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Karlsborgs flygplats, samrådsunderlag markavvattning

1.

Inledning
Fortifikationsverket planerar att anlägga ny markdränering på flygplatsområdet
samt genomföra en restaurering av hela dräneringssystemet vid Karlsborgs
flygplats. Åtgärderna har bedömts kräva dispens från markavvattningsförbudet
samt tillstånd enligt 11 kap 13§ miljöbalken. Till en tillståndsansökan enligt
miljöbalken ska en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) bifogas. Ett undantag finns
för tillstånd till markavvattning vars miljöpåverkan är utan betydelse. Eftersom
dräneringsvattnet från markavvattningen innehåller mindre mängder av
miljöstörande ämnen ur gruppen PFAS har en MKB i detta fall bedömts behövas.
Fortifikationsverket planerar att genomföra omfattande arbeten på Karlsborgs
flygplats. Förutom reparation av hela dräneringssystemet omfattar projektet
modernisering av flygplatsens ljussystem och inflygningshjälpmedel. Denna
modernisering av flygplatsen är nödvändig att genomföra för att flygplatsen ska
uppfylla kraven på elsäkerhet och flygsäkerhet.
En tillståndsprocess avseende ansökan om dispens och tillstånd till
markavvattning startades initialt 2014 med stannade upp på grund av att PFASförorening upptäcktes inom flygplatsområdet, vilket beskrivs mer utförligt under
avsnitt 3. Samrådsförfarandet startade på nytt under hösten 2017. Ett inledande
samråd med Länsstyrelsen och en mindre samrådskrets hölls 2017-10-17. Efter
detta samråd har kompletterande provtagningar utförts, samrådsunderlaget har
därför reviderats och kompletterats med avseende på detta. Fortifikationsverket
väljer nu att utöka samrådskretsen, vilket beskrivs i avsnitt 12.
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2.

3.

Administrativa uppgifter
Fastighetsägare:
Postadress:
Organisationsnummer:
Telefonnummer:
Ombud:
Kontaktperson:

Fortifikationsverket
631 89 Eskilstuna
202100-4607
010-444 40 00
Göran Wahlström
Ulf Håkansson

Telefonnummer:
Fastighetsbeteckning:
FORTVs dnr:

010-444 41 03
Karlsborgs Flygfält 1:1>1
545/2012

Verksamhetsutövare:
Kommun/Län:
Tillsynsmyndighet:
Prövningsmyndighet för
dispens och tillstånd enligt
MB 11:13:

Försvarsmakten
Karlsborgs kommun/Västra Götalands län
Försvarsinspektören för hälsa och miljö (FIHM)1
Länsstyrelsen Västra Götalands Län

Bakgrund
Fortifikationsverket lämnade in en ansökan om dispens från
markavvattningsförbudet samt tillstånd till markavvattning till Länsstyrelsen 2014,
men projektet avstannade på grund av upptäckt av PFAS2-förorening inom
flygplatsområdet.
Fortifikationsverket har valt att återkalla det gamla ärendet (Länsstyrelsens Dnr
531-16347-2014) och påbörjar nu tillståndsprocessen på nytt.
En anmälan av övriga delar av aktuellt projekt, åtgärder på flygplatsens
ljussystem och inflygningshjälpmedel, kommer att göras till Försvarsinspektören
för hälsa och miljö (FIHM).

4.

Planerade åtgärder
Hela flygplatsen kommer att förses med ny dränering. En översiktskarta med
område för planerad markavvattning redovisas i Figur 1 och Bilaga 1.

1

Fr o m 2017-10-01 har Generalläkaren bytt namn till Försvarsinspektören för hälsa och miljö
PFAS – Samlingsnamn för gruppen perfluorerade ämnen (poly- och perfluorerade
alkylsubstanser). Används bl.a. i brandsläckningsskum.
2
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Figur 1 Översiktskarta, planerad markavvattning (se även Bilaga 1 för större bild).
Alla stråkytor kommer att förses med motsvarande jordbruksdränering (Ø ca 90
mm). Denna dränering plöjs ner på ca 90 cm djup. Återfyllnad kommer att ske
med grus upp till 15 cm under omkringliggande mark och därefter återställning
med befintligt material. Totalt kommer ca 25 km dränering att läggas. Den areal
som kommer att avvattnas/dräneras uppgår till ca 40 ha. Delar av dessa ytor ska
tidigare ha haft täckdikningssystem bestående av tegelrör Ø 75-100 mm.
Befintliga dagvattenledningar längs med rullbana och taxibanor kommer att rivas
och ersättas med ny dränering i längsgående makadamdiken (toppslitsad Ø 160
mm). Dikena kommer att fyllas med makadam upp till ca 15 cm under markytan
och därefter toppas med grus ända upp till markytan. Denna dränering har till
uppgift att samla upp ytvatten samt att fungera som fördröjningsmagasin. Totalt
kommer ca 9 km dränering att läggas i makadamdiken.
Utöver planerad markavvattning enligt ovan kommer dränering längs rullbanan att
ersättas med ny kantdränering som ska avvattna banans överbyggnad, men då
det inte handlar om markavvattning ingår denna åtgärd ej i här aktuell ansökan,
utan kommer att behandlas i anmälan till FIHM.
Alla nya dräneringsledningar kommer att anslutas till befintligt dagvattensystem
via delvis nya dräneringsledningar. Den nya dräneringen kommer inte att läggas
djupare än befintlig dränering.
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5.

Omgivningsbeskrivning

5.1

Allmän beskrivning

Karlsborgs flygplats är belägen i Karlsborgs kommun, se översiktskarta Figur 2.

Figur 2 Översiktskarta, Karlsborgs flygplats (innanför röd cirkel).

5.2

Planer och fastighetsförhållanden

5.3

Markavvattningsföretag

Området ligger inte inom detaljplanelagt område. Fortifikationsverket äger hela
fastigheten, se fastighetskarta, se Bilaga 6.

Det aktuella markområdet avvattnas mot Kärnebäcken. Nedan samt i Figur 3 och
Bilaga 2 redovisas de markavvattningsföretag som finns i anslutning till aktuell
sträcka längs Kärnebäcken eller i närheten av området som ska markavvattnas
·

·

Markavvattningsföretag, giltiga beslut: 1. Karlsborgs dikningsföretag av år
1943 (får ej utlämnas)(1116), 2. Stjärnvik med flera torrläggningsföretag
av år 1919 (0171), 3. Karlsborgs flygfält dikningsföretag av år 1937
(0859)
Markavvattningar utan giltiga beslut: U 0037, U 0483 och U 0874.
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Figur 3 Närliggande markavvattningsföretag (se Bilaga 2 för större karta).

5.4

Mark- och grundvattenförhållanden

Marken är relativt plan. På SGU:s översiktliga jordartskarta (SGU:s kartvisare)
framgår att ytskiktet i huvudsak består av postglacial sand. Jordlagren på
flygplatsområdet består av ett 20-30 cm tjockt lager av mullhaltig jord. Därunder
varierar jordarterna inom området, alltifrån siltig torrskorpelera till grusig siltig
sand.
Problem med blöt mark förekommer inom hela flygplatsområdet på grund av täta
jordlager och då framför allt i den sydvästra delen av området.
Utredningar har visat att den huvudsakliga grundvattenströmningen från
flygplatsområdet är riktad åt nordväst mot Bottensjön, se Figur 4, (Niras 2017),
Bottensjön når sedan Vättern via en kanal. Grundvattenströmningen från en
mindre del i öster, vid den f.d. brandstationen, kan eventuellt vara riktad åt öster
direkt mot Vättern. Detta område berörs dock inte av de planerade åtgärderna för
markavvattningen.
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Figur 4 Grundvattenströmning från flygplatsområdet (Niras 2017).
Vid en mätning av grundvattennivåer i april 2015 låg grundvattennivån på ca 0,5
m under markytan på stråkytorna i västra banhalvan och sjönk till ca 1 m under
markytan i den östra banänden. Söder om banan längs med befintliga dräneringar
låg grundvattenytan på drygt 1 m under markytan.

5.5

Riksintressen

Inom flygplatsområdet förekommer följande riksintressen:
·
Riksintresse för totalförsvaret, inklusive hinderfritt område,
influensområde luftrum och stoppområde för höga objekt (MB 3 kap. § 9).
·
Riksintresse kulturmiljö (MB 3 kap § 6), Karlsborg-Valeberget.
I närheten av flygplatsområdet förekommer följande riksintressen:
·
Riksintresse för naturvård (MB 3 kap §6); Vättern.
·
Riksintresse för yrkesfisket (MB 3 kap §5); Vättern.
·
Riksintresse för friluftslivet (MB 3 kap. § 6): Göta kanal.
·
Riksintresse yrkesfiske (Bottensjön).

5.6

Natur- och kulturvärden samt friluftsliv

Inom och i anslutning till flygplatsområdet förekommer följande bestämmelser och
intressen:
·
Området omfattas av särskilda hushållningsbestämmelser där främst det
rörliga friluftslivet ska beaktas (MB 4 kap § 2).
·
Lövskogsinventering, naturvärdesklass 4 (lågt naturvärde).
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·

Fiskevårdsområde (Bottensjön).

Dessutom finns det fredningsområde för lax, öring, gös samt särskilt värdefulla
vatten för fiske och kulturmiljö i Vättern.
Natur- och kulturvärden framgår av kartan i Figur 5.

Figur 5 Natur- och kulturvärden i närområdet.

5.7

Vattenskyddsområden

5.8

Recipient

Hela Vättern inklusive Bottensjön utgör vattenskyddsområde (Figur 5). Hela
flygplatsområdet, med undantag för Kasernområdet i norr, avvattnas till
Kärnebäcken som ligger nordväst om flygplatsen. Kärnebäcken, väster om
järnvägen, utgör en del av vattenskyddsområdet för Vättern då bäcken rinner ut i
Bottensjön som i sin tur når Vättern via en kanal. Särskilda skyddsföreskrifter
gäller för vattenskyddsområdet, bland annat avseende upplag, uppställning och
schaktningsåtgärder. Inga arbeten i projektet kommer utföras inom vattenskyddsområdet.

Planerad avvattning av markområde sker via diken på flygplatsområdet vidare
mot Kärnebäcken. Kärnebäcken mynnar sedan ut i Bottensjön som har sitt utlopp
i Vättern, se Figur 4.
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5.9

Berörda vattenförekomster3

5.9.1

Bottensjön
Bottensjön utgör en ytvattenförekomst (SE649169-142433), Figur 6.

Figur 6 Vattenförekomsten Bottensjön. (Från VISS.länsstyrelsen.se)
Ekologisk status
Den ekologiska statusen bedöms vara god. Bedömningen av näringsämnen och
försurning visar på att vattenkvaliteten är bra. Hydromorfologin (vandringshinder
och strandzonen) visar på en måttlig påverkan men den är inte så stor så att man
med säkerhet kan säga att den ekologiska statusen är påverkad. Nyare biologiska
undersökningar saknas. Ett äldre provfiske från 1995 visade på god status. Även i
den senaste beslutade statusklassningen bedömdes Bottensjön ha god ekologisk
status.
Kemisk status
Vattenförekomsten bedöms ej uppnå god kemisk status.
I EG:s ramdirektiv för vatten (2008/105/EG samt 2013/39/EU) anges
gränsvärdet, det vill säga den tillåtna halten, för kvicksilver i biota till 20
mikrogram per kilogram (µg/kg). I Sverige överstiger kvicksilver idag gränsvärdet
i alla ytvattenförekomster; sjöar, vattendrag och kustvatten. Vattenförekomsten
3

Alla uppgifter i detta avsnitt är hämtade från viss.lansstyrelsen.se, 2018-01-15
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uppnår inte heller god status med avseende på polybromerade difenyletrar
(PBDE). Detta med anledning av ett nytt Europeiskt gränsvärde för PBDE i fisk
tyder på att gränsvärdet överskrids i alla ytvatten. Då kvicksilver och PBDE
bedöms överskridas i alla svenska ytvattenförekomster betecknas dessa som
överallt överskridande ämnen.
Även utan de överallt överskridande ämnena bedöms vattenförekomsten inte
uppnå god kemisk status till följd av uppmätta halter av PFOS4. Bedömningen
grundar sig på att halten 0,0036 µg/l av PFOS har uppmätts i ett vattenprov i
Bottensjön. Det är högre än gränsvärdet för årsmedelvärde (HVMFS 2013:19),
vilket är 0,00065 µg/l. I två prov av abborre har PFOS-halter uppmätts om 11
µg/kg våtvikt (vv) respektive 14 µg/kg vv, vilket överskrider gränsvärdet på 9,1
µg/kg vv.
Enligt VISS5 utgör Karlsborgs flygplats en punktkälla av PFOS till Bottensjön och
efterbehandling av mark förorenad av PFOS föreslås som en möjlig delåtgärd för
att uppnå god kemisk status.
Miljökvalitetsnormer
Kvalitetskraven är god ekologisk status samt god kemisk ytvattenstatus med
undantag för de överallt överskridande ämnena kvicksilver och PBDE.
Miljökvalitetsnormer enligt fisk- och musselvattenförordningen gäller också då
Bottensjön tillhör Vätterns fiskvatten (SEFI1013).
Bedömningen är att det finns en risk att Kemisk status inte uppnås till 2027 på
grund av förekomsten av PFOS.
5.9.2

Vättern
Bottensjön avrinner mot Vättern. Vättern-Storvättern är en ytvattenförekomst
(WA11665077/ SE646703-142522), Figur 7.

4
5

PFOS – Perfluoroktansulfonat. Tillhör ämnesgruppen PFAS.
viss.lansstyrelsen.se, 2018-01-15, arbetsmaterial 2017-05-18.
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Figur 7 Vattenförekomsten Storvättern. (Från VISS.länsstyrelsen.se)
Ekologisk status
Den ekologiska statusen i Vättern- Storvättern bedöms som god. Undersökningar
av fisksamhället och makrofyter6 ligger till grund för bedömningen. Fisksamhället
är inte påverkat av försurning eller övergödning.
Kemisk status
Vattenförekomsten bedöms inte uppnå god status med hänsyn till de överallt
överskridande ämnena kvicksilver och PBDE.
Den kemiska statusen utan överallt överskridande ämnen är inte heller god.
Bedömningen grundar sig på mätningar av tributyltenn, TBT, i sediment, där
gränsvärde överskrids huvudsakligen i hamnområden, samt PFOS och dioxinlika
PCB:er i fisk. Uppmätta halter av PFOS har varit 21 respektive 70 µg/kg vv i
röding och 15 µg/kg vv i aborre. Samtliga halter överskrider gränsvärdet på
9,1 µg/kg vv.
Miljökvalitetsnormer
Kvalitetskraven är god ekologisk status samt god kemisk ytvattenstatus med
undantag för de överallt överskridande ämnena kvicksilver och PBDE.
För TBT finns en tidsfrist att god kemisk status ska uppnås till 2027.

6

Makrofyter är makroskopiska vattenväxter, t.ex nate.
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Bedömningen är att det finns en risk att god kemisk status inte uppnås till 2027
på grund av förekomsten av kvicksilver, PBDE, dioxiner och dioxinlika PCBer samt
PFOS.
Det bedöms även finnas risk att god ekologisk status inte uppnås 2021 på grund
av morfologiska förändringar och kontinuitetsförändringar.
5.9.3

Grundvattenförekomst Karlsborg- S. Fågelås
Flygplatsområdet i sin helhet ligger inom den nordligaste delen av
grundvattenförekomsten Karlsborg- S.Fågelås (WA22881836/ SE647199-141548),
Figur 8. Grundvattenförekomsten är ett grundvattenmagasin i sedimentär bergart.

Figur 8 Grundvattenförekomsten Karsborg- S.Fågelås (Från VISS.länsstyrelsen.se)
Statusbedömning
Enligt senaste beslutade statusklassning bedöms både kvantitativ status och
kemisk grundvattenstatus som goda. Varken kvantitativ status eller kemisk status
är undersökta. För kvantitativ status baseras bedömningen på att tillgången på
grundvatten inom regionen vanligen är god. För den kemiska statusbedömningen
anges att tillförlitligheten är låg, eftersom grundvattenförekomsten saknar
analysdata.
Inom området för grundvattenförekomsten har det inom ramen för länsstyrelsen
arbete med förorenade områden identifierats flera verksamheter som kan utgöra
punktkällor för förorening av t.ex. färg, lösningsmedel, karbidslam och krom. Vid
Karlsborgs flygplats är grundvattnet i jordlagren över den sedimentära
grundvattenförekomsten förorenat med PFAS.
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Miljökvalitetsnorm
Kvalitetskraven är god kvantitativ status samt god kemisk status.
Det bedöms att risk finns att god kemisk status inte kan uppnås 2021 på grund av
förekomst av punktkällor med förorening.

5.10

Strandskydd

5.11

Natura 2000

5.11.1

Skyddat område, Västra Vättern
Vättern är Natura 2000-område. Västra Vättern, som ligger i anslutning till
Karlsborg är utpekat enligt habitatdirektivet (SCI). Vättern (östra) omfattas även
av fågeldirektivet (SPA). Utpekandet som Natura 2000-område har sin grund i att
Vättern är en djup och stor klarvattensjö med unik fauna med många issjörelikter.
Den naturtyp som ska skyddas utgörs av ”ävjestrandsjöar” och speciellt utpekade
arter som ska skyddas är av nissöga och stensimpa. (Naturvårdsverket 2017,
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/).

5.11.2

Påverkan på Natura 2000
Vattnet från markavvattningen avrinner via Kärnebäcken mot Bottensjön, som har
sitt utlopp i Vättern. Avrinningsområdet till Bottensjön är 51,4 km2. De ytor som
kommer att dräneras genom markavvattningen utgör ca 0,6 km 2, dvs ca 1,2 % av
hela avrinningsområdet. Beräkningar redovisade i avsnitt 9.1 visar att den ökade
avrinningen från de markavvattnade ytorna uppgår till som mest 33 promille av
årsomsättningen i Bottensjöns mynning mot Vättern. Beräkningar i avsnitt 9.2 av
uttransport av PFAS och PFOS-förorening från det markområde som avvattnas
visar att dessa ger mycket liten påverkan i Bottensjön.

För både Bottensjön och Vättern gäller strandskydd 300 m. Markavvattningen
ligger inte inom strandskyddat område.

Markavvattningen bedöms därmed inte kunna medföra någon påverkan av
betydelse vare sig hydrologiskt eller genom föroreningspåverkan avseende
aktuella fiskarter eller vattenkvaliteten i Natura 2000-området Vättern. Någon
prövning enligt Natura 2000-bestämmelserna är därmed inte aktuell och vidare
utredning av miljöpåverkan på Vättern av den planerade markavvattningsåtgärden är inte heller meningsfullt.

6.

Tidigare utförda undersökningar
Niras har under åren 2014-2017 utfört undersökningar och utredningar avseende
förekomsten av perfluorerade ämnen (PFAS) vid Karlsborg: MTU avseende
perfluorerade ämnen vid brandövningsplatser, F6 Karlsborg, daterad 2014-09-19
och MTU avseende PFAS, Karlsborgs flygplats, daterad 2015-03-18 samt PFAS vid
Karlsborgs flygplats, daterad 2015-11-16, rev 2017-05-16.
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Under åren 2013-2014 har Sweco utfört provtagningar av jord, grund- och
dagvatten med avseende på förekomst av PFAS på uppdrag av Fortifikationsverket
inför förestående ombyggnader på flygplatsområdet, inklusive en undersökning på
den nyare brandövningsplatsen: Karlsborg brandövningsplats, Miljöteknisk
undersökning av mark, grundvatten och ytvatten inkl. förenklad riskbedömning.
2014-06-04.
En av Swecos protagningar genomfördes i samband med planeringen av den nu
aktuella markavvattningsåtgärden. Provtagningarna av grundvatten och mark
baserades på PM- Förslag på provtagningsplan för flygfältet, Karlsborgs flygplats,
2014-06-16. I samband med detta har Sweco även provtagit dagvattnet i flera
punkter. Resultaten har redovisats i fältnoteringar, resultattabeller och karta, som
utgör underlag för den MKB som ska upprättas för markavvattningsprojektet.

7.

Föroreningssituation, PFAS (perfluorerade ämnen)

7.1

Allmänt om PFAS

Perfluorerade ämnen är en grupp av organiska ämnen, som består av en kolkedja
där varje väteatom har ersatts med en fluoratom. Den kemiska bindningen mellan
kol och fluor är en av de starkaste som finns, vilket medför att de perfluorerade
ämnena troligen inte bryts ned alls i miljön7. Ämnena har uppmärksammats under
senare år då de har påträffats i grundvatten, dricksvatten och vattendrag i halter
som innebär risker för människor och miljön. Eftersom de inte kan brytas ned,
försvinner de inte heller ur miljön.
PFOS (perfluoroktansulfonat) och PFOA (perfluoroktansyra) är två vanliga PFASföreningar som ofta nämns. Det finns flera andra. Vid laboratorieanalyser tittar
man, enligt bland annat Livsmedelsverkets8 rekommendation, ofta på 11 specifika
PFAS-föreningar ”PFAS-11”, tidigare omfattade analyserna ibland 7 olika ämnen,
”PFAS-7”.
I Sverige är användning av vissa typer av brandsläckningsskum den största
direkta punktkällan till PFAS. Brandövningar sker ofta vid flygfält, särskilt vid
speciella brandövningsplatser, och PFAS är därför en vanligt förekommande
förorening vid flygplatser.

7.2

Områden vid Karlsborg med föroreningsmisstanke

Utredningar har identifierat totalt 6 områden på Karlsborgs flygfält där
brandsläckningsskum innehållande PFAS kan ha använts och undersökningar har
utförts vid dessa. Därutöver har undersökningar även utförts i anslutning till
7

https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Manniska/Miljogifter/Organiskamiljogifter/Perfluorerade-amnen/ (Naturvårdsverket sept 2017)
8
https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/oonskade-amnen/miljogifter/pfas-polyoch-perfluorerade-alkylsubstanser/riskhantering-pfaa-i-dricksvatten (Livsmedelsverket sept 2017)
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pumphuset där dagvatten från större delen av flygplatsområdet pumpas ut till
Kärnebäcken. De aktuella platserna listas nedan och redovisas på karta i Figur 9.
1. Nya brandövningsplatsen (Släckövningar fram till 1994, endast
handsläckare med skum 1988-1994).
2. Pumphuset där dagvatten pumpas till Kärnebäcken.
3. Gamla brandövningsplatsen (användes mestadels 1957-1977. Ingen
skumsläckning efter 1979).
4. Byggnad 148 (f.d. hangar, där övning skett genom att hangaren har fyllts
med skum, som sedan har rakats ut på marken utanför).
5. F.d. brandstationen (skum kan ha läckt från brandsläckningsfordon).
6. Nordöstra banänden. Släckövningar med PFAS-skum kan ha förekommit.
7. Sydvästra banänden. Släckövningar med PFAS-skum kan ha förekommit.
Av dessa punkter är det endast den sydvästra banänden som ligger inom området
där åtgärder för markavvattning ska vidtas. Grundvattenströmningen vid flygfältet
är huvudsakligen riktad åt nordväst, så risken för att föroreningar vid områdena
1-5 ska nå de ytor som ska markavvattnas bedöms som mycket liten (se Figur 4).

Figur 9 Områden med misstanke om PFAS-förorening: 1. Nya
brandövningsplatsen, 2. Pumphuset, 3. Gamla brandövningsplatsen, 4. Byggnad
148 , 5. F.d. brandstationen, 6. Nordöstra banänden, 7. Sydvästra banänden,
ligger utanför bilden. (Ur Niras rapport, rev 2017-05).
De utförda undersökningarna har visat att PFAS förekommer i höga halter i
grundvattnet inom framför allt den gamla och den nya brandövningsplatsen. Hög
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halt (över Livsmedelsverkets gränsvärde för dricksvatten, 900 ng/l) har även
påträffats i sydvästra banänden. Halter över Livsmedelsverkets åtgärdsgräns för
dricksvatten (90 ng/l), men under gränsvärdet, har påträffats vid byggnad 148
samt vid f.d. brandstationen samt vid några punkter längs med banan (se avsnitt
7.3). Förekomst av PFAS fast i lägre halt, har konstaterats vid den nordöstra
banänden.
Dagvatten, både från den nya och den äldre brandövningsplatsen, samt från
flygplatsområdet samlas upp via dagvattensystemet och leds via Kärnebäcken ut
mot Bottensjön. Ytvatten i Kärnebäcken har visat sig innehålla relativt höga halter
av PFAS, vilka sannolikt har sitt ursprung i flygplatsområdet. Sedimentprover från
Kärnebäcken har också visat sig innehålla PFAS. Den årliga uttransporten av PFAS
via Kärnebäcken till Bottensjön har beräknats till i storleksordningen 200-400 g
(Niras 2017).
I dagvattnet har högst PFOS-halter uppmätts i anslutning till den gamla och den
nya brandövningsplatsen. Enligt (Niras 2017) indikerar fördelningen av olika PFAS
i proverna från dagvatten nära brandövningsplatsen och nedströms, i
Kärnebäcken, att källan till PFAS detekterade i Kärnebäcken har sitt ursprung i
flygplatsområdet och sannolikt till stor del från den nya brandövningsplatsen.
Övriga ytvattenprover tagna runt flygplatsområdet visar att PFAS sprids via
ytvatten från flygplatsen, men inte i någon betydande omfattning. I provpunkt
nära den sydvästra banänden har cirka 200 ng/l av PFAS-11 uppmätts av Niras.
Sweco har i ungefär samma läge uppmätt 200 ng/l av PFOS och 45 ng/l av PFOA,
vilket indikerar att det finns ytterligare en källa för PFAS, utöver
brandövningsplatserna, i denna del av flottiljområdet.
Marken vid den nya brandövningsplatsen innehåller mycket höga halter av PFOS
överskridande SGI:s preliminära riktvärde för mindre känslig markanvändning
(MKM) (Niras 2017).

7.3

Områden som berörs av markavvattningen

Sweco har genomfört provtagningar av grund- och dagvatten samt jord inom det
område som kommer att beröras av markavvattningen. Resultaten av dessa
redovisas på ritningar i Bilaga 3.
Vid den sydvästra banänden påträffades grundvatten med halt över 900 ng/l i en
punkt. Utöver detta har halter mellan 90 och 450 ng/l påträffats i 4
grundvattenpunkter i sydvästra banänden och spritt längs med hela banan. Inom
området finns även 4 grundvattenrör där inga halter har detekterats (<10 ng/l).
Niras har installerat och provtagit två grundvattenrör i nära anslutning till den
planerade markavvattningen, det ena vid den nordöstra banänden och det andra
rakt söder om den nya brandövningsplatsen. I båda rören har PFAS detekterats,
men i halt under 90 ng/l.
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I dagvattnet har, som redovisats i föregående avsnitt, PFOS-halt av omkring
200 ng/l uppmätts vid den sydvästra banänden. I övrigt uppgår uppmätta
dagvattenhalter inom det område som berörs av markavvattningen till < 90 ng/l.
Jordprov uttogs i 21 punkter inom området som kommer beröras av
markavvattning, och analyserades med avseende på 15 st olika PFAS. I en av
punkterna påträffades en halt av PFOS på 0,015 mg/kg TS, vilket är högre än det
preliminära riktvärdet9 för känslig markanvändning (KM) 0,003 mg/kg TS, men
lägre än det preliminära riktvärdet för mindre känslig markanvändning (MKM),
vilket är 0,020 mg/kg TS. Inga andra PFAS detekterades.

8.

Inom projektet utförda mark- och vattenundersökningar

8.1

Installation av grundvattenrör samt jordprovtagning

I september 2017 installerades 19 grundvattenrör inom det område som planeras
för markavvattning. Punkterna utplacerades för att komplettera grundvattenrören
från tidigare undersökningar. Där förorenat grundvatten påträffats tidigare
placeras grundvattenrören något tätare. Rören installerades, till skillnad mot
normalt förfarande vid undersökning av grundvatten, utan tätning mot markytan,
för att inte endast fånga grundvatten utan även dräneringsvatten från markytan,
vilket kommer att vara fallet vid markavvattningen.
Provtagning av grundvatten gjordes i september i samtliga dessa rör, med
undantag för de rör som var torra, samt i några utvalda rör, som installerats vid
tidigare undersökningar av Niras och Sweco. Några av de äldre rören gick dock
inte att återfinna. Analyserna omfattade PFAS samt för 7 av rören även metaller. I
december gjordes ytterligare en provtagningsomgång i totalt 7 grundvattenrör,
främst där högre halter tidigare påträffats. I december installerades även s.k.
divers, för kontinuerlig registrering av grundvattenytan, i tre av rören inom den
sydvästra delen av området. Dessa kommer att ge underlag för bedömning av
grund- och markvattnets nivåvariationer över tid.
I samband med installationen av grundvattenrör uttogs jordprover med skruvborr
i dessa punkter för att ge underlag för kommande masshantering. Kompletterande
jordprovtagningar kan bli aktuella i anslutning till punkter där schaktningar ska
utföras i andra delar av projektet, vilket kommer att behandlas i anmälan till FIHM
enligt 9 kap MB.

8.2

Provtagning i dagvattenbrunnar

I december togs vattenprov ut i 9 brunnar i dagvattensystemet och analyserades
med avseende på PFAS för att ge en bild av befintliga förhållanden.

9

Preliminära riktvärden för högfluorerade ämnen (PFAS) i mark och grundvatten. SGI publikation
21. SGI 2015.
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8.3

Analysresultat och bedömning av föroreningssituationen

8.3.1

Grund- och markvatten
Analysresultaten avseende metaller i grund- och markvattnet visar på mycket låga
upp till måttliga halter enligt SGU:s bedömningsgrunder för grundvatten10.
Nivåerna bedöms inte föranleda risk för miljöpåverkan på recipienten vid
markavvattning.

Analysresultaten redovisas utförligt i tabeller och på kartor i Bilaga 4.

Halterna av PFAS-föreningar uppvisar samma mönster som vid tidigare
undersökningar. Högst halter återfinns vid den sydvästra banänden, där halten
summa PFAS-11 i Sweco 1421 låg på 630 ng/l i september. I övrigt låg halterna
av summa PFAS-11 på mellan 190 och 310 ng/l längs den sydvästra banänden. I
Figur 10 redovisas halterna av summa PFAS-11 och PFOS vid provtagningen i
september. PFOS-halterna ligger generellt betydligt lägre. Endast i punkten R1703
vid provtagningen i september 2017 uppmättes en halt > 90 ng/l, vilket
motsvarar 2 gånger SGI:s preliminära riktvärde för PFOS i grundvatten 9. Den
uppmätta halten var 231 ng/l. Vid provtagningen i december var halterna i de
grundvattenrör som provtogs i samma storleksordning eller lägre än i september
(se Tabell 1 samt provtagningsrapport i Bilaga 4).

10

SGU rapport 2013:01
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Figur 10 Halter (ng/l) av PFAS i mark- och grundvatten vid provtagning i
september 2017. Blå <45, grön 45-90, gul 90-450, orange 450-900. Svart=torrt
rör. Överst: PFAS-11, Underst: PFOS (se även Bilaga 4 för större bilder).
En sammanställning av uppmätta halter har gjorts i Tabell 1 och medel, median
respektive max-halter har beräknats för tre olika delområden med olika
föroreningsgrad. Mörkrosa område motsvarar SV banänden t.o.m. R 1703.
Ljusrosa utgörs av mellandelen upp till R 1707 och vitt är resterande del, där
halterna är genomgående låga (se även Figur 12).
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Tabell 1 Uppmätta PFAS-halter i mark- och grundvatten 2017. Gult överskrider
SGI:s riktvärde för PFOS. Ljusblått överskrider SLV:s åtgärdsgräns för
dricksvatten, PFAS summa 11.
Provtagningsdatum

PFOS

PFAS, summa 11

µg/l
SGI

µg/l
0,045

SLV

0,090

SWE1421

2017-12-20

<0,0100

0,49

SWE 1441

2017-10-03

<0,0100

0,21

R 1719

2017-10-03

<0,0100

0,19

R 1701

2017-10-03

0,0757

0,2

R 1701

2017-12-19

0,0645

0,19

R 1702

2017-10-03

0,0214

0,29

R 1702

2017-12-19

0,00754

0,073

SWE1421

2017-10-04

<0,0100

0,63

R 1703

2017-10-03

0,231

0,31

R 1703

2017-12-19

0,0685

0,11

medel

0,051

0,269

median

0,016

0,205

max

0,231

0,630
0,062

R 1704

2017-10-03

0,0126

R 1704

2017-12-19

0,00401

0,01

R 1706

2017-10-03

0,0019

0,0064

R 1707

2017-10-03

0,00037

0,0044

NIRAS GV 2

2017-10-03

0,0369

0,081

NIRAS GV 2

2017-12-20

0,0388

0,088

medel

0,016

0,042

median

0,008

0,036

max

0,039

0,088

R 1708

2017-10-03

<0,00030

ej det

R1709

2017-10-02

<0,00030

0,0399

R 1710

2017-10-03

0,00105

0,0052

R 1711

2017-10-03

<0,00030

ej det

R 1713

2017-10-03

0,00061

0,0033

R1714

2017-10-04

<0,00120

ej det

R1715

2017-10-04

<0,00120

ej det

R 1716

2017-10-03

0,00044

0,00078

R 1717

2017-10-03

0,0144

0,028

R 1717

2017-12-19

0,0326

0,077

medel

0,005

0,026

median

0,001

0,017

max

0,033

0,077

19 av 27

Samrådsunderlag
Karlsborgs flygplats, Tillstånd till markavvattning
Unr 1320027196

8.3.2

Jord
Endast i ett prov, från punkten R1717, påträffades PFAS i halt över
detektionsgräns, dock långt under SGI:s rekommenderade riktvärde för jord med
känslig markanvändning11. De påträffade ämnena var PFOS samt PFHxS. Inga
halter påträffades av metaller eller PAH:er över Naturvårdsverkets generella
riktvärden för känslig markanvändning12.

8.3.3

Dagvatten
I dagvattenbrunnarna har det hittats generellt högre PFOS-halter än i
grundvattenproverna (Figur 11). Vid sydvästra banänden uppmättes runt 450 ng/l
av PFOS i två av brunnarna, vilket var ungefär två gånger så mycket som vid
tidigare provtagningar. I brunnen med högst PFOS-halt uppmättes totalhalten av
PFAS-11 till 1000 ng/l.
Variationer i halterna i dagvattensystemet kan antas bero på flödesvariationer i
stor utsträckning. Provtagningen föregicks av en relativt nederbördsfattig period
och marken var delvis frusen. Flödena i dagvattensystemet bedöms ha varit
förhållandevis små vid tillfället.
Det faktum att högre halter uppmätts i dagvattnet än i grundvattnet kan antas
bero på att släckning med PFAS-medel sannolikt utförts i anslutning till hårdgjorda
ytor vid SV banänden och avrinnande släckmedel därför ansamlats i ledningar och
ledningsgravar i dagvattensystemet.

11

Preliminära riktvärden för högfluorerade ämnen (PFAS) i mark och grundvatten. SGI publikation
21. SGI 2015.
12
Naturvårdsverket, Generella riktvärden för förorenad mark, juni, 2016
(http://naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Fororenade-omraden/Riktvardenfor-fororenad-mark/Berakningsverktyg-och-nya-riktvarden/)
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Figur 11 Halter (ng/l) av PFAS i dagvattenbrunnar vid provtagning i december
2017. Blå <45, grön 45-90, gul 90-450, orange 450-900. Svart=torrt rör.
Överst: PFAS-11, Underst: PFOS (se även Bilaga 4 för större bilder).
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9.

Omfattning av miljöpåverkan
Potentiellt bedöms de viktigaste effekterna av markavvattningen vara eventuell
påverkan på flöden i Kärnebäcken samt potentiell risk för spridning av PFASförorening. Dessa effekter kan tänkas påverka olika miljöaspekter och leda till
olika miljökonsekvenser.

9.1

Flöden

När det gäller flödesförändringar har beräkningar gjorts, som visar att eftersom
befintliga diken ges en ny utformning, så får de en magasinerande och
flödesutjämnande effekt. Därför bedöms markavvattningen inte medföra ökade
flöden nedströms. Huvuddelen av avvattningen passerar också befintliga
pumpstationer, vilket också medför begränsning av de maximala flödena.
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. Det innebär
att en större andel av årsnederbörden än tidigare inom de avvattnade områdena
avleds via dräneringar istället för att infiltrera och bilda grundvatten. Det totala
årsflödet ut från området via Kärnebäcken till Bottensjön kommer därmed att öka,
även om ökningen utjämnas för att undvika kraftiga flödesvariationer.
En översiktlig beräkning av genomsnittligt årsflöde från markavvattningsytorna
har utförts baserat på följande förutsättningar:
Medelårsnederbörd: 600-700 mm
Medelårsavdunstning: 400-500 mm
Andel av nettonederbörden som avrinner via dräneringarna: 20-50 %
Area för planerad markavvattning: 59 ha
Beräkningen ger en årsavrinning till dräneringssystemet från de avvattnade ytorna
på mellan 11 800 och 88 400 m 3 beroende på om man väljer de högsta eller
lägsta värdena för nettonederbörd och andel avrinning. Avrinningen från det
markavattnade området motsvarar då mellan 4 och 13 promille av
årsomsättningen i Bottensjön, vilken uppgår till 271 miljoner m 3.13
De ytor som ingår i beräkningen framgår av Figur 12.

13

SMHI:s vattenwebb, Modellinformation för utloppet av Bottensjön, AROID: 649309-142252.
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Figur 12 Färgade områden utgör ytor för planerad markavvattning, totalt 59 ha.

9.2

PFAS och PFOS

Potentiell uttransport till Bottensjön av PFAS och PFOS, med det vatten som
kommer att avledas via markavvattningen, har beräknats för delområden med
olika föroreningsgrad och med utgångspunkt från beräkningar av medelårsflöden
(se avsnitt 9.1) och medelkoncentrationer av PFAS-11 och PFOS inom respektive
delområde. Medelhalten i grund-/markvattnet av PFOS och PFAS-11 är för
samtliga delområden högre än medianhalten, vilket är en indikation på att
antagen medelhalt, som används vid beräkningen, är högre än den verkliga
medelhalten för avrinningen från området, då enstaka punkter med hög halt får
en stor vikt i förhållande till den yta de representerar. Beräkningen redovisas i sin
helhet i Bilaga 5.
I ett ”worst-case” scenario med ett tillkommande flöde om 88 400 m 2 i genomsnitt
per år från de dränerade områdena, beräknas en årlig uttransport ske till
Bottensjön från markavvattningen om 7,7 g PFAS-11 per år och 1,5 g PFOS per
år. Det motsvarar en höjning av årsmedelhalten i hela Bottensjön om 0,028 ng/l
av PFAS-11 och 0,005 ng/l av PFOS. Miljökvalitetsnormen för PFOS är 0,65 ng/l
och uppmätt halt i Bottensjön (baserat på ett tillfälle) är 3,6 ng/l. Enligt denna
beräkning skulle alltså markavvattningen som mest kunna påverka
årsmedelhalten av PFOS i Bottensjön med i storleksordningen mindre än 1 procent
av miljökvalitetsnormen. Bedömningen är att utsläppet från markavvattningen i
sig inte påverkar möjligheten att klara miljökvalitetsnormen för Bottensjön.
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Markavvattningen kommer inte i någon utsträckning att beröra brandövningsplatserna, där flygplatsområdets högsta halter av PFAS har hittats i mark och
grundvatten. Den årliga uttransporten av PFAS via Kärnebäcken till Bottensjön har
beräknats till i storleksordningen 200-400 g (Niras 2017). Markavvattningen skulle
teoretiskt kunna ge ett tillskott motsvarande knappt 2-4 % av den mängden.
Åtgärden bedöms därför komma att påverka den totala uttransporten av PFAS
från området till recipienten i mycket liten grad.
PFAS-föroreningar utgör ett hot mot miljön inte bara genom sin skadlighet, utan
också då de utgör extremt svårnedbrytbara föreningar. Även om ett utsläpp ger
ett mycket litet tillskott som halt och därmed inte i sig innebär ett direkt hot mot
omgivningen, kommer föroreningen att finnas kvar i naturen under all överskådlig
tid. Därför är det relevant att bedöma om man med rimliga insatser kan begränsa
även små utsläpp. En utredning pågår därför avseende teknisk genomförbarhet
och kostnader för att rena markavvattningsvattnet från den mer förorenade
sydvästra banänden, som står för 73 % av det beräknade utsläppet ovan
(mörkrosa yta i Figur 12). Utredningen ska syfta till att ge ett underlag för att
bedöma om det är ekonomisk rimligt, tekniskt möjligt och miljömässigt motiverat
att rena den mängd av PFAS som skulle på så sätt skulle kunna avlägsnas.

10.

Miljöaspekter
De miljöaspekter som kommer att beaktas i den kommande miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) är redovisade i Tabell 2 nedan.
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Tabell 2 Beskrivning av vilka miljöaspekter som kommer att hanteras i MKB:n
samt motivering till detta.
Miljöaspekt

Hanteras
i MKB:n

Kommentar

Befintliga
verksamheter/vattenföretag

Ja

Markavvattningens eventuella påverkan på befintliga
verksamheter och markavvattningsföretag kommer att
belysas där så är relevant.

Mark och grundvatten

Ja

Påverkan på mark och grundvatten kommer att utredas och
beskrivas.

Ytvatten

Ja

Påverkan på ytvattenrecipienter och vattenförekomster
avseende föroreningar och flöden kommer att utredas och
beskrivas.

Naturmiljö

Ja

Eventuell påverkan på Kärnebäcken och Bottensjön kommer
att beaktas.

Landskapsbild

Nej

Markavvattningen innebär att jordbruksdränering anläggs på
stråkytor, dvs gräsytor i direkt anslutning till flygplatsens
start- och landningsbana. Ingen förändring sker av
landskapsbilden.

Friluftsliv

Nej

Området som ska avvattnas ligger inom air-side, dvs är
inhängnat och endast särskilt utbildad personal har tillträde
till området (dvs inte allmänheten).

Människors hälsa

Ja

Eventuell påverkan på människors hälsa på grund av
föroreningsspridning till dricksvattenskyddsområden kommer
att beaktas.

Riksintressen

Ja

Flygplatsområdet omfattas av riksintresse för totalförsvaret,
inklusive hinderfritt område, influensområde luftrum och
stoppområde för höga objekt. Markavvattningen omfattar
dränering vilket inte påverkar hinderfritt område,
influensområde luftrum eller höga objekt. Åtgärden med
markavvattning är viktig för riksintresset för totalförsvaret då
flygsäkerheten och därmed också möjligheten att flyga på
önskvärt sätt inte kan upprätthållas om inte ytorna dräneras.
Flygplatsområdet omfattas av riksintresse för kulturmiljö,
Karlsborg-Valeberget. Markavvattningen anläggs inte i denna
del av flygplatsområdet och detta riksintresse kommer inte
att påverkas. Bottensjön är riksintresse för yrkesfisket.
Eventuell påverkan på yrkesfisket kommer att beaktas.

Miljömål

Ja

Eventuell påverkan på relevanta miljömål kommer att
utredas och beskrivas.

Miljökvalitetsnormer (MKN)

Ja

Påverkan på MKN för vatten kommer att utredas och
beskrivas. En bedömning görs om det finns risk för påverkan
på MKN. MKN för luftföroreningar, buller och andra aspekter
kommer inte vidare att redovisas.

Kulturmiljö

Nej

Inga kända fornlämningar berörs.

Klimatpåverkan

Nej

Verksamheten bedöms inte medföra någon ökning av
växthusgaser av betydelse, därför kommer inte
klimatpåverkan att hanteras i MKB.
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11.

Förslag på innehåll i miljökonsekvensbeskrivningen
En ansökan om tillstånd till markavvattning kräver inte en MKB om miljöpåverkan
av markavvattningen är obetydlig. Då PFAS har uppmätts inom projektområdet
har i samråd med Länsstyrelsen gjorts bedömningen att miljöpåverkan inte
uppenbart är obetydlig och att en MKB ska upprättas. MKB:n föreslås ha ett
innehåll som framgår av Tabell 3.
Tabell 3 Förslag på innehåll i MKB:n.
Kapitel
Icke-teknisk sammanfattning

Beskrivning

Inledning

Bakgrund, administrativa uppgifter,
tillståndsansökan och samråd beskrivs.

Avgränsningar

Avgränsning av tid, rum och sak. Även
metod för bedömning av påverkan.

Omgivningsförhållanden

Värden i omgivande miljö beskrivs.
Planförhållanden och riksintressen
redovisas.

Verksamhetsbeskrivning

Planerade åtgärder för markavvattning
beskrivs.

Alternativ
Miljökonsekvenser

Nollalternativet beskrivs.
Beskrivning av påverkan och
konsekvenser för mark och
grundvatten, ytvatten, naturmiljö och
människors hälsa.
Relevanta miljökvalitetsmål och
miljökvalitetsnormer redovisas samt
hur verksamheten förhåller sig till
dessa.

Miljökvalitetsmål och
miljökvalitetsnormer

Källförteckning

12.

Samrådsförfarande
Samrådet utgör ett undersökningssamråd enligt 6 kap MB.
Undersökningssamrådet genomförs så att det också uppfyller kraven på
avgränsningssamråd. Sökandens bedömning är dock att markavvattningen ej
utgör betydande miljöpåverkan (BMP).
Efter att samrådet är genomfört kommer en samrådsredogörelse att skickas in till
Länsstyrelsen för beslut om BMP eller ej.
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Sökanden kommer samråda med följande parter:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Länsstyrelsen
Försvarsinspektören för hälsa och miljö (tillsynsmyndighet)
Karlsborgs kommun
Miljösamverkan östra Skaraborg
Försvarsmakten
Naturvårdsverket
Havs- och vattenmyndigheten
Vätternvårdsförbundet,
Naturskyddsföreningen Kansli Väst
BoFo, Bottensjöns fiskevårdsförening
Särskilt berörda, se avsnitt12.1.

Sökanden kommer också att annonsera i lokalpressen.

12.1

Särskilt berörda

De fastighetsägareägare som har bedömts vara särskilt berörda av aktuellt
markavvattningsprojekt är de som gränsar till aktuella diken inom
flygplatsområdet eller Kärnebäcken samt ytterligare några fastigheter som inte
gränsar direkt men ligger nära. Till särskilt berörda bedöms också de
fastighetsägare som har äganderätten till vattenområdet i Bottensjön vid
Kärnebäckens mynning (Kärnebäcken 1:1 och 1:9).
De fastigheter som bedöms vara särskilt berörda redovisas i listan nedan samt på
karta i Bilaga 7.
Kärnebäcken 1:1
Kärnebäcken 1:9
Kärnebäcken 1:11
Kärnebäcken 1:12
Kärnebäcken 1:13
Gräshult 1:7
Gräshult 2:17
Gräshult 3:90
Gräshult 3:91
Gräshult 14:3
Gräshult 14:3>2
Gräshult 19:1
Gräshult 5:1
Stjärnvik 1:8
Stjärnvik 1:11
Stjärnvik 2:5
Underbacken 1:35
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