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Sverigesgeologiskaunders6kning(SGU) hat den2019-09-09tagit emotovanstaende
arendefor
yttrande.Med anledningav dettavill SGU frarnf6raf61jande.
SGU at expertmyndighetf6t grundvattenoch ansvarigmyndighetfor mi1j6kvalitetsmalet"Grundvatten
av god kvalitet". Milj6kvalitetsmaletinnebarblandannatatt grundvattenskabidra till en sakeroch
hallbardricksvattenf6rs6tjningvarvid ett bra skyddav grundvattenat en f6tutsattning.SGU utgatvid
sinastallningstaganden
blandannatfran sift uppdtagatt verkaf6t mi1j6kvalitetsrn9et.
Grundvattenforekom
rtenochPFAS-fororeningar
inomKarl rborgrfdygblatr

SGU konstateraratt Fordfikadonsverketsanmalanber6r den notta delenav grundvattenf6tekomsten
Katlsborg-S.Fagelas,(SE647199-141548),
en citka 50 km langstracktnord-sydhgsedirnentar
betgf6tekomsti sandsten.Enligt de uppgifter sourfinns i VISS hat f6rekomstenidag god kenisk- och
kvantitativ status.Eftersomundersokningarav grundvattnetskemi saknasi grundvattenf6tekomsten
hat bed6mningenav kemiskstatusangettssourosakeroch tillf6rlitligheten at lag. Den ptelirninata
riskbed6mningsourutf6tts av Vattentnyndighetetna
angeratt f6tekomstenat i risk att irate uppnagod
statusAt 2027,bl.a. pa gr uid av PFAS-f6roteningen
fran Katlsborgsflygplats.Riktvardetfor PFAS
(summa11) i grundvattenf6rekomsten
ar 90 nanogramper liter och utgangspunktf6t att vanda
uppatgaende
trend18 nanogramper liter.
SGU hat i sarabandcoedett tidigareyttrande(SGU Dnr 33-1249/2019),datetat2019-08-30,tagit del
av rapporter/resultatfran de milj&ekniska matkunders6kningar
och riskbed6mningatsour
F6rsvarsmakten
genomkonsultenNIRAS hat latit genomf6ravid Karlsborgsflygplats.Fran
unders6kningarna
ftamgaratt grundvattneti jordlagrenovanf6rsandstenen
i vissafall at kraftigt
f6rorenatcoedPFAS.Halterav PFAS(summa11) over eller langt over faststalldatiktvardenf6t
grundvattenf6rekomsten
och over dengrans(900 ng/1) vid vilken Livsmedelsvetkets
avrader
konsumenterfran att dricka vattnet,hat patraffatskting den nya och gamlabrand6vningsplatsen
och
aveni anslutningtill densydvastraandenav rullbanan.Eftetsomdet saknasmatningati sjalva
grundvattenf6tekomsten
(sandstenen)
at det oklart om de f6rh6jda halterav PFAS souruppmattsi
jordlagrenkan kommaatt paverkamojlighetenatt uppnamilj6kvalitetsnormengod kemiskstatusfor
grundvattenf6tekolnsten.
SGU.•s.rynpunktergdllande
drdneringen
avgrundvatten

Fortifikationsverketsanmalangrit gi llandeatt schaktskautf6tasnet till befintlig draneringsourEgger
cirka 1 m undermarkytan,att aldredraneringskarivas och ny dranetinglaggasnet pa nivan cirka 0,9 m
Sverigesgeologiskaunders6kning
Box670
75128Uppsala
Bes6k:Villavagen18

Tel: 018-1790 00
Webb:sgu.se
E-post:sgu@sgu.se

Organisationsnr
202100-2528

SGU

Sid2(4)

Sverigesgeologiskaundersbkning

undermarkytan.SGU konstateraratt grundvattennivanstarhogrean 0,9 m undermarkytani de vataste
delarnaav omradet,framfotallt i densydvastraandenav rullbanan,dar hogahalterav PFAS(summa
11) pavisatsi grundvatten.Vid installationav planerademarkdraneringar
kommergrundvattennivan
inom delarav omradet,dar grundvattnetidag ofta starhogt, att sankastill dranetingsledningarnas
niva
pa 0,9 m undermarkytan.Dennagrundvattensankning
kommeratt genereraett kontinuetligt
vattenflodegenomdranetingssystemet
och bortledningav grundvatteninnehallandePFASfran de
fororenadeomradensomberotsav dtaneringen.
SGU befararatt botdedningav grundvatten,om det slappsut otenattill dagvattensystemet,
kommeratt
ledatill en okadbela.stningav PFASpa ytvattenrecipienten
sommasteutvatdetasi relationtill den
belastningsomflygplatsenredanidag utgot pa ytvattenrecipienten.
Dessutomriskerar
bankantsdranetingen
och bortledningav grundvattenatt innebataett snabbatespridningsforlopp
jamfott medtadandesituation.Tidigateutredningarutfordaav konsultenNIRAS pa uppdragav
Forsvatsmakten
bedomeratt spridningenav PFASvia grundvattenskermycketlangsamt(100-15000
ar innandeninom flygplatsenpavisadePFAS-plymennar Bottensjonvia grundvattnet).Dartill befarar
SGU att okadevattenflodeni det befintligadagvattensystemet
och i Karnebackentill foljd av
draneringenkan Ledatill okadspridningav PFAStill ytvattenrecipienten.
SGU vill poangteranagraoklarhetervi anserforeliggerbetraffandespridningenav PFASsomen effekt
av bankantsdraneringen.
I.

SGU anser,baseratpa befintligt underlag,att fororeningssituationen
i densydvastraandenav
rullbananinte at fullstandigtoch tillrackligt klarlagd.Frantabellsammanstallningen
av
analysresultat(ford och grundvatten)i denrapport(Ramboll,2018)sombifogatsanmalan
framgaratt grundvattnet,meninte denytligt forekommandejorden,uppvisarforhojdahalterav
PFAS.Detta talar for att den grundvattenfororening
som pittaffats i den sydvastradelenav
arbetsomradet
utgor del av en spridningsplym.For att battteforstabut spridningenav PFASpa
sikt kan kommaatt paverkasav denplaneradebankantsdranetingen,
foreslarSGU att det utfors
kompletterandefaltundersokningoch riskbedomningi anslutningtill densydvastraandenav
rullbanani syfte att avgransasptidningsplymeni grundvattenoch pavisa/spara
potentiella
kalltermer.

II.

Ytterligareen aspektat att installa.tionenav planerademarkdraneringat
och sankningenav
grundvattenytankan kommaatt andrastromningsfothallandena
for grundvatteni naromradet.
SGU anseratt det bot utredasom det foreligget en risk att grundvattenfran PFAS-fororenade
omradenutanfotrullbananoch dessstrakytot(t.ex. brandovningsplatserna)
kan kommaatt
avledasi riktning mot rullbananoch draneringssystemet.

Mot bakgrundav radandeoklarheteroch att det fran Karlsborgsflygplats redanidag skerbetydande
spridningav PFASvia ytvattenoch dagvattentill ytvattenrecipienten
Bottensjon(set.ex.
Forsvarsmaktens
rapport,daterad2018-05-30,beteckningFM 2015-22079:9),got SGU bedomningen
att en atgardslosningfor reningav PFAS-fororenatvatten(t.ex. kolfiltertening) behovertasfram for att
minimera sptidningenav PFAStill Bottensjonvia dranetings-och dagvattensysternet.
Fox att begransa
volymenvattensombehoverrenasi sambandmedbankantsdraneringen
setSGU att atgatdenkan
avgrinsastill den sydvastradelenav rullbanandar grundvattnetoch dranetingsvattnet
at fototenatmed
PFAS.SGU erfar att FortifikationsvetketgenomkonsultenRambollUtit genomforaen uttedning
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gallandereningsanlaggning
f6t PFASvid Karlsborgsflygplats',menSGU hittar ingenhanvisningtill
dennauttedning/rapporti anrnalan.
SGU.•sgnpunktergdllande
hantoingav ldnshallningsvatten
ochschaktmassor

Det fratn& i Fotdfikadonsvetketsanmalanatt den planeradeschaktenf6rvantasske under
grundvattenytaninom delayav omradet,vilket kan medf to hanteringav en st6rremangd
lanshallningsvatten.
Behovetatt hanteralanshallningsvatten
vid schaktkommersannoliktvarasour
st6rsti anslutningtill densydvastraandenav nallbanan,dar grundvattnetstarh6gt och f6rh6jdahalter
PFASpavisatsi grundvatten.SGU noteraratt savalFortifikationsverketsomF6rsvarsinspekt6ten
f6t
halsaoch milj6 (FIHM) anseratt omhandertagande
av lanshallningsvatten
kan skegenominfiltration i
markeni narhetenav schaktenoch att de bed6meratt specifik teningav lanshallningsvatten
inte at
n6dvandig.SGU vill paminnaom att verksamhetenbedrivsinom grundvattenf6rekomsten
KarlsborgS. Fagelasoch att anmalandarmedskato hansyntill gallandemilj6kvalitetsnormer.SGU anseratt det
darf t at rimligt att stallakrav pa reningav lanshallningsvatten
(t.ex. kolfilterrening).Aterinfilttation i
markeneller avledningtill dagvattensystemet
boy enligt SGU ej tilAtas utanf6regaendereningoch/eller
kontroll av PFAS.Tidigareunders6kningarsomF6rsvarsmakten
genomkonsultenNIRAS latit utf6ra
inom Karlsborgsflygplats hat visat att det i anslutningtill brand6vningsplatsen
skervertikal spridning
av PFAStill djupatemarknivaer(se SGU:syttrandefran den30 augusti,Dnr 33-1249/2019).Detta
indiketaratt godaspridningsf6rutsattningar
kan f6religgai djupledi jordeninom flygplatsomradet,
vilket miste beaktascoedhansyntill grundvattenftekomsteni denunderliggandesandstenen.
SGU noteraratt FIHM anserde skyddsitgatdergallandeschaktmassor
somangivitsi
Fortifikationsverketsanmalansomtillrackliga, da uppmattahalterav metaller,PAH samtPFOSi jord
underskridergenetellariktvardenf6r kansligmarkanvandning.
SGU at coedbefintlig dokumentation
tveksammatill om de analysetade
jotdprovernaat representativa
nar det galler att beskriva
f6roreningssituationen
i jord undergrundvattenytan.Relativt fa jordproverhat analyseratsayseende
PFAS fran nivaer undergrundvattenytan,och SGU befataratt jordmassornas
f6toteningsnivatiskerar
att underskattasvid schaktningunderdensamma.SGU f6tordar att en noggrannkarakterisetingav jord
i den 6vre mattadezonen(undergrundvattenytan)utfots "in situ" innan schaktarbetena
pab6tjas.
Hanteringoch f6rvaring av massorinom omradetb6t utf6rassaatt spridningav f6roreningar
minimeras.F6rotenademassorb6r hanteraspa anlagd,hardgjordmasshanteringsyta
coedm6jlighet till
kontrolleradavvattning.SGU anseratt manb6t vararestriktiv nat det gaperatt fota ut massorfran
omraadetf6t kvittblivning pa externdeponi.Vid beslutom externdeponeringat det viktigt att stalla
krav pa att mottagningsanlaggningen
hat m6jlighet att to handom massornapa ett ur mi1j6synpunkt
acceptabeltsitt.

' Ramboll(2018). Karlsborg,MKB markavvattning.Reningsanliggningfdr PFAS,Karlsborgsflygplats. Rapport.
Uppdragsnummer:1320027196-003.
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Besluti dettaarendehat fattatsav generalditektorLenaSoderberg
I den slutliga handIggningenav arendethat evenprojekdedarenHenningPetssonoch statsgeologen
Lars Rosenqvist,densenateforedragande,
dehagit.

"Ixena Soderb . •

~. —

~

1

.

1

Lars Rosenqvist

