totalt ca 0,15 gramPFAS kommer att återinfiltreras till grundvattnet i det redan
påverkade området. Eftersom måttliga halter av PFAS redan finns i grundvattnet
inom arbetsområdet blir den enda effekten av den föreslagna länspumpningen en
viss fördröjning av PFAS-transportentill ytvattenrecipienten
(Kärnebäcken/Bottensjön/Vättern) i förhållande till dagens.

Buller m.m.
FIHMbedömer risken för att närboende kommer utsättas for olägenhet i form av
buller från åtgärden som liten, då avstånd till närmaste boende är tillräckligtsamt
att arbetena kommer att utföras under dagtid. Utifrån ovanstående, samt under
förutsättning att övriga åtaganden i enlighet med anmälan efterlevs, bedömer
FIHMatt anmälan kan lämnas utan åtgärd. Försvarsmakteninstämmer i FIHM
bedömning angående buller.
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Försvarsmaktensammanfattande bedömning och förslag på försiktighetsmått

Försvarsmaktenbedömer att det underlag som remitterats är av sådan omfattning
och kvalitet att de arbeten Fortifikationsverket avser utföra, med iakttagande av
redovisade skyddsåtgärder och försiktighetsmått, kan genomföras såsom
föreslagits. För att om möjligt ännu mer begränsa eventuellt utläckage av
föroreningsämnen rekommenderar Försvarsmaktenatt följande ytterligare
försiktighetsmått/skyddsåtgärder vidtages under entreprenaden.

Mängden länshållningsvatten är direkt beroende av de öppna schaktens
storlek. För att minska mängden länshållningsvatten bör Fortifikations-
verket genomför arbetet etappvis och återfylla schakten så fort som
möjligt.
Arbetet bör planeras så att de segment som skall grävas inom de områden
(sydvästra delen av banan) där PFAS påvisats, genomförs när risken för
nederbörden är liten.
Arbetet inom den aktuella delsträckan (sydvästra delen av banan) bör om
möjligt genomföras när grundvattennivåerna är som lägst. I Götaland
brukar detta vanligtvis inträffa under perioden augusti-september.
Eventuella jordmassor som inte återfylls utanlämnar området bör provtas,
analyseras och klassificeras med avseende på PFAS, PAH och metaller.

Beslut

Beslut i ärendet har fattats av chef för totalförsvarsavdelningen, Gabor Nagy.

I den slutgiltiga handläggningen har Försvarsmaktens miljöprövningsenhet
projektsamordnade Björn Norrbrand, hållbarhetschef Naznoush Habashian,
försvarsjurist André Hagstadius och hållbarhetsstrateg Håkan Johansson deltagit.
Sistnämnda tillika föredragande.

Nagy, Gabor

Klicka här för att ange befattning.

Handlingen är fastställd i Försvarsmaktens elektroniska dokument-och ärendehanteringssystem.
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