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Sammanfattning
Fortifikationsverket planerar att anlägga ny markdränering på flygplatsområdet
samt genomföra en restaurering av hela dräneringssystemet vid Karlsborgs
flygplats. Den nya dräneringen har bedömts kräva dispens från
markavvattningsförbudet samt tillstånd enligt 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 PFAS1 har en MKB i detta fall
bedömts behövas.
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Fortifikationsverket planerar även att genomföra andra 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.
Karlsborgs flygplats är idag stängd och får inte användas bland annat på grund av
att rullbanan, som en följd av ålder och bristande dränering, är i allt för dåligt
skick och måste totalrenoveras. Banan uppfyller inte heller gällande regelverk
avseende flygsäkerhet, på grund av för dålig bärighet i stråkytorna. Kraven är
satta för att säkerställa att luftfartyg som av någon anledning rullar av banan, inte
ska sjunka igenom och välta, utan ska kunna stanna upp alternativt styra tillbaka
på banan. Stråkytorna ska också kunna bära flygplatsens räddnings- och
fälthållningsfordon. Om markavvattningen inte kommer till stånd innebär det att
flygplatsen, även om banan åtgärdas, inte kan uppfylla gällande krav på
flygsäkerhet som behövs för att den ska kunna användas.
MKBn avgränsas till konsekvenser i driftskedet av de markdräneringar som
ansökan om tillstånd och dispens till markavvattning omfattar. Konsekvenser av
effekter som uteslutande hänför sig till anläggningsskedet, t.ex buller från
entreprenadmaskiner, hantering av länshållningsvatten och avfallshantering,
hanteras i den anmälan som kommer att göras till FIHM med anledning av
schaktarbeten och övriga åtgärder kopplade till det större projektet som, förutom
markavvattningen, bl.a. innefattar åtgärder på flygplatsens ljussystem och
inflygningshjälpmedel. Hanteringen av schaktmassor från markavvattningen och
andra åtgärder i anläggningsskedet kommer också att ingå i den anmälan.

1

PFAS – Samlingsnamn för gruppen perfluorerade ämnen (poly- och perfluorerade
alkylsubstanser). Används bl.a. i brandsläckningsskum.
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Inom Karlsborgs flygplats har förorening av perfluorerade ämnen (PFAS)
konstaterats. PFAS 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 miljön2. 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. 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.
De högsta halterna PFAS i grundvattnet på Karlsborgs flygplats återfinns i de
centrala delarna av nya brandövningsplatsen, norr om flygfältet, och uppgår till
som mest 1,2 miljoner ng/l (PFAS-113). I den bedömda spridningsriktningen för
grundvatten (nordväst), ca 50 m nedströms brandövningsplatsen, har halter på
13 000-36 000 ng/l uppmätts (Niras 2017). På motsvarande avstånd uppströms
den bedömda strömningsriktningen, sydost om brandövningsplatsen, norr om
taxibanan, har halter på 342 respektive 810 ng/l av PFAS-11 uppmätts. Rakt
söderut, samt söder om taxibanan, har endast mycket låga halter uppmätts, vilket
leder till slutsatsen att förorening från brandövningsplatsen inte har spridits in mot
flygfältet och de ytor som berörs av planerad markavvattning. Vid den sydvästra
banänden bedöms det finnas en annan föroreningskälla, då halter i grundvatten
och dagvatten där visar påverkan av PFAS. Enstaka halter strax över
Livsmedelsverkets gränsvärde för tjänligt dricksvatten (900 ng/l) har uppmätts
där.
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. Den årliga
uttransporten av PFAS via Kärnebäcken till Bottensjön har beräknats till i
storleksordningen 200-400 g (Niras 2017).
Befintliga dagvattenledningar ges en ny utformning så att de får en
magasinerande och flödesutjämnande effekt. Därför bedöms markavvattningen
inte medföra högre maximala flöden nedströms i Kärnebäcken. Avvattningen från
de östra 2/3 av området passerar befintliga pumpstationer, vilket också medför
begränsning av de maximala flödena. Utformningen med makadamdiken ger även
möjlighet till sedimentering och partikelavskiljning, vilket minskar grumligheten i
vattnet. Markavvattningens syfte är att avleda vatten från stråkytorna så att de
blir torrare och därigenom får en ökad bärighet om ett flygplan skulle kana av
2

https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Manniska/Miljogifter/Organiskamiljogifter/Perfluorerade-amnen/ (Naturvårdsverket sept 2017)
3
PFAS-11 är summa halt av av PFBS, PFHxS, PFOS, PFPeA, PFHxA, PFHpA, PFOA 6:2 FTS,
PFBA, PFNA, PFDA.
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banan. Markavvattningen innebär också 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 något, även om ökningen
utjämnas för att undvika kraftiga flödesvariationer.
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Eftersom uttransporten av dagvatten från flygfältet ökar något jämfört med
dagens läge, så kan den totala uttransporten av PFAS-föroreningar också komma
att öka. Beräkningar visar att markavvattningen teoretiskt skulle kunna ge ett
tillskott motsvarande knappt 2-4 % av den beräknade uttransporten av PFAS via
Kärnebäcken. Åtgärden bedöms därför endast påverka den totala uttransporten av
PFAS från flygplatsområdet till recipienten i mycket liten grad.
Med anledning av förekomsten av PFAS-ämnen har en utredning genomförts
avseende teknisk genomförbarhet och kostnader för att rena markavvattningsvattnet från den mer förorenade sydvästra banänden, som står för ca 73 % av det
beräknade tillkommande utsläppet från markavvattningsåtgärden. Bedömningen
är att en reningsanläggning, som renar vattnet från denna del av flygfältet, med
utjämningsmagasin skulle komma att kosta 17-24 MSEK. Driftkostnad för
anläggningen bedöms till ca 540 000 – 590 000 SEK per år. Till detta kommer
personalkostnader för ca 0,5 heltidstjänster. Den totala reningsgraden med
avseende på PFAS-föreningar som tillförs anläggningen uppskattas till 85–90 %.
Under förutsättning att halterna i inkommande vatten till reningsanläggningen
kommer att uppgå till ungefär samma halter som det ytliga grundvattnet inom
dränerade områden har idag, beräknas ca 2,8 g PFOS och totalt ca 14 g PFAS
avskiljas per år. Kostnaden för att avskilja ett gram PFOS beräknas då till
ca 680 000 SEK. Räknat på reduktionen av PFAS-11, där PFOS utgör en del, blir
kostnaden ca 133 000 SEK per gram. Då dräneringarna ännu inte har anlagts bör
antaganden om halter och dimensionering betraktas som preliminära. Utredning
och pilotförsök är nödvändigt att genomföra på det vatten som faktiskt kommer
att uppstå när markavattningen har anlagts. Detta underlag krävs för att närmare
bedöma utformningen av en reningsanläggning, hur mycket den kan rena, vad
kostnaden blir och om den är skälig i förhållande till miljönyttan.
I tabellen nedan sammanfattas de miljöaspekter som har bedömts, om de
behandlas vidare i MKB:n och vilken påverkan och konsekvens åtgärderna bedöms
medföra avseende miljöaspekterna.
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Miljöaspekt

Hanteras
i MKB:n

Påverkan och konsekvens

Befintliga
verksamheter/vattenföretag

Ja

Markavvattningen kommer utföras i sin helhet inom mark
som ägs av Fortifikationsverket. Inom flygfältet finns en del
äldre dikningsföretag (se Bilaga 2). Dräneringsvattnet
kommer ledas via ett dike mot Kärnebäcken. Ytterligare
markavvattningsföretag finns med avvattning till diket och
bäcken. Utjämning av flödena i bland annat makadamdiken
medför att maximala flöden inte bedöms öka och befintliga
markavvattningsföretag bedöms inte påverkas. Åtgärderna i
ansökan syftar enbart till förbättrad avvattning av flygfältet
och ska inte påverka markförhållanden på omgivande
fastigheter.

Mark och grundvatten

Ja

Föroreningar i jord har undersökts inom
markavvattningsområdet och alla föroreningshalter ligger
lägre än riktvärden för känslig markanvändning.
Grundvattenavsänkningen är liten och lokal inom
flygplatsområdet och påverkar inte vattennivåer inom
omkringliggande jordbruksområden. Dräneringen medför att
grundvattenbildningen minskar något i området, eftersom en
större andel vatten avleds som ytvatten. Risken för
förorening av grundvattnet ökar därför inte. Någon påverkan
på den djupare liggande grundvattenakviferen bedöms inte
vara aktuell vare sig genom föroreningsspridning eller
påverkan på nivåer. Sammantaget bedöms
markavvattningen inte påverka grundvattnet negativt.

Ytvatten

Ja

Påverkan på ytvattenrecipienter och vattenförekomster
avseende föroreningar och flöden har utretts och beskrivs.
Den ökning av tillförsel av PFAS till recipienten som
markavvattningen eventuellt kan medföra har beräknats vara
så liten att påverkan inte bedöms uppstå.

Naturmiljö

Ja

Enligt beräkningar bedöms markavvattningen ge ett
teoretiskt tillskott av föroreningsbelastning i form av PFAS i
Bottensjön, som är så litet att det inte skulle vara möjligt att
mäta och avseende PFOS utgör mindre än en hundradel av
miljökvalitetsnormen (MKN). Det går därför inte att säga att
markavvattningsåtgärden skulle medföra några
konsekvenser för naturmiljön i vatten över huvudet taget.
Åtgärderna bedöms ha negativa effekter på de fridlysta
arterna revlummer och mattlummer samt den rödlistade
månlåsbräken inom flygplatsområdet. Om föreslagna
skyddsåtgärder genomförs bedöms konsekvenserna för
naturmiljön bli små och lokala.

Landskapsbild

Nej

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

Friluftsliv

Nej

Området som ska avvattnas ligger inom air-side, d.v.s. är
inhägnat och endast särskilt utbildad personal har tillträde till
området.
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Människors hälsa

Ja

Gränsvärde för PFOS i fisk överskrids redan i Bottensjön och
Vättern. Tillförsel av PFOS från markavattningen bedöms så
låg att halterna i förhållande till MKN inte bedöms påverkas.
Åtgärdena kommer inte medföra någon påverkan på PFOShalten i dricksvattentäkten Vättern.

Riksintressen

Ja

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. Verksamheten bedöms inte kunna
ge påverkan på Vättern och därmed varken Natura 2000området eller riksintresset för naturvård. Åtgärderna bedöms
inte heller ge konsekvenser av den omfattningen att
riksintresset för yrkesfiske i Vättern och Bottensjön påverkas.
Vad gäller riksintressena för friluftslivet och kulturmiljövården medför åtgärderna inga effekter som kan påverka
dessa.

Miljömål

Ja

Möjligheten att uppfylla miljökvalitetsmålen bedöms inte
påverkas av åtgärden.

Miljökvalitetsnormer (MKN)

Ja

Utsläpp av PFAS från dräneringsområdet kan som mest
påverka halten i Bottensjön med 1 % av MKN och åtgärden
bedöms inte vara av betydelse för möjligheten att klara MKN
i vattenförekomsten. Halter betydligt över MKN är sedan
tidigare uppmätta i recipienten. MKN för luftföroreningar,
buller och andra aspekter redovisas inte, då åtgärden inte
ger upphov till effekter av betydelse på dessa.

Kulturmiljö

Nej

Inga kända fornlämningar berörs.

Klimatpåverkan

Nej

Verksamheten bedöms inte medföra någon ökning av
växthusgaser av betydelse, inte heller bedöms framtida
ökning av nederbörd påverka de effekter som åtgärderna
medför i betydande grad, därför beskrivs inte klimatpåverkan
i MKB.

Sammantaget har åtgärderna med markavvattning bedömts ha effekter på
naturmiljö eftersom grävning sker inom områden med skyddsvärd flora. samt
effekter i form av en ökad uttransport av dräneringsvatten från området, som i sin
tur innebär en ökning av uttransport av förorening av PFAS. Konsekvensen av
effekten på floran kan begränsas genom skyddsåtgärder. Storleksordningen på
den ökade uttransporten av förorening har beräknats och bedömts så låg att den
negativa konsekvensen bedöms som mycket liten. Markavvattningen bedöms inte
påverka möjligheterna att uppnå miljökvalitetsnormen för ytvatten.
Följande skyddsåtgärder vidtas för att inga betydande negativa konsekvenser ska
uppkomma:
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-

Vid detaljprojektering ska hänsyn tas så att markavvattningen utförs på ett
sätt, så att risken för spridning av PFAS-förorenat grundvatten från nya
brandövningsplatsen inte ökar. Det görs genom att säkerställa att
vattengången i nya dräneringar inom markerat område (se MKB) inte är lägre
än +90,2 m.

-

För att utjämna flödena i bland annat Kärnebäcken, nedströms området för
markavvattning, kommer befintliga dagvattenledningar delvis att bytas ut mot
makadamdiken, som har en partikelavskiljande, utjämnande och
magasinerande effekt.

-

Markavvattningen ska utformas så att kontroll och separation av delflöden
från områden med olika grad av PFAS-förorening möjliggörs, med syfte att
minimera mängden ovidkommande vatten i en eventuell framtida
reningsanläggning.

-

För att ge förutsättningar för återhämtning av mattlummer och revlummer ska
markskiktet läggas tillbaka överst efter genomförda åtgärder och åtgärderna
utföras vid torr väderlek för att undvika mer körskador än nödvändigt, dock
utanför växtsäsong.

-

Växtplatsen för den hotade arten månlåsbräken föreslås att flyttas till en ny
plats i samband med arbetet. Flytt bör ske under höst, eller annan tid på året
som är frostfri och när det inte finns risk för att materialet torkar ut under
flytten. Uppgrävning av ytlagret och flytt till ny plats bör ske samma dag,
alternativ inom en period på några dagar. Åtgärden ska ske i samråd med
naturvårdsexpertis.

I övrigt åtar sig Fortifikationsverket, baserat på den förstudie som har genomförts,
att vidare utreda och redovisa de miljömässiga effekterna och de tekniska och
ekonomiska förutsättningarna för att rena uppsamlat dräneringsvatten med
avseende på PFAS.
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Dispens och tillstånd för markavvattning vid Karlsborgs flygplats

Unr 1320027196

Dispens och tillstånd för markavvattning vid Karlsborgs
flygplats
Miljökonsekvensbeskrivning med teknisk beskrivning

1.

Inledning

1.1

Bakgrund

Fortifikationsverket planerar att anlägga ny markdränering på flygplatsområdet
samt genomföra en restaurering av hela dräneringssystemet vid Karlsborgs
flygplats. Den nya dräneringen 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 PFAS4 har en MKB i detta fall
bedömts behövas.
Fortifikationsverket planerar även att genomföra andra arbeten på Karlsborgs
flygplats. Förutom reparation av hela dräneringssystemet omfattar projektet bl.a.
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 men stannade upp på grund av att PFASförorening upptäcktes inom flygplatsområdet. En ny process inleddes med samråd
med Länsstyrelsen och en mindre samrådskrets hösten 2017. Därefter utfördes
kompletterande provtagningar och samråd med en utökad krets
genomfördesunder våren 2018. Samrådsredogörelse skickades in till Länsstyrelsen
i juni 2018 och Länsstyrelsen fattade i augusti beslut om att den planerade
verksamheten för markavvattning kan antas medföra betydande miljöpåverkan.
Av beslutet framgår att det är förekomsten av PFAS inom flygplatsområdet och
oron för spridningen av dessa ämnen till yt- och grundvatten, som är den
huvudsakliga orsaken till bedömningen.
De åtgärder i form av schaktning, transporter m.m. som krävs för anläggandet av
markavvattningen samt övriga delar av aktuellt projekt, åtgärder på flygplatsens
ljussystem och inflygningshjälpmedel, kommer att anmälas till
Försvarsinspektören för hälsa och miljö (FIHM).

4

PFAS – Samlingsnamn för gruppen perfluorerade ämnen (poly- och perfluorerade
alkylsubstanser). Används bl.a. i brandsläckningsskum.
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1.2

Allmän orientering

Karlsborgs flygplats är belägen i Karlsborgs kommun, se översiktskarta Figur 1.
Strax öster om flygplatsen finns sjön Vättern, och mot norr ligger Bottensjön och
tätorten Karlsborg. Det område på flygplatsen inom vilket markavvattning
planeras framgår av Figur 2 samt av Bilaga 1.

Figur 1. Översiktskarta, Karlsborgs flygplats (innanför röd cirkel).
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Figur 2. Karlsborgs flygplats och området för planerad markavvattning (innanför
den röda linjen). Rullbanan (innanför den gröna linjen) ingår inte i området som
ska markavvattnas.
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1.3

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

Fortifikationsverket
631 89 Eskilstuna
202100-4607
010-444 40 00
Göran Wahlström
Nicklas Berg

Telefonnummer:
Fastighetsbeteckning:
FORTVs dnr:

010-44 44 991
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)5
Länsstyrelsen Västra Götalands Län

Miljökonsekvensbeskrivningen har sammanställts av Ramböll Sverige AB.
Medverkande konsulter och hur kravet på sakkunskap enligt miljöbedömningsförordningen (SFS 2017:966) §15 har uppfyllts redovisas i Bilaga 9.

1.4

Rådighet

1.5

Avgränsning av miljökonsekvensbeskrivningen

Hela flygplatsområdet ligger inom fastigheten Karlsborgs Flygfält 1:1<1 som ägs
av Fortifikationsverket i sin helhet. Samtliga planerade arbeten i projektet
kommer att utföras inom detta område. Rådighet för planerade arbeten bedöms
därför föreligga.

Miljökonsekvensbeskrivningen avgränsas till konsekvenser i driftskedet av de
markdräneringar som ansökan om tillstånd och dispens till markavvattning
omfattar. Konsekvenser av effekter som uteslutande hänför sig till
anläggningsskedet, t.ex buller, hantering av länshållningsvatten och
avfallshantering, hanteras i den anmälan som kommer att göras till FIHM med
anledning av schaktarbeten och övriga åtgärder kopplade till det större projektet
som, förutom markavvattningen, innefattar åtgärder på flygplatsens ljussystem
och inflygningshjälpmedel. Hanteringen av schaktmassor från markavvattningen
och andra åtgärder i anläggningsskedet kommer också att ingå i den anmälan.
Den huvudsakliga orsaken till att verksamheten har bedömts kräva en
miljökonsekvensbeskrivning och bedömts medföra betydande miljöpåverkan är
förekomsten av PFAS-förorening inom flygplatsområdet.
Miljökonsekvensbeskrivningen behandlar därför främst åtgärdens effekter på
5

Fr.o.m 2017-10-01 har Generalläkaren bytt namn till Försvarsinspektören för hälsa och
miljö
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spridning av PFAS och konsekvenser av detta, men även påverkan på naturmiljön
som en direkt följd av de fysiska åtgärdena inom området. De fysiska åtgärderna
sker inom befintliga stråkytor men grundvattenpåverkan och påverkan på ytvatten
tas upp och bedöms i MKB inom ett större geografiskt område. De miljöaspekter
som kommer att beaktas i denna miljökonsekvensbeskrivning är redovisade i
Tabell 1.

Tabell 1. Beskrivning av vilka miljöaspekter som 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 belyses.

Mark och grundvatten

Ja

Påverkan på mark och grundvatten har utretts och beskrivs.

Ytvatten

Ja

Påverkan på ytvattenrecipienter och vattenförekomster
avseende föroreningar och flöden har utretts och beskrivs.

Naturmiljö

Ja

Påverkan på Kärnebäcken och Bottensjön beaktas. Påverkan
på naturmiljö inom flygplatsområdet bedöms.

Landskapsbild

Nej

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

Friluftsliv

Nej

Området som ska avvattnas ligger inom air-side, dvs är
inhägnat 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 vattenskyddsområden och
fiskeområden bedöms.

Riksintressen

Ja

I MKB:n redogörs för vilka riksintressen som kan beröras och
om de påverkas eller inte av den planerade verksamheten.

Miljömål

Ja

Åtgärdens påverkan på uppfyllelsen av relevanta miljömål
beskrivs.

Miljökvalitetsnormer (MKN)

Ja

Påverkan på MKN för vatten utreds och bedöms. MKN för
luftföroreningar, buller och andra aspekter redovisas inte
vidare, då åtgärden inte ger upphov till effekter av betydelse
på dessa.

Kulturmiljö

Nej

Inga kända fornlämningar berörs.

Klimatpåverkan

Nej

Verksamheten bedöms inte medföra någon ökning av
växthusgaser av betydelse, inte heller bedöms framtida
ökning av nederbörd påverka de effekter som åtgärdena
medför i betydande grad, därför beskrivs inte klimatpåverkan
i MKB.

2.

Förutsättningar

2.1

Karlsborgs flygplats

Vid F7 Insatsbas Karlsborg, ingående i Karlsborgs Garnison, bedrivs militär flygoch övningsverksamhet för Försvarsmaktens behov.
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Huvuduppgiften för flygplatsen är att betjäna flygverksamhet för insatsstyrkor i
nationell och internationell verksamhet. Sekundära uppgifter för flygplatsen är
bland annat Flygskolans och helikopterflottiljens behov av flygträning.
Verksamhetsansvarig för flygplatsen är F7 som har en flygplatspluton grupperad
på Karlsborgs flygplats.

2.2

Vattendomar och markavvattningsföretag

Det aktuella markområdet avvattnas mot Kärnebäcken. Nedan samt i Figur 3 och i
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.

Figur 3. Närliggande markavvattningsföretag. Större bild återges i Bilaga 2.

2.3

Planförhållanden

Området ligger inte inom detaljplan. Kommunens tillkommande detaljplaner, som
håller på att utarbetas, ligger inte i närheten av markavvattningsprojektet.
6 av 55

Miljökonsekvensbeskrivning med teknisk beskrivning
Dispens och tillstånd för markavvattning vid Karlsborgs flygplats
Unr 1320027196

Karlsborgs översiktsplan vann laga kraft 2014-10-23. På markanvändningskarta i
översiktsplanen anges aktuell fastighet och dess nära omgivningar som ”Militärt
flyg-, skjut- eller övningsområde”.
Verksamheten med markavvattningsprojektet står inte i konflikt med någon
planerad markanvändning.

2.4

Strandskydd och vattenskyddsområde

För både Bottensjön och Vättern gäller strandskydd 300 m. Strandskyddsområdet
för Vättern kan marginellt komma att påverkas av rörläggning intill nordöstra
delen av banan, där åtgärder görs inom 300 m från Vättern.

Figur 4. Natur- och kulturintressen nära projektområdet (se Bilaga 3 för större
bild).
Hela Vättern inklusive Bottensjön utgör vattenskyddsområde. Vättern är en
ytvattentäkt och försörjer över 260 000 människor i 11 kommuner med
dricksvatten.
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.
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2.5

Riksintressen

Flygplatsområdet utgör riksintresse för totalförsvaret, inklusive hinderfritt område,
influensområde luftrum och stoppområde för höga objekt (MB 3 kap. § 9).
Flygplatsområdet omfattas också av riksintresse för kulturmiljö, KarlsborgValeberget (MB 3 kap § 6). Markavvattningen anläggs inte i denna del av
flygplatsområdet. Flygplatsen ligger även inom riksintresse för rörligt friluftsliv för
Vättern (MB 4 kap § 2). Då allmänheten idag inte har tillträde till området
påverkas inte friluftslivet. Då riksintressena för kultur och friluftsliv inte bedöms
påverkas tas de inte vidare upp i denna MKB.
I närheten av flygplatsområdet förekommer även följande riksintressen:
·
Riksintresse för naturvård (MB 3 kap §6); Vättern
·
Riksintresse för friluftslivet (MB 3 kap. §6); Göta kanal
·
Riksintresse för yrkesfisket (MB 3 kap §5); Bottensjön och Vättern.
·
Riksintresse Natura 2000 (MB 4 kap § 8); Västra Vättern (SE0540225).

2.6

Natura 2000

Vättern är Natura 2000-område. Delen Västra Vättern (SE0540225), som ligger i
anslutning till Karlsborg är utpekat enligt habitatdirektivet (SCI). Vättern (östra)
(SE0230268) omfattas även av fågeldirektivet (SPA) och gränsen mot det
området finns cirka 8 km öster om Karlsborgs flygplats. Utpekandet av Natura
2000-området innebär att området även utgör riksintresse enligt 4 kap. MB.
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”, ”kransalgsjöar” och speciellt utpekade arter
som ska skyddas är nissöga och stensimpa. (Länsstyrelsen 2018)
Karlsborgs fästning (SE0540210) är ett Natura 2000-område cirka 350 m norr om
flygplatsområdet, och utpekandet har sin grund i betydelsen som
övervintringsplats för fladdermusarten barbastell. (Länsstyrelsen 2018).

2.7

Artskydd

I samband med en tidigare inventering av området kring flygplatsen har två
fridlysta växtarter påträffats:
·
·

Mattlummer, Lycopodium clavatum L.
Revlummer, Lycopodium annotinum L.

Arterna omfattas av skydd enligt § 8 artskyddsförordningen (SFS 2007:845).
Detta innebär att i fråga om sådana vilt levande kärlväxter, mossor, lavar,
svampar och alger som anges i bilaga 2 till artskyddsförordningen är det förbjudet
att:
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1. plocka, gräva upp eller på annat sätt ta bort eller skada exemplar av växterna,
och
2. ta bort eller skada frön eller andra delar.
Båda arterna finns också upptagna i bilaga 5 i EU:s art- och habitatdirektiv.
Lumrar är en grupp vintergröna växtarter som bildar långa revor med upprätta
skott. Lummerväxter är kärlkryptogamer, d.v.s. de förökar sig via sporer. Båda
arterna finns i hela landet men är ovanligare i södra och mellersta Sverige. En
typisk växtmiljö för lumrar är i normalfallet skogsmark och fjäll, men de kan också
förekomma i mer urbana miljöer. Det har genom åren varit populärt att plocka
lumrar och använda som juldekoration, vilket tidigare varit ett hot mot arten
eftersom den växer så långsamt. Idag betraktas både mattlummer och revlummer
som livskraftiga och de finns inte upptagna på den svenska rödlistan.
Mattlummer och revlummer förekommer på flera platser inom flygplatsområdet,
bland annat i yta 2 i Figur 13, se vidare i avsnitt 5.4.1. Inom projektet söks
dispens från artskyddsförordningen för påverkan på dessa arter.

2.8

Miljökvalitetsnormer för yt- och grundvatten 6
2.8.1 Ytvattenförekomst Bottensjön
Bottensjön utgör en ytvattenförekomst (SE649169-142433).
Ekologisk status
Den ekologiska statusen bedöms vara god, enligt statusbedömning 2015.
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.
Kemisk status
Vattenförekomsten bedöms inte uppnå god kemisk status enligt statusklassning
från 2017. I EU: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 idag överstiger kvicksilver gränsvärdet
i alla ytvattenförekomster; sjöar, vattendrag och kustvatten. Vattenförekomsten
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 i den senaste beslutade statusklassningen
bedömdes att vattenförekomsten inte uppnår god kemisk status.
6

Uppgifterna i detta avsnitt är i huvudsak hämtade från viss.lansstyrelsen.se, 2018-01-15
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Även utan de överallt överskridande ämnena bedöms vattenförekomsten inte
uppnå god kemisk status till följd av uppmätta halter av PFOS7. Bedömningen
grundar sig på att PFOS har uppmätts i halten 0,0036 µg/l i ett vattenprov i
Bottensjön. Länsstyrelsen har även genomfört en mätkampanj av miljögifter i
vattenförekomster 20178 och då uppmättes halter på mellan 0,0017 – 0,0052 µg/l
i tre olika provpunkter i Bottensjön. Samtliga 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 VISS9 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.
Kvalitetskraven är god ekologisk status samt god kemisk ytvattenstatus med
undantag för de överallt överskridande ämnena kvicksilver och PBDE.
Bedömningen är att det finns en risk att Kemisk status ej uppnås till 2027 på
grund av förekomsten av PFOS.

7

PFOS – Perfluoroktansulfonat. Tillhör ämnesgruppen PFAS
Rapport 2018:44, Mätkampanj 2017 - Miljögifter i ytvattenförekomster, Länsstyrelsen i
Västra Götaland
9
Vatteninformationssystem Sverige, viss.lansstyrelsen.se, 2018-01-15, arbetsmaterial
2017-05-18.
8
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Figur 5. Vattenförekomsten Bottensjön. (Från VISS.länsstyrelsen.se)

2.8.2 Ytvattenförekomst Vättern-Storvättern
Bottensjön avrinner mot Vättern. Vättern-Storvättern är en ytvattenförekomst
(WA11665077/ SE646703-142522), Figur 6.
Ekologisk status
Ekologisk status för Stor-Vättern har i den senaste statusklassningen från 2017
bedömts vara god. Miljökvalitetsnormerna, beslutade 2017, anger att god
ekologisk status ska upprätthållas. Undersökningar av fisksamhället och
makrofyter har varit avgörande för statusklassningen. Enligt expertbedömning
uppvisar Vätterns fisksamhälle god status. Nätprovfisken har genomförts årligen
mellan 2005 och 2012. Fisksamhället är inte påverkat av försurning eller
övergödning. Röding och öring uppvisar en positiv beståndsutveckling.
Inventeringar av vattenväxter (makrofyter) utförda 2005-2011 visar på god
status. Sjöns storlek gör att det förekommer ovanligt många arter och livsmiljöer.
Undersökningar av växtplankton och bottenfauna visar på hög status och de
vattenkemiska parametrarna visar på hög eller god status.
Kemisk status
Vattenförekomsten uppnår ej god kemisk status, vilket även gäller kemisk status
utan överallt överskridande ämnen (statusklassning 2017). Miljökvalitetsnormerna
anger att god kemisk ytvattenstatus ska uppnås (årsangivelse saknas).
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Statusbedömningen grundar sig på mätningar av kvicksilver, PFOS, dioxiner och
dioxinlika PCBer och polybromerade difenyletrar (PBDE) i fisk i Vättern 2001-2014
samt halter av tributyltenn (TBT) i sediment. Bedömningen grundar sig på
mätningar av tributyltenn, TBT, i sediment, där gränsvärde överskrids
huvudsakligen i hamnområden. Kvicksilver och PBDE omfattas av mindre stränga
krav då de utgör överallt överskridande ämnen.
De uppmätta halterna av kvicksilver ligger mellan 390 - 1600 µg/kg våtvikt (vv),
att jämföra med gränsvärdet för kvicksilver ligger på 20 µg/kg vv.
Uppmätta halter av PFOS har varit 21 respektive 70 µg/kg vv i röding och
15 µg/kg vv i aborre. De uppmätta halterna överskrider gränsvärdet på 9,1
µg/kg vv.
Dioxiner och dioxinlika PCBer har analyserats i Vättern vid flera tillfällen och i olika
fiskarter. En trend till nedåtgående halter kan skönjas.
De uppmätta halterna av PBDE ligger mellan 5,4 - 13,8 µg/kg vv. Gränsvärdet för
PBDE ligger på 0,0085 µg/kg vv.
Miljökvalitetsnormerna innebär att god kemisk ytvattenstatus ska uppnås med
undantag för de överallt överskridande ämnena kvicksilver och PBDE. För TBT
finns en tidsfrist att god kemisk status ska uppnås till 2027.

Figur 6. Vattenförekomsten Storvättern. (Från VISS.länsstyrelsen.se).
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2.8.3 Grundvattenförekomst Karlsborg- S. Fågelås
Flygplatsområdet i sin helhet ligger inom den nordligaste delen av
grundvattenförekomsten Karlsborg- S.Fågelås (WA22881836/ SE647199-141548),
Figur 7. Grundvattenförekomsten är ett grundvattenmagasin i sedimentär bergart.

Figur 7. Grundvattenförekomsten Karlsborg- S.Fågelås (Från
VISS.länsstyrelsen.se).
Statusbedömning
Enligt senaste beslutade statusklassning från 2009, samt arbetsmaterial från
2015, bedöms både kvantitativ status och kemisk grundvattenstatus som goda.
Varken kvantitativ status eller kemisk status är dock 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.
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.
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2.9

Miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten

3.

Alternativ

För Bottensjön och Vättern gäller även miljökvalitetsnormer enligt fisk- och
musselvattenförordningen, då de båda tillhör Vätterns fiskvatten (SEFI1013).

I en MKB ska nollalternativ liksom alternativa lokaliseringar och alternativa
utformningar redovisas. Syftet med åtgärden är att öka markens bärighet för att
uppfylla gällande flygsäkerhetskrav. En alternativ utformning skulle kunna vara att
minska området som ska dräneras. Andra alternativ för att uppnå syftet, utan att
dränera området, bedöms inte finnas. Alternativ lokalisering för de nu planerade
arbetena bedöms inte vara aktuellt att belysa, eftersom dräneringen behöver
utföras i direkt anslutning till rullbanan på en befintlig flygplats.

3.1

Nollalternativ

Nollalternativet är de konsekvenser som följer av att den planerade dräneringen
inte utförs. Befintliga förhållanden kommer att vidmakthållas och nollalternativet
innebär därför att dräneringen i stort sett har samma utformning som idag.
Karlsborgs flygplats är idag stängd och får inte användas bland annat på grund av
att rullbanan, som en följd av ålder och bristande dränering, är i allt för dåligt
skick och måste totalrenoveras. Banan uppfyller inte heller gällande regelverk
(RLM-F, Regler för militär luftfart – Utformning av militära flygplatser) avseende
flygsäkerhet, på grund av för dålig bärighet i stråkytorna. Kraven är satta för att
säkerställa att luftfartyg som av någon anledning rullar av banan, inte ska sjunka
igenom och välta, utan ska kunna stanna upp alternativt styra tillbaka på banan.
Skuldra och inre stråk ska också kunna bära flygplatsens räddnings- och
fälthållningsfordon. Nollalternativet innebär att flygplatsen, även om banan
åtgärdas, inte kan uppfylla gällande krav på flygsäkerhet som behövs för att den
ska kunna användas.

3.2

Alternativ utformning

Alternativ utformning kan vara att endast dränera de områden som är tvingande
att dränera för att klara gällande regelverk. Dessa områden omfattar stråkytorna
ut till 55 m från bankanterna samt de så kallade utrullningsområdena som
sträcker sig ut till 360 m från respektive banändas slut.
Dränering av övriga ytor inom manöverområdet behövs för att vattenspeglar, som
lockar till sig fåglar, inte ska uppstå. Dränering av dessa ytor är direkt kopplade
till flygsäkerheten som helhet, dock är de ytorna inte tvingande att dränera enligt
gällande regelverk.
Om den yta som dräneras görs mindre, minskar den totala mängden
dräneringsvatten ut från området. Att minska mängden dräneringsvatten ut från
området bedöms inte ha någon effekt på naturmiljön, och påverkan på
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omfattningen av uttransporten av PFAS-föroreningar från området bedöms bli
marginell. Bedömningen grundar sig på att förhöjda PFAS-halter inom
dräneringsområdet uppträder framför allt inom sydvästra banänden, där dränering
är nödvändig för att utrullningsytan ska kunna ha den bärighet som krävs enligt
gällande regelverk. Inom de ytor som skulle undantas från dränering, i huvudsak
inom de nordöstra delarna av flygfältet, har endast låga halter PFAS påvisats.

3.3

Sammanfattande bedömning alternativ

Nollalternativet, att dräneringen inte utförs, innebär att Karlsborgs flygplats inte
uppfyller gällande regelverk avseende flygsäkerhet.
Den alternativa utformningen bedöms inte heller vara lämplig,
detta då förslaget inte har någon effekt på varken naturmiljön eller uttransport av
PFAS-förorening samtidigt som det är negativt för flygsäkerheten.
Slutsats av alternativjämförelsen är att dräneringen bör utföras enligt det sökta
förslaget.

4.

Planerad verksamhet/Teknisk beskrivning

4.1

Planerade åtgärder

Fortifikationsverket planerar att genomföra arbeten på Karlsborgs flygplats. Hela
flygplatsen kommer att förses med ny dränering. 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.
Åtgärderna och de schaktarbeten m.m. som blir aktuella i anläggningsskedet
kommer att anmälas till FIHM.
Stråkytorna (gräsytorna runt rullbana och taxibanor) är idag blöta och har därför
för dålig bärighet. Detta innebär bl.a. att ett flygplan inte skulle klara en avåkning
utan att sjunka ner i marken. Därför behöver dräneringar anläggas. Planerat
område för markavvattning framgår av Bilaga 1 och Figur 8.
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Figur 8. Karlsborgs flygplats och området för planerad markavvattning (innanför
den röda linjen). Rullbanan (innanför den gröna linjen) ingår inte i området som
ska markavvattnas.

4.2

Utförande av dräneringsåtgärder

Alla stråkytor kommer att förses med dränering av jordbrukstyp (Ø ca 90 mm).
Denna dränering förläggs på ca 90 cm djup. Återfyllnad kommer att ske med grus
upp till 15 cm under omkringliggande mark och därefter sker återställning med
befintlig matjord. Totalt kommer ca 25 km dränering att läggas. Den areal som
kommer att avvattnas/dräneras uppgår till ca 58 ha. Delar av dessa ytor ska
tidigare ha haft täckdikningssystem bestående av tegelrör Ø 75-100 mm.
Befintliga dagvattenledningar längs med rullbana och taxibanor (ca 10 m ut från
bankanten) 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 befintlig kantdränering längs
rullbanan (i anslutning till asfaltkant) att bytas ut till ny kantdränering som ska
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avvattna banans överbyggnad, men då det inte handlar om markavvattning ingår
denna åtgärd inte i här aktuell ansökan. En anmälan för projektet med ny
bankantdränering har gjorts till FIHM och beslut har erhållits (beslut 2018-10-01,
FIHM2018-536-9). Alla nya dräneringsledningar kommer att anslutas till befintligt
dagvattensystem via delvis nya ledningar. Den nya dräneringen kommer inte att
läggas djupare än befintlig dränering.
En förprojektering av dräneringar utfördes 2014 och ligger till grund för bl.a.
bedömningen av dräneringarnas längd. En ny detaljprojektering för
dräneringssystemet kommer att tas fram före byggnation. Vid detaljprojekteringen ska hänsyn tas till eventuella villkor i tillståndet samt till
skyddsåtgärder angivna i tillståndsansökan och MKB. Vid utformning av
markavattningen ska hänsyn särskilt tas till att nya dräneringar inte ska påverka
grundvattennivåer och grundvattnets strömningsriktning på ett sätt så att den
riskerar att öka spridningen av PFAS från den nya brandövningsplatsen, där
grundvattnet är kraftigt förorenat. Befintliga grundvattenförhållanden och hur
dessa påverkas av projektet redovisas vidare i avsnitt 5.2. För att säkerställa att
dräneringar som läggs i området strax söder om den nyare brandövningsplatsen
inte ska riskera att bidra till spridning av markföroreningar i riktning bort från
brandövningsplatsen, kommer nya dräneringar i detta område inte läggas med en
vattengång lägre än +90,2 m (Figur 9). Inom övriga delar av dräneringsområdet
bedöms ingen risk föreligga för att den planerade markavvattningen ska kunna
påverka spridningsförhållandena för grundvatten vid brandövningsplatsen.
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Figur 9. Område inom vilket nya dräneringar med vattengång lägre än +90,2 m
inte kommer att läggas, avser den gulmarkerade ytan på bilden. Den röda linjen
visar område för planerad markavvattning.

5.

Omgivningsförhållanden

5.1

Lokalisering

5.2

Mark- och grundvattenförhållanden

Karlsborgs flygplats är belägen i Karlsborgs kommun, se översiktskarta Figur 1.
Flygplatsen är en militär flygplats som ägs och förvaltas av Fortifikationsverket.

Marken där åtgärderna planeras genomföras 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.
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Tidigare utredningar (Figur 10, Niras 2017) har visat att den huvudsakliga
grundvattenströmningen från flygplatsområdet är riktad åt nordväst mot
Bottensjön. 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.

Figur 10. Bedömda grundvattennivåer enligt Niras 2017.
Grundvattenförhållandena inom planerat område för markavvattning i förhållande
till den nya brandövningsplatsen, där höga PFAS-halter har uppmätts i
grundvattnet, har utretts av Ramböll, vilket redovisas i PM i Bilaga 4. Som
underlag för utredningen finns bland annat en nivåmätning i ett stort antal
grundvattenrör, som utfördes i juni 2018. För området närmast den nya
brandövningsplatsen har en interpolation av uppmätta nivåer utförts för att
bedöma strömningsriktningen (Figur 11).
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Figur 11. Interpolation av grundvattennivåer i området vid den nyare
brandövningsplatsen baserat på nivåmätning i juni 2018.
Grundvattennivåerna uppmätta i juni 2018 kan antas motsvara en situation med
naturligt låga-mycket låga grundvattennivåer. I utredningen har även studerats
grundvattennivåer uppmätta av Niras i april 2015 och av Ramböll i december
2017. Dessa mätningar utfördes under perioder med relativt höga grundvattennivåer. I samband med Niras mätning i april 2015 uppvisade flera rör, framför allt
strax norr om den nyare brandövningsplatsen och järnvägen, artesiska
förhållanden, dvs. att grundvattnet har en trycknivå som ligger över markytans
nivå. Grundvattennivåerna i förhållande till markytan har inom området för
planerad markavattning uppmätts till mellan markytans nivå ned till ca 1,8 m
under markytan. Nivåerna varierar mellan olika mättillfällen i enskilda punkter.
Längs med rullbanan tycks en vattendelare vara belägen i höjd med rör R1703
(för placering se Figur 17), vilket är ca 350 m från den sydvästra banänden. Öster
därom strömmar grundvattnet potentiellt sett i riktning mot brandövningsplatsen,
medan det väster därom strömmar i riktning mot sydvästra änden av rullbanan.
I samband med mätningen i juni 2018 var det tydligt att det i anslutning till den
nyare brandövningsplatsen sker en generell strömning in mot platsen i riktning
från rullbanan. Nivåerna vid rullbanan låg i detta område på
ca +91-92 m medan de strax norr om den nyare brandövningsplatsen låg som
lägst på + 87-88 m. Detta är också vad som antagits i tidigare utredningar (Niras,
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2017), men underlaget för bedömning var då betydligt mer oklart då inte senare
installerade rör i anslutning till rullbanan fanns att tillgå för mätning.
Vattengångarna i brunnar i befintligt dag- och dräneringsvattensystem har också
studerats i förhållande till grundvattennivåernas variation inom den nya
brandövningsplatsen. Av nivåerna framgår att det inte går att utesluta att
dräneringar som läggs i området strax söder om den nyare brandövningsplatsen
skulle kunna få en dränerande effekt på grundvattnet i området, och därmed bidra
till spridning av markföroreningar i riktning bort från brandövningsplatsen. Detta
då nivåer på som mest ca +90 m har uppmätts inom brandövningsplatsen vilket
är över nivån på vissa befintliga vattengångar söder om brandövningsplatsen.
Grundvattennivåerna uppmätta i juni 2018 var dessutom generellt låga och kan
tidvis antas kunna ligga åtminstone 1 m högre, vilket förstärker riskbilden.
Risken begränsas sannolikt till norra delen av flygfältet då planerade vattengånger
i närmare anslutning till rullbanan ligger på en högre nivå (ca +92). I väster
begränsas området, som eventuellt riskerar att påverkas, av ovan nämnda
vattendelare som ligger tvärs rullbanan. Där ligger grundvattennivån på ca +93 m
att jämföra med högsta uppmätta nivå kring brandövningsplatsen på + 90-91 m.
Något grundvattenflöde från brandövningsplatsen till området väster om
vattendelaren är således inte troligt.

5.3

Ytvattenavrinning

Planerad avvattning av markområde sker via diken på flygplatsområdet vidare
mot Kärnebäcken. Det befintliga dagvattensystemet illustreras i Figur 12. Delar av
avrinningen, motsvarande ca 2/3 av flygfältet passerar pumphuset, som pumpar
vatten till Kärnebäcken. Vatten från sydvästra delen av bannan rinner med
självfall via diken till Kärnebäcken. Kärnebäcken mynnar sedan ut i Bottensjön
som har sitt utlopp i Vättern. En mindre del av dagvattnet från flygplatsområdet
avrinner till ett utlopp i Vättern, men denna del berörs inte av planerad
markavvattningsåtgärd.
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Figur 12. Befintligt dagvattensystem. Mörkblått- utlopp i Vättern. Ljusblått –
utlopp via pumpstation till Kärnebäcken. Övriga – utlopp via dike i sydväst till
Kärnebäcken. Sifferbeteckningarna anger dagvattenbrunnar där provtagning har
skett.

5.4

Naturvärden
5.4.1 Växt- och djurliv inom flygplatsområdet
Under 2015 genomfördes en inventering av insekter, kärlväxter och fåglar inom
flygplatsområdet i stort (Ecocom 2015). Återkommande avslagning av gräs på
stora delar av gräsmarkerna inne på flygfältet, tillsammans med den sandiga
marken, gör att höga botaniska naturvärden kunnat utvecklas på Karlsborgs
flygplats. Gräsmarkerna på Karlsborgs flygplats är rika på växter som hör till
hävdade slåttermarker, såsom liten blåklocka, svartkämpar, prästkrage, fyrkantig
johannesört, blåsuga och ögontröst. Sådana växtmiljöer drar till sig ett rikt
insektsliv och 232 insektsarter påträffades under inventeringen. Den militära
verksamheten bedöms vara en av anledningarna till att naturvärden kunnat
utvecklas inom området.
Sammantaget påträffades 10 rödlistade arter under inventeringen: en
stumpbagge Margarinotus purpurascens (NT, Nära hotad), väpplingsandbi (EN,
Starkt hotad), nyponsandbi (VU, Sårbar), violettkantad guldvinge (NT),
svävflugelik dagsvärmare (NT), sexfläckig bastardsvärmare (NT), allmän
metallvingesvärmare (NT), månlåsbräken (NT) och fåglarna storspov (NT) och
sånglärka (NT).
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Två fridlysta växtarter påträffades, mattlummer och revlummer, som är fridlysta
med stöd av § 8 i artskyddsförordningen. Arterna kommer att påverkas inom
projektet, framförallt inom yta 2 i Figur 13.
Den rödlistade arten månlåsbräken växer inom yta 1 i Figur 13, vilken kommer att
påverkas inom projektet. Arten är en mycket liten ormbunksväxt, endast 5-15 cm
hög. Arten återfinns på magra marker som naturbetesmarker och slåtterängar,
eller i marker med en skötsel som efterliknar en sådan mer traditionell skötsel.
Arten minskar på grund av brist på skötsel av sådana marker i landskapet. Flera
andra arter av låsbräknar omfattas av fridlysningsbestämmelser i
artskyddsförordningen, dock inte månlåsbräken.

Figur 13. Ytor med naturvärden inom det inventerade området (Ecocom 2015).
Vid nordöstra änden av rullbanan finns en generaliserad observationspunkt
(Karlsborgs flygplats) med 285 observationer av fåglar i perioden 29 maj 2008 –
29 maj 2018 (Artportalen 2018). Många av fåglarna i denna punkt bedöms vara
fåglar som rastar eller häckar i strandmiljöerna vid Vättern.
Ett lövskogsobjekt (klass 4, lägsta klass) ligger intill flygplatsområdet
(Länsstyrelsen 2018). Lövskogen bedöms inte påverkas av de planerade
åtgärderna.
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5.4.2 Kärnebäcken
Kärnebäcken är det vattendrag dit en stor del av avrinningen från det berörda
området går. Vattendraget leder ut i Bottensjön, se avsnitt 2.8.1. Kärnebäcken
utgör inte någon vattenförekomst som omfattar av miljökvalitetsnormer.
Dagvatten, både från den nya och den äldre brandövningsplatsen, samt från
flygplatsområdet samlas upp via dagvattensystemet och leds via Kärnebäcken ut
mot Bottensjön. Kärnebäcken utgör en del av vattenskyddsområdet för Vättern då
bäcken rinner ut i Bottensjön som i sin tur når Vättern via en kanal.
Några artfynd kopplade till vattendraget har inte noterats på Artportalen.
I delen närmast flygplatsen går ett vattenfyllt dike längs en åkerkant fram till
själva Kärnebäckan. Kärnebäcken går genom ett lövområde och är rätad och
rensad. Just innan Bottensjön delar bäcken upp sig och mynnar i Bottensjön via
två fåror. Vid fältbesök i maj 2018 var vattennivån hög i bäcken i de delar som
ligger närmast Bottensjön, men flödet var mycket lågt. Vattnet var brunfärgat.
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Figur 14. Foton tagna längs Kärnebäcken, maj 2018. Längst upp till vänster: Dike i
åkerkant som mynnar i Kärnebäcken. Längst ner samt höger: Kärnebäckens fåra
innan den mynnar i Bottensjön

5.4.3 Natura 2000-området Vättern
Vättern utgör 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.

5.5

Kulturvärden

Inga kända fornlämningar berörs av de planerade åtgärderna.
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5.6

Värden för friluftslivet

5.7

Närliggande bostäder och verksamheter

Området ingår i riksintresse rörligt friluftsliv enligt 4 kap. miljöbalken (Vättern)
men eftersom platsen utgörs av ett flygfält där allmänheten inte har tillträde
bedöms inte det rörliga friluftslivet beröras av planerade åtgärder.

Själva flygfältsområdet utgör militärområde medan området direkt norr om
banorna utgör tätortsområde, enligt översiktsplanen för Karlsborgs kommun.
Karlsborgs fästning utgör byggnadsminne.
Direkt norr om banorna ligger en äldre järnvägsräls som inte längre används.
Söder om banorna ligger ett antal jordbruksfastigheter samt det finns
vindkraftverk i området kring Gräshult. Även väster om flygområdet förekommer
jordbruksmark.

6.

Föroreningar

6.1

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.
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 provtagningar 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
har ingått i underlaget för MKB:n. Niras och Sweco:s provtagningsresultat inom de
områden som berörs av markavvattningen, redovisas på kartor i Bilaga 5.
Ramböll har 2017 och 2018 utfört provtagningar av jord samt grund- och
dagvatten med syfte att ytterligare klargöra föroreningssituationen framför allt
avseende PFAS, inom området som berörs av markavvattningsprojektet.
Resultaten redovisas i PM Provtagning jord och vatten - Karlsborg, MKB
markavvattning, Ramböll 2018-05-23 (Bilaga 6).
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6.2

Föroreningssituation, PFAS (perfluorerade ämnen)
6.2.1 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 miljön10. 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
undersöks, enligt bland annat Livsmedelsverkets11 rekommendation, ofta 11
specifika PFAS-föreningar ”PFAS-11”. Tidigare omfattade analyserna ibland 7 olika
ämnen, ”PFAS-7” 12.
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.
Livsmedelsverket har tagit fram en åtgärdsgräns för PFAS i dricksvatten. Vid
halter högre än denna ska åtgärder göras för att minska halten. Det finns också
ett gränsvärde för när vattnet betraktas som otjänligt. SGI har tagit fram
preliminära riktvärden för PFOS i grundvatten och i jord13. För jord finns ett värde
för känslig markanvändning, som t.ex. bostäder, och ett för mindre känslig
markanvändning som exempelvis industri eller kontor. Sammanställning av de
riktvärden som refereras till i detta avsnitt finns i Tabell 2.
Tabell 2. Riktvärden för PFAS/PFOS i jord och vatten.
Riktvärde

Parameter

Halt

Riktvärde grundvatten

PFOS

45 ng/l

Åtgärdsgräns dricksvatten

PFAS-11

90 ng/l

Gränsvärde dricksvatten

PFAS-11

900 ng/l

Riktvärde jord KM

PFOS

3 µg/kg TS

Riktvärde jord MKM

PFOS

20 µg/kg TS

10

https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Manniska/Miljogifter/Organiskamiljogifter/Perfluorerade-amnen/ (Naturvårdsverket sept 2017)
11
https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/oonskadeamnen/miljogifter/pfas-poly-och-perfluorerade-alkylsubstanser/riskhantering-pfaa-idricksvatten (Livsmedelsverket sept 2017)
12
PFAS-7 utgörs av PFBS, PFHxS, PFOS, PFPeA, PFHxA, PFHpA, PFOA. PFAS-11 är PFAS-7
plus 6:2 FTS, PFBA, PFNA, PFDA.
13
Preliminära riktvärden för högfluorerade ämnen (PFAS) i mark och grundvatten. SGI
publikation 21. SGI 2015.
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6.2.2 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
pumphuset där dagvatten från större delen av flygplatsområdet pumpas ut till
Kärnebäcken. De aktuella platserna listas nedan och redovisas på karta i Figur 15.
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 (Figur 15).

Figur 15. 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).
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De utförda undersökningarna har visat att PFAS förekommer i höga halter i
grundvattnet inom framför allt den gamla och den nya brandövningsplatsen. Hög
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
6.2.3). Förekomst av PFAS fast i lägre halt, har konstaterats vid den nordöstra
banänden.
De högsta halterna PFAS-11 återfinns i de centrala delarna av nya brandövningsplatsen och uppgår till som mest 1,2 miljoner ng/l. I den bedömda spridningsriktningen för grundvatten (nordväst), ca 50 m nedströms brandövningsplatsen, har
halter på 13 000-36 000 ng/l uppmätts (Niras 2017). På motsvarande avstånd
uppströms den bedömda strömningsriktningen, sydost om brandövningsplatsen,
norr om taxibanan, har halter på 342 respektive 810 ng/l av PFAS-11 uppmätts.
Rakt söderut, samt söder om taxibanan, har endast mycket låga halter uppmätts,
vilket leder till slutsatsen att förorening från brandövningsplatsen inte har spridits
in mot flygfältet och de ytor som berörs av planerad markavvattning.
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Figur 16. Föroreningssituationen i grundvattnet inom den nyare brandövningsplatsen (Niras 2017).
Tillsammans med uppmätta grundvattennivåer i Niras undersökning ligger det till
grund för bedömningen att förorening från brandövningsplatsen inte har spridits
söderut i riktning mot rullbanan.
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.
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Övriga ytvattenprover tagna runt flygplatsområdet visar att PFAS sprids via
ytvatten från flygplatsen, men inte i någon betydande omfattning. I en 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).
6.2.3 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 5. Rambölls provtagningar av jord samt grund- och
dagvatten i det aktuella området redovisas i Bilaga 6.
6.2.3.1 Grund- och markvatten
Analysresultaten avseende metaller i grund- och markvattnet visar på mycket låga
upp till måttliga halter enligt SGU:s bedömningsgrunder för grundvatten14.
Nivåerna bedöms inte föranleda risk för miljöpåverkan på recipienten vid
markavvattning.
I Swecos undersökning påträffades vid den sydvästra banänden grundvatten med
halt av PFAS över 900 ng/l i en punkt. Utöver detta har halter mellan 90 och 450
ng/l påträffats av Sweco 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.
Halterna av PFAS-föreningar i grund- och markvattnet vid Rambölls undersökningar inom projektet uppvisar samma mönster som vid tidigare undersökningar.
Högst halter återfinns vid den sydvästra banänden, där halten summa PFAS-11 i
ett rör 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 17 redovisas
halterna av summa PFAS-11 och PFOS vid provtagningen i september 2017.
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. 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 3 samt
provtagningsrapport i Bilaga 6).

14

SGU rapport 2013:01
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Figur 17. Halter (ng/l) av PFAS i mark- och grundvatten vid provtagning i oktober
2017. Blå <45, grön 45-90, gul 90-450, orange 450-900. Svart=torrt rör. Överst:
PFAS-11, Underst: PFOS (se även Bilaga 6(bil 2a, 3a) för större bilder).
En sammanställning av uppmätta halter har gjorts i Tabell 3 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 18, där vita delen illustreras med
gul färg).
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Tabell 3 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, men underskrider gränsvärde för dricksvatten.
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
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Figur 18. Delytor där markavvattning planeras samt ett område i norr, som varit
inkluderat i undersökningen. Förorening återfinns inom rosa områden. Gult
område motsvaras av vitt i Tabell 3.
6.2.3.2 Jord
Jordprov uttogs av Sweco i 21 punkter inom området som kommer att 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 riktvärdet 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.
I Rambölls undersökningar 2017 och 2018, som omfattade prov från 27 punkter
inom området för planerad markavvattning påträffades PFAS i halt över
detektionsgräns i tre prov. Både halterna av PFOS och av summa PFAS ligger dock
under SGI:s rekommenderade riktvärde för jord med känslig markanvändning. De
påträffade ämnena i två av punkterna var PFOS samt PFHxS. I en punkt
påträffades endast PFPeA. Inga halter påträffades av metaller eller PAH:er över
Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning15.

15

Naturvårdsverket, Generella riktvärden för förorenad mark, juni, 2016
(http://naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Fororenadeomraden/Riktvarden-for-fororenad-mark/Berakningsverktyg-och-nya-riktvarden/)
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6.2.3.3 Dagvatten
I dagvattnet har vid tidigare provtagningar PFOS-halt av omkring 200 ng/l
uppmätts vid den sydvästra banänden. I övrigt har uppmätta dagvattenhalter i
tidigare undersökningar inom det område som berörs av markavvattningen
uppgått till < 90 ng/l av PFOS.
I dagvattenbrunnarna har det i Rambölls provtagningar hittats generellt något
högre PFOS-halter än i grundvattenproverna (Figur 20 och Figur 21). Vid
sydvästra banänden uppmättes i december runt 450 ng/l av PFOS i två av
brunnarna. I brunnen med högst PFOS-halt uppmättes totalhalten av PFAS-11 till
1 000 ng/l. I februari var dock halterna lägre, som mest 241 ng/l av PFOS och 720
ng/l av PFAS-11, vilket är lägre än Livsmedelsverkets gränsvärde för dricksvatten
på 900 ng/l. Stickprovsmätningar av föroreningshalter i dagvatten är generellt
känsliga för flödesvariationer. Skillnader i temperatur och nederbördsförhållanden
mellan provtagningstillfällena och tiden närmast före dem påverkar föroreningskoncentrationerna i dagvattnet.
De provtagna dagvattenpunkterna representerar avrinning från följande områden.
System med separata utlopp illustreras med olika färg. (se Figur 19).
R17D01

R17D02

R17D03

R17D04

R17D05

Brunnen mottar huvudsakligen vatten från skjutfältet Kråk, som ligger
längre västerut. Närheten till sydvästra banänden kan medföra viss
påverkan.
Brunnen ligger i norra delen av sydvästra banänden, nedströms R17D01
och R17D03 samt ett mindre område vid taxibanans böj in mot
rullbanan. Utloppet från brunnen leds norrut i kulvert under järnvägen
och via ett dike till Kärnebäcken.
Brunnen ligger i södra delen av sydvästra banänden och mottar vatten
från litet område söder om banänden samt från södra sidan av
rullbanans västra del.
Ligger strax söder om taxibanan nära dess böj mot rullbanan. Mottar
vatten från ett separat system på innersidan av taxibanan i norra delen
av böjen samt bort mot R17D05. Utloppet är något osäkert, men
bedöms leda ut i dike som leder västerut och ansluter till dike mot
Kärnebäcken strax söder om järnvägen något 10-tal meter norr om och
nedströms R17D02.
Ligger strax söder om taxibanan och mottar vatten från ett separat
system mellan taxibanan och rullbanan ned till en yta söder om
rullbanan. Utloppet sker norrut till dike längs med mindre väg söder om
järnvägen. Det är samma dike som R17D04 antas mynna i.
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R17D06

Ligger rakt söder om nya brandövningsplatsen och strax söder om
taxibanan. Tar emot vatten från yta mellan taxibanan och rullbanan
samt från en sträcka längs med rullbanans södra kant. Utloppet går via
dagvattenledningar till pumphuset norr om nya BÖP, som pumpar
dagvatten till Kärnebäcken.

R17D07

Brunnen ligger på asfaltyta på en taxibana. Den mottar vatten från de
östra två tredjedelarna av rullbanan samt ev även från åkermark söder
om banan. Dess utlopp leder via dagvattenledningar till pumphuset och
därifrån vidare till Kärnebäcken.

R17D08

Ligger nedströms R17D06, R17D07 samt R17D09. Kassun strax före
inloppet till pumpstationen.

R17D09

Brunnen ligger strax söder om taxibanan i höjd med mitten av
rullbanan. Det mottar vatten från stråkytor i öster samt från taxibanans
östra delar. Utloppet leds via dagvattenledningar nedströms till samma
ledning som vatten från R17D06 och R17D07 vidare till pumphuset med
utlopp i Kärnebäcken.

Dagvattnet från de östra delarna av rullbanan och taxibanan, från Kråks skjutfält,
samt R17D05, har lägre halter av PFOS än det övriga systemet.

Figur 19. Dagvattensystemet med provtagna brunnar.
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Figur 20. Halter (ng/l) av PFAS i dagvattenbrunnar vid provtagning i december
2017. Blå <45, grön 45-90, gul 90-450, orange 450-900.
Överst: PFAS-11, Underst: PFOS (se även Bilaga 6 (bil 4 o 5) för större bilder).
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Figur 21. Halter (ng/l) av PFAS i dagvattenbrunnar vid provtagning i februari
2018. Blå <45, grön 45-90, gul 90-450, orange 450-900.
Överst: PFAS-11, Underst: PFOS (se även Bilaga 6 (bil 4 o 5) för större bilder).
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7.

Konsekvenser av planerad markavvattning
I MKB:n har det bedömts vara aktuellt att bedöma konsekvenser för framför allt
vattenmiljö och grundvatten på grund av förekomsten av PFAS inom
flygplatsområdet samt för naturmiljö på land på grund av påverkan på floran till
följd åtgärdens fysiska ingrepp i markskiktet. Där inget annat anges beskrivs
konsekvenserna i jämförelse med dagens situation och om inga åtgärder vidtas.

7.1

Grundvatten
Konsekvenser
Grundvattennivåerna inom vissa delar av de områden som planeras att avvattnas
ligger tidvis nära markytans nivå. I dessa delar medför markavvattningen en
permanent avsänkning ned till som mest ca 0,9 m under markytan där jordbruksdräneringar anläggs och något mer där befintliga dagvattenledningar ersätts med
makadamdiken. Inom området närmast söder om nya brandövningsplatsen är
grundvattengradienten tidvis mycket flack. Om dräneringar inom det området
skulle anläggas på nivå om ca +90 m eller lägre finns det en risk att grundvattengradienten under perioder med höga grundvattennivåer skulle kunna bli riktad
söderut från brandövningsplatsen och därmed medföra att föroreningsplymen i
grundvattnet runt denna på sikt blir större i sydlig riktning. Därför planeras att
nya dräneringar med vattengång lägre än +90,2 m inte ska anläggas i detta
område (se Figur 22).
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Figur 22. Område söder om brandövningsplatsen, där nya dräneringar med
vattengång lägre än 90,2 m inte ska anläggas (ljusgult). Röd linje – gräns för
markavvattnat område.
Grundvattenavsänkningen är liten och lokal inom flygplatsområdet och påverkar
inte vattennivåer inom omkringliggande jordbruksområden. Dräneringen medför
att grundvattenbildningen minskar något i området, eftersom en större andel
vatten avleds som ytvatten. Risken för förorening av grundvattnet ökar därför
inte. Någon påverkan på den djupare liggande grundvattenakviferen bedöms inte
vara aktuell vare sig genom föroreningsspridning eller påverkan på nivåer.
Sammantaget bedöms markavvattningen inte påverka grundvattnet negativt.
Skyddsåtgärder
Vid detaljprojektering av markavvattningen ska denna utföras så att risken för
spridning av PFAS-förorenat grundvatten från nya brandövningsplatsen inte ökar.
Det görs genom att säkerställa att vattengången i nya dräneringar inom markerat
område i Figur 22 inte är lägre än +90,2 m.

7.2

Ytvatten
Konsekvenser
Vid bedömning av konsekvenser för ytvatten beaktas dels om ökade flöden har
någon negativ effekt, dels om föroreningen av ytvatten med PFAS kan komma att
öka.
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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 avrinningsområdet: ca 59 ha16
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 3.17
Beräkningar av flödesförändringar visar, att eftersom befintliga
dagvattenledningar ges en ny utformning, så får de en magasinerande och
flödesutjämnande effekt. Därför bedöms markavvattningen inte medföra högre
maximala flöden nedströms. Avvattningen från de östra 2/3 av området passerar
befintliga pumpstationer, vilket också medför begränsning av de maximala
flödena. Utformningen med makadamdiken ger även möjlighet till sedimentering
och partikelavskiljning, vilket minskar grumligheten i vattnet.
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
något, även om ökningen utjämnas för att undvika kraftiga flödesvariationer.
Eftersom uttransporten av dagvatten från flygfältet ökar något jämfört med
dagens läge, så kan den totala uttransporten av PFAS-föroreningar också komma
att öka.
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
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
16

Beräkningarna har utförts för större område än vad ansökan slutligen avser. Då detta
endast medför att flöden och föroreningsbelastning inte riskerar att underskridas har
beräkningarna inte ändrats. Hårdgjorda ytor inkluderas ej, då avrinningen inte ändras från
dessa.
17
SMHI:s vattenwebb, Modellinformation för utloppet av Bottensjön, AROID: 649309142252.
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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 7.
I ett ”worst-case” scenario med ett tillkommande flöde om 88 400 m 3 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.
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 flygplatsområdet till recipienten i mycket liten grad.
Skyddsåtgärder
För att utjämna flödena i bland annat Kärnebäcken, nedströms området för
markavvattning, kommer befintliga dagvattenledningar delvis att bytas ut mot
makadamdiken, som har en partikelavskiljande, utjämnande och magasinerande
effekt.

7.3

Naturmiljö i vatten
Konsekvenser
Enligt beräkningar i föregående avsnitt bedöms markavvattningen ge ett teoretiskt
tillskott av föroreningsbelastning i form av PFAS i Bottensjön, som är så litet att
det inte skulle vara möjligt att mäta och avseende PFOS utgör mindre än en
hundradel av miljökvalitetsnormen. Det går därför inte att säga att
markavvattningsåtgärden skulle medföra några konsekvenser för naturmiljön i
vatten över huvudet taget.
Bottensjön är dock redan belastad av PFOS på nivåer som överskrider
miljökvalitetsnormen och högfluorerade ämnena (PFAS), är en grupp mycket
stabila ämnen. Vissa bryts ned mycket långsamt eller inte alls i naturen, medan
andra omvandlas till svårnedbrytbara ämnen. Många av dem är
bioackumulerande, dvs. de ansamlas i levande organismer. Eftersom
högfluorerade ämnen är fett- och vattenavstötande lagras de inte i fettvävnad
utan till proteiner och lagras i kroppen, till exempel i levern och i blodet. PFAS42 av 55

Miljökonsekvensbeskrivning med teknisk beskrivning
Dispens och tillstånd för markavvattning vid Karlsborgs flygplats
Unr 1320027196

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.
Potentiella skyddsåtgärder
Med anledning av förekomsten av PFAS-ämnen i grundvatten inom delar av det
område som ska dräneras har en utredning genomförts avseende teknisk
genomförbarhet och kostnader för att rena markavvattningsvattnet från den mer
förorenade sydvästra banänden, som står för ca 73 % av det beräknade utsläppet
från markavvattningsåtgärden (Bilaga 8). (Detta motsvarar ca 1,5 – 3 % av det
totala utsläppet till Kärnebäcken). Bedömningen är att en reningsanläggning skulle
komma att kosta 7-8 MSEK. Utjämningsmagasin på ca 1 000 m 3, som är
nödvändiga för att anläggningen ska kunna hantera tillfälligt höga flöden, bedöms
kosta mellan 10 och 16 MSEK. Magasinen kan inte anläggas som öppna dammar
på grund av risken för att dra till sig fåglar, som äventyrar flygsäkerheten. Den
totala reningsgraden med avseende på PFAS-föreningar som tillförs anläggningen
uppskattas till 85–90 %. Medelhalterna i grundvatten inom det område som skulle
renas har uppmätts till 0,05 µg/l av PFOS samt 0,27 µg/l av PFAS-11. Den
föreslagna anläggningen bedöms kunna rena 98 % av det beräknade årsflödet,
som inkluderar avrinningen från hårdgjorda ytor på banan. Under förutsättning att
halterna i inkommande vatten till reningsanläggningen kommer att uppgå till
ungefär samma halter som det ytliga grundvattnet inom dränerade områden har
idag, beräknas ca 2,8 g PFOS och totalt ca 14 g PFAS avskiljas per år.
Driftkostnad för anläggningen bedöms till ca 540 000 – 590 000 SEK per år. Till
detta kommer personalomkostnader för ca 0,5 heltidstjänster. Med antagande om
lägsta investeringskostnaden, livslängd på anläggningen om 20 år och en
kalkylränta på 2 %, ger detta en total årskostnad för investering och drift på ca
1,9 MSEK. Kostnaden för att avskilja ett gram PFOS uppgår då till ca 680 000
SEK. Räknat på reduktionen av PFAS-11, där PFOS utgör en del, blir kostnaden ca
133 000 SEK per gram. Då dräneringarna ännu inte har anlagts bör antaganden
om halter och dimensionering betraktas som preliminära. Utredning och
pilotförsök är nödvändigt på det vatten som faktiskt kommer att uppstå när
markavattningen har anlagts, för att närmare bedöma utformningen av en
reningsanläggning, hur mycket den kan rena, vad kostnaden blir och om den är
skälig i förhållande till miljönyttan.
En förutsättning för rimlig dimensionering av en reningsanläggning är att icke
förorenat vatten från ytor utanför flygplatsen, inte tillförs systemet, utan leds
separat till recipienten. Det gäller exempelvis vatten från skjutfältet Kråk.
Bedömningen är att det är möjligt att genomföra separering, men behov av
pumpning kan inte uteslutas. Markavvattningen ska därför projekteras och
anläggas på ett sådant sätt att framtida separering ska vara genomförbar.
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7.4

Naturmiljö på land
Konsekvenser
Området som berörs består av befintlig bana (hårdgjord yta) samt intilliggande
gräsmark. Omgrävning och schaktning påverkar tillfälligt och lokalt de nuvarande
förhållandena. Omfattningen framgår av ritning i Bilaga 1. Den areal som kommer
att avvattnas/dräneras uppgår till ca 58 ha.
En naturinventering (landmiljöer) har tidigare genomförts i delar av det område
som påverkas av de planerade åtgärderna. Två ytor som konstaterats ha höga
naturvärden respektive vissa naturvärden berörs. Värdena är framförallt kopplade
till flora och insektsliv.
Ytor med artrik flora komma att tillfälligt skadas av åtgärderna. Dispens söks från
artskyddsförordningen för de planerade åtgärderna då de fridlysta arterna
revlummer och mattlummer förekommer inom projektområdet. Motivering till att
dispens från artskyddsförordningen bör kunna medges är att projektet behöver
genomföras av tvingande skäl som har ett allt överskuggande allmänintresse.
Detta då markavvattningen behöver genomföras för att flygplatsen ska kunna
fortsätta användas. De berörda arterna bedöms kunna återetablera sig inom
området efter genomförda åtgärder, eftersom ingen förändring i skötsel av
området föreslås. Arterna ifråga är inte rödlistade och de är relativt vanliga i
Västra Götalands län.
Även den rödlistade arten månlåsbräken berörs. Den växtyta som arten växer på
bedöms uppgå till cirka 4 m2. 18 En skyddsåtgärd föreslås för arten, bestående i att
det översta vegetationsskiktet flyttas till en annan lämplig växtplats i närområdet.
Floran bör i övrigt kunna återhämta sig och utvecklas till större ytor, detta under
förutsättning att markskiktet tas tillvara och läggs tillbaka överst efter att
rörläggning skett. Det är också lämpligt att utföra åtgärderna utanför
blomningssäsong men under torra förhållanden. Insektslivet bör kunna gynnas av
de planerade åtgärderna genom att mer torra marker tillskapas. Skötseln av
området kommer även fortsättningsvis bestå i att gräset slås.
Effekter på naturmiljön till följd av markavvattningssystemet är lokal och tillfällig
påverkan där åtgärderna genomförs. Området har delvis bedömts ha höga
naturvärden, främst kopplat till insektslivet, men det förekommer också ytor med
värdefull flora. Om ingen skyddsåtgärd görs är det också troligt att den hotade
arten månlåsbräken försvinner från platsen i samband med arbetet. Arten är
känslig och få exemplar har påträffats. Växtplatserna är ofta ytor som haft en lång
kontinuerlig skötsel. Det är tveksamt om den kan återhämta sig igen på samma
plats även om material läggs tillbaka.

18

Muntlig uppgift från Daniel Segerlind, augusti 2018, Ecocom
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Om föreslagna skyddsåtgärder genomförs bedöms konsekvenserna för naturmiljön
bli små och lokala.
Skyddsåtgärder
För att ge förutsättningar för återhämtning av mattlummer och revlummer ska
markskiktet läggas tillbaka överst efter genomförda åtgärder och åtgärderna
utföras vid torr väderlek för att undvika mer körskador än nödvändigt, dock
utanför växtsäsong.
Växtplatsen för den hotade arten månlåsbräken föreslås att flyttas till en ny plats i
samband med arbetet. Flytt bör ske under höst, eller annan tid på året som är
frostfri och när det inte finns risk för att materialet torkar ut under flytten.
Uppgrävning av ytlagret och flytt till ny plats bör ske samma dag, alternativ inom
en period på några dagar. Åtgärden ska ske i samråd med naturvårdsexpertis.

7.5

Människor hälsa
Konsekvenser
Människors hälsa bedöms kunna påverkas om åtgärden leder till ökad exponering
för PFOS i dricksvatten och matfisk. När det gäller dricksvatten bedöms
markavvattningen inte leda till ökade koncentrationer av PFOS i grundvatten som
används eller kommer att användas som dricksvattentäkt.
Avseende ytvattentäkten Vättern bedöms markavattningen inte kunna ge upphov
till någon påverkan av betydelse. Det följer av att det extra tillskottet av PFOS
från det dränerade området som bedöms kunna komma att ledas ut i Bottensjön
skulle ge ett halttillskott i Bottensjön på mindre än 1 procent av
miljökvalitetsnormen, som är mer än 100 gånger lägre än åtgärdsgränsen för
dricksvatten, och avrinningen från Bottensjön i sin tur utgör endast en liten del av
årsomsättningen i Vättern.
Som tidigare beskrivits i avsnitt 2.8 överskrids gränsvärdet (9,1 µg/kg våtvikt) för
PFOS i abborre i Bottensjön och i röding och abborre i Vättern. Den europeiska
myndigheten för livsmedelssäkerhet, EFSA, gjorde 2008 en riskvärdering av PFOS
och PFOA i mat. Ett tolerabelt dagligt intag (TDI) av PFOS på 150 ng/kg
kroppsvikt/dag föreslogs, baserat på negativa hälsoeffekter i djurförsök. De
hälsoeffekter som iakttagits är förändringar av fettmetabolism och nivåer av
sköldkörtelhormoner. Beräkningar utförda av EFSA 2012 visar att
normalbefolkningen i Europa har en exponering för PFOS och PFOA, som ligger
under TDI-värdena. Personer med hög fiskkonsumtion, samt även barn och vuxna
som exponeras för PFOS via förorenat dricksvatten, kan överskrida TDI-värdet för
PFOS. Livsmedelsverket gjorde 2014 scenarioberäkningar för intaget av PFOS vid
konsumtion av fisk med olika föroreningsgrad19 där intag från andra källor, dock
inte dricksvatten med höga PFOS-halter, också har beaktats. Vid en PFOS-halt i
19
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fisk på 150 µg/kg uppskattas att vuxna kan konsumera i medeltal 3,8 portioner
fisk/vecka (portionsstorlek 150 g) utan att TDI överskrids. Antalet portioner för
barn är lägre. Vid halten 100 µg/kg i fisk beräknas 4-åringar kunna konsumera
1,4 portioner per vecka. Den högsta uppmätta halten i Bottensjön och Vättern,
enlig VISS, är 70 µg/kg våtvikt (vv) i röding i Vättern samt 14 µg/kg vv, i abborre
i Bottensjön. Vid de halter som har uppmätts i Vättern och Bottensjön kan det inte
uteslutas att en mycket hög konsumtion av insjöfisk på flera portioner i veckan
kan ha negativ påverkan på människors hälsa. Den uttransport av PFOS från
Karlsborg som den planerade markavvattningen kan ge upphov till är dock så liten
att den inte bedöms kunna medföra ökade halter av PFOS i fisk i Bottensjön.
Sammantaget bedöms inte markavvattningen medföra påverkan på människors
hälsa.

8.

Planerad verksamhet i förhållande till plan- och
skyddsbestämmelser samt miljömål
I avsnittet beskrivs den planerade verksamheten i förhållande till
markavvattningsföretag, befintliga planbestämmelser, skyddsbestämmelser,
riksintressen, Natura 2000-bestämmelser, miljökvalitetsnormer och miljömål.

8.1

Planerad verksamhet i förhållande till befintliga
markavvattningsföretag

Markavvattningsföretag med dess diken, rörledningar och invallningar sträcker sig
generellt ofta över flera fastigheter. När anläggningarna för avvattningen
skapades under 1800- och 1900-talen kom fastighetsägarna ofta överens och
hjälptes åt.
Den övervägande delen av alla äldre tillståndsgivna markavvattningsföretag har
prövats på grund av att de sökande behövde få hjälp med att komma överens om
utförandet och kostnadsfördelningen, samt för att deltagarna skulle få möjlighet
till ekonomisk hjälp i samband med utförandet av diken och andra
markavvattningsanläggningar. Det finns också många gemensamma anläggningar
som saknar ett tillståndsbeslut, eftersom berörda parter varit överens ändå.
I detta fall berörs ett antal äldre markavvattningsföretag och det är oklart i vilken
omfattning de är aktiva. I samband med planärenden och andra ärenden där
allmänheten informeras brett har deltagarna i markavvattningssamfälligheterna
själva ett ansvar för att bevaka sina intressen. I detta fall har de berörda
fastigheterna informerats om de planerade åtgärderna i samband med samrådet.
Några synpunkter avseende påverkan på befintliga markavvattningsföretag har
inte kommit in.
Markavvattningen kommer utföras i sin helhet inom mark som ägs av
Fortifikationsverket. Inom flygfältet finns en del äldre dikningsföretag.
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Dräneringsvattnet kommer ledas via ett dike mot Kärnebäcken. Ytterligare
markavvattningsföretag finns med avvattning till diket och bäcken. Utjämning av
flödena i bland annat makadamdiken medför att maximala flöden inte bedöms öka
och befintliga markavvattningsföretag bedöms inte påverkas. Åtgärderna i
ansökan syftar enbart till förbättrad avvattning av flygfältet och ska inte påverka
markförhållanden på omgivande fastigheter.

8.2

Planerad verksamhet i förhållande till planbestämmelser

8.3

Planerad verksamhet i förhållande till strandskyddsbestämmelser

Området berörs inte av detaljplan eller andra planbestämmelser.

Strandskyddsområdet för Vättern kan marginellt komma att påverkas av
rörläggning intill nordöstra delen av banan, där åtgärder görs inom 300 m från
Vättern. Dessa åtgärder bedöms inte motverka strandskyddet syften då inga
betydande naturvärden berörs och då området inte är tillgängligt för allmänheten.
Påverkan på Vättern och Bottensjön med avseende på växt- och djurliv samt
ekologiska kvalitetsfaktorer till följd av själva avvattningen beskrivs i avsnitt 7.3
och avsnitt 8.6.

8.4

Planerad verksamhet i förhållande till 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. Totalårsavrinningen från dessa ytor kan komma öka
något jämfört med dagens situation, men utgör ändå en mycket liten andel av den
totala avrinningen mot Bottensjön, som mynnar i Vättern.
Beräkningar visar att den ökade avrinningen från de markavvattnade ytorna
uppgår till som mest 33 promille av årsomsättningen i Bottensjöns mynning mot
Vättern. Vidare visar beräkningar av uttransport av PFAS och PFOS-förorening
från det markområde som avvattnas att dessa ger mycket liten påverkan i
Bottensjön (se avsnitt 7.2). 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. Därmed bedöms inte någon betydande påverkan på
habitat och arter i Natura 2000-området uppstå och åtgärderna bedöms därmed
inte kräva tillstånd enligt 7 kap. 28 § a MB.

8.5

Planerad verksamhet i förhållande till riksintressen

Flygplatsområdet utgör riksintresse för totalförsvaret, inklusive hinderfritt område,
influensområde luftrum och stoppområde för höga objekt (MB 3 kap. § 9).
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.
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I avsnitt 8.4 redovisas bakgrund till bedömningen att verksamheten inte bedöms
kunna ge påverkan på Vättern och därmed varken Natura 2000-området eller
riksintresset för naturvård. Åtgärderna bedöms inte heller ge konsekvenser av den
omfattningen att riksintresset för yrkesfiske i Vättern och Bottensjön påverkas.
Vad gäller riksintressena för friluftslivet och kulturmiljövården medför åtgärderna
inga effekter som kan påverka dessa.

8.6

Planerad verksamhet i förhållande till miljökvalitetsnormer för ytoch grundvatten
Enligt gällande klassificering bedöms den ekologiska statusen i Bottensjön vara
god (se avsnitt 2.8). Avseende kemisk status bedöms vattenförekomsten inte
uppnå god kemisk status, dels beroende på de överallt överskridande ämnen
kvicksilver och PBDE, dels till följd av uppmätta halter av PFOS i fisk och vatten.

Statusbedömningen av en vattenförekomst bygger på sammanvägning av flera
olika kvalitetsfaktorer. Vid bedömningen av hur en verksamhet påverkar
möjligheten att uppfylla miljökvalitetsnormerna för en vattenförekomst behöver
de ingående kvalitetsfaktorerna bedömas var för sig. I Tabell 4 nedan redovisas
kvalitetsfaktorer och i vilken utsträckning dessa är relevanta i förhållande till den
planerade markavvattningsåtgärden. Med utgångspunkt i att markavvattningens
fysiska påverkan på vattenförekomsten, jämfört med dagen läge, utgörs av ett
något ökat årsflöde och därmed sammanhängande föroreningsbelastning, görs
bedömningen att det är främst utsläpp av PFOS som kan påverka i förhållande till
miljökvalitetsnormer. Tillskottet av utsläpp av näringsämnen bedöms bli helt
marginellt i förhållande till nuvarande förhållanden och när det gäller ämnen som
återfinns på listan över särskilt förorenande ämnen (exempelvis koppar) finns det
inte något ämne som förväntas härröra från de ytor som ska dräneras i en
omfattning som motiverar närmare analys.
Tabell 4. Kvalitetsfaktorer för statusbedömning som utvärderas med avseende på
påverkan från markavvattning av Karlsborgs flygplats.
Kvalitetsfaktor
Ekologisk status
Biologiska kvalitetsfaktorer
Växtplankton
Makrofyter
Fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorer
Syrgasförhållanden
Ljusförhållanden
Näringsämnen
Särskilda förorenande ämnen
Hydromorfologiska kvalitetsfaktorer
Kemisk status
Gränsvärden för ytvattenstatus

Påverkan

Endast indirekt påverkan möjlig
Endast indirekt påverkan möjlig
Inte relevant
Inte relevant
Bedöms
Bedöms
Påverkas inte
Utvärderas
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Av avsnitt 7.2 framgår att markavvattningen bedöms kunna medföra ett utsläpp
motsvarande 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 i vatten är
0,65 ng/l som årsmedelvärde. Enligt denna beräkning skulle alltså
markavvattningen som mest kunna påverka årsmedelhalten av PFOS i Bottensjön
med i storleksordningen mindre än 1 procent av miljökvalitetsnormen för kemisk
status.
Ett sådant litet tillskott bedöms inte heller ha effekt på PFOS-halter i fisk eller
kunna påverka statusen för växtplankton eller makrofyter.
Markavvattningen bedöms inte påverka möjligheterna att uppnå
miljökvalitetsnormen för Bottensjön.
Kvalitetskraven för grundvattenförekomsten Karlsborg- St. Fågelås är god
kvantitativ status samt god kemisk status. Varken kvantitativ eller kvalitativ
status är dock undersökta. Det bedöms att risk finns att god kemisk status inte
kan uppnås 2021 på grund av förekomst av punktkällor med förorening.
Markavvattningsåtgärden bedöms dock inte medföra ökad spridning av förorening
till grundvattenförekomsten. Genomförandet av markavvattningsåtgärden bedöms
inte påverka möjligheten att klara miljökvalitetsnormen för
grundvattenförekomsten.

8.7

Planerad verksamhet i förhållande till vattenskyddsområde

Hela Vättern inklusive Bottensjön utgör vattenskyddsområde då Vättern utgör en
ytvattentäkt. Kärnebäcken, dit avvattningen sker, utgör en del av vattenskyddsområdet för Vättern då bäcken rinner ut i Bottensjön som i sin tur når Vättern via
en kanal. Några fysiska åtgärder planeras inte inom vattenskyddsområdet.
Enligt 7 § i Livsmedelsverkets föreskrifter (2001:30) om dricksvatten får
dricksvattnet inte innehålla ämnen i sådana halter att de kan utgöra en risk för
människors hälsa. Det finns idag inga rättsligt bindande gränsvärden för PFAS i
dricksvatten, men Livsmedelsverket har tagit fram åtgärdsgränser för PFAS.
Generellt bör PFAS inte förekomma i dricksvatten. Långvarigt intag av
dricksvatten med höga halter PFAS minskar säkerhetsmarginalerna till nivåer som
misstänks ge hälsorisker. För att behålla höga säkerhetsmarginaler bör summan
av PFAS i dricksvattnet vara under 90 ng/liter (åtgärdsgräns). Vid halter över
900 ng/l bör vattnet inte drickas (gränsvärde). Uppmätta halter i Bottensjön och
Vättern ligger över miljökvalitetsnormerna, men långt under åtgärdsgräns för
dricksvatten.
Påverkan på vattenkvalitet har beskrivits i avsnitt 7 samt avsnitt 8.6.
Sammantaget visar beräkningar på en årlig uttransport av PFAS via Kärnebäcken
till Bottensjön till i storleksordningen 200-400 g (Niras 2017). Markavvattningen
skulle om ingen reningsåtgärd vidtas, teoretiskt kunna ge ett tillskott motsvarande
knappt 2-4 % av den mängden. Åtgärden bedöms därför komma att påverka den
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totala uttransporten av PFAS från området till recipienten i mycket liten grad och
att avstå från åtgärden eller att rena dräneringsvattnet från åtgärden bedöms ha
mycket liten effekt på PFAS-belastningen.

8.8

Planerad verksamhet i förhållande till miljömål

I Sverige finns det 16 nationella miljökvalitetsmål som har antagits av riksdagen,
vilka beskriver det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till.
Av de nationella miljökvalitetsmålen bedöms Giftfri miljö, Levande sjöar och
vattendrag, Grundvatten av god kvalitet, Myllrande våtmarker samt Ett rikt växtoch djurliv vara de som är relevanta att beakta med hänsyn till planerad
vattenverksamhet.
8.8.1 Giftfri miljö
"Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av
samhället ska inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden.
Halterna av naturfrämmande ämnen är nära noll och deras påverkan på
människors hälsa och ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt
förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna."
Figur 23. Riksdagens definition av miljökvalitetsmålet Giftfri miljö.
Det har konstaterats att PFAS-ämnen som bland annat återfinns i
brandsläckningsmedel har fått en stor spridning i miljön och förekommer i höga
halter inom framför allt den nyare brandövningsplatsen på Karlsborg. PFAS-ämnen
har också uppmätts i dagvatten, markvatten och grundvatten inom de delar där
markavvattningen planeras, dock i halter betydligt lägre än i anslutning till
brandövningsplatsen. Bedömningen är att markavattningsåtgärden ökar
uttransporten av PFAS från flygplatsområdet i mycket liten grad och kan medföra
en något minskad spridning till grundvattnet, även den sannolikt marginell, då
infiltrationen minskar något. Markavvattningsåtgärden i sig bedöms inte påverka
uppfyllelsen av miljömålet.
8.8.2 Levande sjöar och vattendrag
"Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika
livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald,
kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och vattenhushållande
funktion ska bevaras, samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas."
Figur 24. Riksdagens definition av miljökvalitetsmålet Levande sjöar och
vattendrag.
Markavvattningsåtgärden kan ha effekt på sjöar och vattendrag genom ett något
ökat årsflöde i Kärnebäcken och en därmed sammanhängande ökad uttransport av
PFAS-ämnen. Bedömningen i MKB:n är att storleksordningen av effekterna är så
liten att konsekvenserna blir mycket små och inte påverkar uppfyllelsen av
miljökvalitetsmålet.
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8.8.3 Grundvatten av god kvalitet
"Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt
bidra till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag."
Figur 25. Riksdagens definition av miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet.
Markavvattningsåtgärden har inte bedömts medföra ökad spridning av förorening
till grundvattnet eller på annat sätt påverka grundvattnet negativt. Möjligheten att
uppfylla miljökvalitetsmålet bedöms inte påverkas av åtgärden.
8.8.4 Myllrande våtmarker
"Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet ska
bibehållas och värdefulla våtmarker bevaras för framtiden."
Figur 26. Riksdagens definition av miljökvalitetsmålet Myllrande våtmarker.
De ytor inom flygfältet som planeras avvattnas utgör inte våtmarker i egentlig
mening. En viss vattenhushållande funktion uppnås genom att höga flöden
hanteras i makadamdiken med en utjämnande effekt istället för som idag i
dagvattenledningar.
8.8.5 Ett rikt växt- och djurliv
"Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för
nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen
samt deras funktioner och processer ska värnas. Arter ska kunna fortleva i
långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation. Människor
ska ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald,
som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd."
Figur 27. Riksdagens definition av miljökvalitetsmålet Ett rikt växt- och djurliv.
Det finns en risk för att ytor med artrik flora kan komma att tillfälligt skadas av
åtgärderna. Med de föreslagna skyddsåtgärderna bedöms påverkan bli lokal och
liten. Insektslivet bör kunna gynnas av de planerade åtgärderna genom att mer
torra marker tillskapas. Det växt och djurliv som idag återfinns inom området är
delvis en följd av hur flygfältet sköts som en öppen gräsyta. Om åtgärden inte
genomförs kan flygverksamheten inte bedrivas och ytornas användning och
skötsel förändras då på sikt. Sammantaget bedöms åtgärdena inte motverka
miljömålets syfte.

9.

Sammanfattande bedömning och skyddsåtgärder som vidtas
i samband med arbetena
Åtgärderna med markavvattning har bedömts ha effekter på floran genom
grävningar inom områden med skyddsvärd flora samt effekter i form av en ökad
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uttransport av dräneringsvatten från området, som i sin tur innebär en ökning av
uttransport av förorening av PFAS. Konsekvensen av effekten på floran kan
begränsas genom skyddsåtgärder. Storleksordningen på den ökade uttransporten
av förorening har beräknats och bedömts så låg att den negativa konsekvensen
bedöms som mycket liten.
Verksamheten bedöms inte medföra att miljökvalitetsnormer inte kan uppnås.
Följande skyddsåtgärder vidtas för att inga betydande negativa konsekvenser ska
uppkomma:
-

Vid detaljprojektering ska hänsyn tas så att markavvattningen utförs på ett
sätt, så att risken för spridning av PFAS-förorenat grundvatten från nya
brandövningsplatsen inte ökar. Det görs genom att säkerställa att
vattengången i nya dräneringar inom markerat område i Figur 22 inte är lägre
än +90,2 m.

-

För att utjämna flödena i bland annat Kärnebäcken, nedströms området för
markavvattning, kommer befintliga dagvattenledningar delvis att bytas ut mot
makadamdiken, som har en partikelavskiljande, utjämnande och
magasinerande effekt.

-

Markavvattningen ska utformas så att kontroll och separation av delflöden
från områden med olika grad av PFAS-förorening möjliggörs, med syfte att
minimera mängden ovidkommande vatten i en eventuell framtida
reningsanläggning.

-

För att ge förutsättningar för återhämtning av mattlummer och revlummer ska
markskiktet läggas tillbaka överst efter genomförda åtgärder och åtgärderna
utföras vid torr väderlek för att undvika mer körskador än nödvändigt, dock
utanför växtsäsong.

-

Växtplatsen för den hotade arten månlåsbräken föreslås att flyttas till en ny
plats i samband med arbetet. Flytt bör ske under höst, eller annan tid på året
som är frostfri och när det inte finns risk för att materialet torkar ut under
flytten. Uppgrävning av ytlagret och flytt till ny plats bör ske samma dag,
alternativ inom en period på några dagar. Åtgärden ska ske i samråd med
naturvårdsexpertis.

I övrigt åtar sig Fortifikationsverket, baserat på den förstudie som har genomförts,
att vidare utreda och redovisa de miljömässiga effekterna och de tekniska och
ekonomiska förutsättningarna för att rena uppsamlat dräneringsvatten med
avseende på PFAS.
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10.

Hur verksamheten förhåller sig till de allmänna
hänsynsreglerna

10.1

Allmänt

10.2

Bevisbörderegeln

10.3

Kunskapskravet

10.4

Försiktighetsprincipen och principen om bästa möjliga teknik

I miljöbalkens 2 kapitel anges de allmänna hänsynsreglerna som är
grundläggande för prövningen om tillåtlighet, tillstånd, godkännande och dispens.
Nedan redovisas en kort bedömning av hur de allmänna hänsynsreglerna
tillämpats eller kommer att tillämpas för verksamheten.

En del av uppfyllandet av bevisbörderegeln, enligt 2 kap 1 § miljöbalken, är
upprättandet av en teknisk beskrivning och miljökonsekvensbeskrivning, vilket har
till uppgift att visa att verksamhetsutövaren i det föreslagna projektet följer de
lagar och regler som finns på miljöområdet.

Fortifikationsverket ansvarar för drift och skötsel av dagvatten- och
dräneringssystem vid Sveriges militära flygplatser och har därmed en organisation
med kunskap och erfarenhet av den dagliga driften av verksamheten. Under
arbetet med att sammanställa miljökonsekvensbeskrivningen och tillhörande
utredningar har fackkunskap inhämtats genom databaser, utredningar, kontakter
med fastighetsägare i närområdet, myndigheter och sakkunniga i enlighet med 2
kap 2 § miljöbalken.

I ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen redovisas, i de fall det anses vara
motiverat, förslag till åtgärder för att mildra intrång och olägenheter i enlighet
med 2 kap 3 § miljöbalken.
Det bedöms inte finnas bättre tekniska alternativ för att erhålla den förbättring av
markförhållanden som dräneringen syftar till.

10.5

Produktvalsprincipen

10.6

Hushållnings- och kretsloppsprincipen

För dräneringsarbetena används en mycket begränsad mängd kemiska produkter
utöver olja och drivmedel. Sökanden och dess eventuella entreprenörer kommer
inte att använda några kemiska produkter som kan medföra risker för människa
och miljö vid anläggning eller drift om det finns alternativ som är mindre farliga, i
enlighet med 2 kap 4 § miljöbalken.

Uppschaktade massor från projektet kommer så långt det är möjligt att nyttjas
inom anläggningen för att minska behovet av jungfruliga råvaror och transporter.
Som fyllnadsmaterial kommer dels uppgrävda massor att återanvändas dels nytt
fyllnadsmaterial, makadam (bergkross) och grus, att användas. Naturgrus, som är
en begränsad resurs, kommer inte att användas. Makadam bedöms vara en resurs
som lever upp till hushållningsprincipen.
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10.7

Lokaliseringsprincipen

10.8

Skälighetsprincipen

Planerad verksamhet avser markavvattning som av säkerhetsskäl måste utföras
på en befintlig verksamhet vars lokalisering inte är föremål för prövning i detta
ärende. Någon alternativ lokalisering är därför inte aktuell.

I miljökonsekvensbeskrivningen redovisas vilka överväganden som gjorts
angående projektet med hänsyn till såväl miljö som teknik och samhällsplanering i
enlighet med 2 kap 7 § miljöbalken.
Den påverkan på miljön och människor som uppstår på grund av den föreslagna
verksamheten bedöms inte bidra till överträdelse av någon gällande
miljökvalitetsnorm.

10.9

Slutsats

11.

Avfall

Den ansökta verksamheten får sammantaget anses uppfylla relevanta
hänsynskrav i 2 kap miljöbalken.

I normalfallet uppstår inget avfall i driftskedet. Om reningsanläggning skulle
anläggas i senare skede uppstår avfall i denna, men ansökan omfattar inte en
reningsanläggning.
I anläggningsskedet uppstår främst avfall i form av schaktmassor. Matjord
schaktas av för sig för att kunna återanvändas. Provtagningar indikerar mycket
lite föroreningar i de massor som blir aktuella för schaktning (se avsnitt 6.2.3.2).
Fortifikationsverket strävar efter att återanvända även övriga delar av
schaktmassorna i så stor utsträckning som möjligt inom de projekt som är
aktuella på Karlsborgs flygplats. Hantering och användning av schaktmassor
kommer att anmälas till FIHM tillsammans med övriga delar av projekt som
åtgärder på flygplatsens ljussystem och inflygningshjälpmedel.

12.

Kontroll
Ett kontrollprogram för planerad verksamhet kommer att upprättas och stämmas
av med tillsynsmyndigheten efter det att tillstånd till planerad verksamhet
lämnats. Kontrollprogrammet förutses fokusera på kontroll av utgående vatten
från de dränerade områdena.
För att ge underlag för utredning om rening av dräneringsvattnet med avseende
på PFAS är motiverat föreslås att utgående dräneringsvatten från de
markavvattnade områdena under de första två åren provtas i representativa
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punkter minst 4 gånger per år och analyseras med avseende på PFAS-11, kväve
och övriga parametrar av betydelse för dimensionering av reningsanläggning.
Kontrollen ska även omfatta storleken på utgående flöden från
dräneringssystemet.
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