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Fortifikationsverket sprider återigen falska uppgifter 
 

Fortifikationsverket publicerar idag ett Öppet svar till Aktion Rädda Vättern, angående dränering 

av Karlsborgs PFAS-förorenade flygplats invid Vättern. Tyvärr fortsätter försvarets 

fastighetsförvaltare att sprida falska uppgifter. Detta är ytterst märkligt och inte godtagbart. 

Den stora lögnen är: ”…spridning av PFAS till Vättern bedöms minska när både bankantdränering 

och markavvattning är genomförda.” 

På Fortifikationsverkets hemsida ligger fortfarande uppgifter om den så kallade 

bankantsdräneringen, dvs. försvarets försök att 2018 tjuvstarta dräneringsarbetet utan tillstånd från 

länsstyrelsen. Och utan någon som helst rening av dräneringsvattnet. Lyckligtvis har regeringen 

stoppat detta, tack vara faktaredovisning från Aktion Rädda Vättern.  

I Fortifikationsverkets beskrivning av bankantsdräneringen på sin hemsida finns ett antal falska 

uppgifter. T.ex. att förorenad jord inte hittats inom dräneringsområdet, vilket inte stämmer eftersom 

PFAS-förorenad jord hittats även i den nordöstra banänden. 

Nu skriver Fortifikationsverket i Öppet svar att ”…det finns heller inget i våra utredningar som tyder 

på att en spridning /från brandövningsplatserna/ till området där projekten genomförs är möjlig.” 

Och ”Grundvattnet rör sig från rullbanan mot brandövningsplatserna, inte tvärtom.” 

Tvärtom står det faktiskt i ansökningshandlingarna att ”Trots att relativt omfattande nivåmätning 

skett inom ett förhållandevis begränsat område är det emellertid inte helt enkelt att utläsa en 

entydig strömningsbild för grundvattenflödet i området lokalt kring den nyare brandövningsplatsen 

och strax norr därom.”  

Den senaste konsultrapporten redovisar dessutom att föroreningsplymen från den nyare 

brandövningsplatsen rör sig mot nordost, inte bort från dräneringsområdet utan längs med. När det 

gäller den äldre brandövningsplatsen har ingen utredning skett. Det gäller även hangaren och gamla 

brandstationen som också är så kallade hot-spots. 

Den stora lögnen är: ”Det är med andra ord så att spridning av PFAS till Vättern bedöms minska när 

både bankantdränering och markavvattning är genomförda.”  

Planerna på att börja gräva i och intill den förorenade marken, och sänka grundvattennivån med 

nästan en meter, kommer självfallet att öka den pågående spridningen av PFAS till Vätterns 

vattenskyddsområde. Föroreningarna ligger för närvarande relativt still i mark och grundvatten, men 

läcker långsamt ut. Grävandet och dräneringsledningarna kommer att sätta hög fart på 

uttransporten. Större delen av flygfältet kommer att dräneras utan att gå via någon 

reningsanläggning. Den reningsanläggning som föreslås, för ett mycket begränsat område längst i 

sydväst, är för liten och klarar inte miljökvalitetsnormen. 



Det Fortifikationsverket och även länsstyrelsen kallar ”ett litet steg på vägen” är i verkligheten ett 

stort steg åt fel håll. Det är dessutom olagligt, då PFAS-haltigt vatten inte får pumpas ut varken i 

Bottensjön eller i Vättern. Precis som regeringen redan krävt av Försvarsmakten i regleringsbrev 

måste de förorenade områdena saneras.  

Innan dränering överhuvudtaget bör komma på tal ska en sanerings- och åtgärdsplan 

redovisas. 
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Länk till Aktion Rädda Vätterns Öppna brev: 

http://www.aktionraddavattern.se/wp-content/uploads/2020/02/%C3%96ppet-brev-till-

FortV_3.pdf 

Länk till FortV Svar på öppet brev: 
https://www.fortifikationsverket.se/nyheter/fortifikationsverkets-projekt-pa-karlsborgs-flygplats/ 

 

 

Hemsida:   http://www.aktionraddavattern.se/ 

Facebook:   https://www.facebook.com/RaddaVattern 
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