Yttrande

Ert tjänsteställe, handläggare

Datum

Beteckning

2019-10-11

FM2019-20956:2 Sida1 (5)

Ert datum

Er beteckning

Miljödepartemenetet,
Miljöprövningsenheten 2019-09-06
CarolineWeckfelt

M2018/00742/Me

Vårt tjänsteställe, handläggare

Vår föregående beteckning

Vårt föregående datum

HåkanJohansson,hakan.y.johansson@mil.se

Försvarsmaktensremissyttrande avseende
bankantsdränering vid Karlsborgs flygplats, Karlsborgs
kommun
Inledning
Försvarsmakten
har av Miljödepartementet(remissdnr. M2018/00742/Me,
daterad2019-09-06)givits möjlighet att yttra sig i ärendetangående
Fortifikationsverketsanmälanom bankantsdränering
vid Karlsborgsflygplats och
Försvarsinspektören
för hälsaoch miljös (FIHM) beslut.
Remissinstanserna
skall yttra sig över bifogadehandlingaroch remissyttrandena
bör särskiltbelysabehovetav försiktighetsmåtteller skyddsåtgärder
och vid
behovinnehållaförslagtill sådana.
Handlingar:
-

Fortifikationsverketsanmälanavseendebankantsdränering
vid Karlsborgs
flygplats, jämtebilaga:Ramböll (2018)Karlsborg,MKB markavvattning
- provtagningav jord och vatten(Dnr: 545/ 2012,2018-07-24).

-

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

Planeradearbetenmedutbyte av bankantsdränering
Av handlingarnaframgåratt arbetetmed att anläggany bankantsdränering
vid
Karlsborgsflygplats beräknaspågåunderen tidsperiodav ca 8 månaderoch
kommeratt utförasgenomschaktned till ca 1 meterundermarkytan(mumy),
varefterbefintlig dräneringavlägsnasoch ny placerasut vid nivån ca 0,9 mumy.
(BN)
Postadress

Besöksadress

Telefon

Telefax

E-post, Internet

Högkvarteret
107 85 Stockholm

Lidingövägen 24

08-788 75 00

08-788 77 78

exp-hkv@mil.se
www.forsvarsmakten.se/hkv
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Krossmaterialplacerasut som fyllnad runtomdräneringen.Den nya dräneringen
anslutstill befintligt dagvattensystem.
Dräneringenbyts ut längshela
bansträckningen
vilket totalt innebären sträckapå ca 5 km.
Syftet med arbetetär att förbättrabankantsdräneringens
förutsättningaratt avleda
ytvattensom rinner av rullbanansöverbyggnad,d.v.s.ledabort den nederbörd
som faller på rullbanan.
Utförda undersökningar
Utförda undersökningarvisar att halternaav metaller,PAH och PFASi marken
längsmed bananligger undernivåernaför Naturvårdsverkets
generellariktvärden
för känsligmarkanvändning(KM) samtStatensGeotekniskaInstituts(SGI)
preliminärariktvärdeför PFOSvid KM. Totalt togs jordproveri 19
provtagningspunkter
varavca 10 i direkt anslutninglängsmedbanan.
Grundvattenrörinstalleradesi motsvarande19 provtagningspunkter
som för
jordproverna.Totalt uttogs31 grundvattenproveri dessarör, samti några
befintliga grundvattenrör.I vissaav rörenuttogsgrundvattenprovervid två
tillfällen. PFAS-halternai grundvattnetlängsmed merpartenav banans
sträckningunderskredbådeLivsmedelsverketsåtgärdsgräns
(90 ng/l) och SGIs
riktvärdeför grundvatten(45 ng/l). Vid sydvästrabanändenuppgickPFAS-halten
till närmare200 ng/l och därmedöverstigandeLivsmedelsverkets(SLV)
rekommenderade
åtgärdsgräns
av 90 ng PFAS-11/liter(medelhalten=197 ng/l
och medianhalten= 195 ng/l för de fem grundvattenröreninvid bananssydvästra
del).
Halternaav metalleri grundvattnetvar genomgående
förhållandevislåga.
UppmättaPFAS-halteri dagvattnetnedströmsbananvisadegenerellthögrehalter
än i grundvattnet,uppemot1000 ng/l. Dagvattenproverhar uttagitsvid flera
tillfällen i ca 7 punkter.
Försvarsmaktenbedömer
att de genomfördaundersökningarna
är av tillräcklig
omfattningoch kvalitet för att utgöraett adekvatbeslutsunderlag
för behovetav
eventuellaförsiktighetsmåtteller skyddsåtgärder.
Försiktighetsmåttoch skyddsåtgärder
Masshantering
Schaktmassorna
(det befintliga dräneringsgruset
i bankanten)uppvisarenligt
genomfördaanalyseringet föroreningsinnehåll.SåvälPFASsom övriga
undersöktaämnenföreligger i halterunderskridandegenerellariktvärdenför KM,
vilket innebäratt Naturvårdsverkets
kvalitetskravför t.ex. bostadsbyggande,
daghemoch liknandeär uppfyllda.
Masshanteringen
i sig bedömssåledesinte ge upphovtill ökad föroreningsspridning.Att massornanoggrantkontrollerasokulärt i sambandmed
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urschaktning,och vid behovprovtas/analyseras,
kan betraktassomen
försiktighetsåtgärd.Verifierat oförorenademassorkommeri mån av behovatt
återanvändas
i entreprenaden,
vilket bedömspositivt med beaktandeav
miljöbalkensallmännahänsynsregler(2. Kap MB).
FIHManser att de skyddsåtgärder
gällandejordmassornasom angivitsi anmälan
är tillräckliga då uppmättahalterav metaller,PAH och PFOS/PFASi jord
underskriderNaturvårdsverkets
generellariktvärdenför KM. FIHManser vidare
att sökandensavsikt att återanvändaen stor del av massornainom projektetär
positivt ur ett resurshushållningsperspektiv.
FIHMbedömer ävenatt det, vid
återanvändningav massorna,genomkontroll behöversäkerställasatt de är
lämpligaatt användaspå dennya tilltänkta platsen.
Karlsborgskommunuttrycktei sitt yttrandetill FIHMoro över PFASproblematikeni områdetoch framfördeatt schaktmassor
som tillfälligt lagras
inom områdetför senarebruk behöverhanteraspå sådantsättatt eventuella
föroreningarinte spridstill grundvatteneller recipient.
Försvarsmakteninstämmer
i FIHM bedömningav föreslagnaskyddsåtgärder
och
resurshushållning
avseendejordmassorna.Eventuellajordmassorsom inte
återfylls utanlämnarområdetbör provtas,analyserasoch klassificerasmed
avseendepå PFAS,PAH ochmetaller.
Länshållningsvatten
Försvarsmakten
konstateraratt PFAS-innehålleti grundvattnetinte har något
sambandmed bankantsdräneringen
eller massornai denna,utanhärrör från andra
PFAS-källorinom flygplatsområdet.
Bortschaktandeav befintlig bankantsdränering
kommerhuvudsakligenatt ske
ovanförgrundvattenytenivån.
Vid urschaktningundergrundvattenytenivån
kan
behovav tillfällig länshållningföreligga.Återinfiltration av länsvatteninom
intilliggandegrönytor,med sammajordartsförhållandensom inom flygplatsen,
bedömsinte medföranågonrisk för ökad eller snabbarePFAS-spridningtill
ytvattenrecipientennedströmsflygplatsområdet(Kärnebäcken/Bottensjön/
Vättern).
Beträffandehanteringav länshållningsvatten
ansersåvälFIHM, Länsstyrelsen
som Fortifikationsverketatt eventuelltlänsvattenfrån schaktenkan återinfiltreras
i anslutningtill schaktområdet.
Vidare anserFIHMatt om länsvattnet
återinfiltrerasi direkt anslutningtill föroreningskällan,såbör risken för spridning
av föroreningenbli minimal och föroreningssituationen
i områdetförbli
opåverkad.FIHMbedömer vidareatt det inte är rimligt att ställahögrekrav på
reningav länshållningsvattnet
än brukligt. Detta med hänvisningtill att det pågår
parallellaprövningaroch utredningari områdetdär PFAS-problematikenberörsi
ett störresammanhang.
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Länsstyrelsenpåpekadei sitt yttrandetill FIHMatt länshållningsvatten
som
uppkommeri och med anmäldåtgärdska återinfiltrerasi markområdensom redan
är förorenademed PFASför att undvika spridningav föroreningen.Vidare ansåg
Karlsborgskommunatt eventuelllänshållningav schaktvattenbör begränsas
genomatt förläggaarbetenaunderdel av åretdå nederbördsmängden
är
begränsad.
Försvarsmakteninstämmer
huvudsakligeni ovanstående
bedömningarangående
hanteringenav länsvatten.Dock är det oklart vad Länsstyrelsenavsermed att
länsvattnet”ska återinfiltreras i markområdensomredanär förorenademed
PFASför att undvikaspridningav föroreningen”.Försvarsmakten
förmodaratt
Länsstyrelsenhär syftar på förekommandegrundvattenförorening
och inte avser
att eventuelltPFAS-förorenatlänsvattenskaåterinfiltrerasi områdendär PFAS
ävenförekommeri högahalteri jorden,som exempelvispå en f.d.
brandövningsplats.
Ökad infiltrering i ett sådantområderiskerarnämligenatt öka
utlakningenoch spridningenav PFASfrån jordentill grundvattnetoch därför
måsteett sådantförfarandeansessom direkt olämpligt.
Beräknadmiljöbelastning
Försvarsmaktenbedömer
entreprenadens
omgivningspåverkan
som begränsad.
För att illustreradettahar Försvarsmaktengenomfört
nedanstående
beräkning.
Antag att det längsen sträckaav sammanlagt1,5 km längsmed sydvästradelen
av banangrävsett dike med bredden0,5 m och djupet 1 m, samtatt hela dikets
volym länspumpasoch därmedger upphovtill totalt 750 m3 länshållningsvatten
som behöveråterinfiltreras.Dennauppskattademängdbedömssom en kraftig
överskattningdåschaktenlämpligtvis fylls igen varefterdräneringsledningen
läggsner.
Med en genomsnittligPFAS-haltpå ca 200 ng/l, i dennadel, såmedfördet att
totalt ca 0,15 gramPFAS kommeratt återinfiltrerastill grundvattneti det redan
påverkadeområdet.Eftersommåttligahalterav PFASredanfinns i grundvattnet
inom arbetsområdet
blir denendaeffektenav den föreslagnalänspumpningenen
viss fördröjning av PFAS-transportentillytvattenrecipienten
(Kärnebäcken/Bottensjön/Vättern)
i förhållandetill dagens.
Buller m.m.
FIHMbedömer risken för att närboendekommerutsättasfor olägenheti form av
buller från åtgärdensom liten, då avståndtill närmasteboendeär tillräckligtsamt
att arbetenakommeratt utförasunderdagtid.Utifrån ovanstående,
samtunder
förutsättningatt övriga åtagandeni enlighetmed anmälanefterlevs,bedömer
FIHMatt anmälankan lämnasutanåtgärd.Försvarsmakteninstämmer
i FIHM
bedömningangåendebuller.
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Försvarsmaktensammanfattande
bedömningoch förslagpå försiktighetsmått
Försvarsmaktenbedömer
att det underlagsom remitteratsär av sådanomfattning
och kvalitet att de arbetenFortifikationsverketavserutföra, med iakttagandeav
redovisadeskyddsåtgärder
och försiktighetsmått,kan genomförassåsom
föreslagits.För att om möjligt ännumer begränsaeventuelltutläckageav
föroreningsämnen
rekommenderarFörsvarsmaktenattföljande ytterligare
försiktighetsmått/skyddsåtgärder
vidtagesunderentreprenaden.
Mängdenlänshållningsvatten
är direkt beroendeav de öppnaschaktens
storlek.För att minskamängdenlänshållningsvatten
bör Fortifikationsverket genomförarbetetetappvisoch återfylla schaktensåfort som
möjligt.
Arbetetbör planerasså att de segmentsom skall grävasinom de områden
(sydvästradelenav banan)där PFASpåvisats,genomförsnär risken för
nederbördenär liten.
Arbetetinom denaktuelladelsträckan(sydvästradelenav banan)bör om
möjligt genomförasnär grundvattennivåerna
är som lägst.I Götaland
brukardettavanligtvis inträffa underperiodenaugusti-september.
Eventuellajordmassorsom inte återfylls utanlämnarområdetbör provtas,
analyserasoch klassificerasmedavseendepå PFAS, PAH och metaller.
Beslut
Besluti ärendethar fattatsav chef för totalförsvarsavdelningen,
GaborNagy.
I denslutgiltiga handläggningenhar Försvarsmaktens
miljöprövningsenhet
projektsamordnade
Björn Norrbrand,hållbarhetschefNaznoushHabashian,
försvarsjuristAndré Hagstadiusoch hållbarhetsstrateg
HåkanJohanssondeltagit.
Sistnämndatillika föredragande.

Nagy, Gabor
Klicka här för att angebefattning.
Handlingenär fastställdi Försvarsmaktens
elektroniskadokument-ochärendehanteringssystem.

Sändlista
Miljödepartementet
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