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Yttrande ayseende bankantsdranering vid Karlsborgs 
flygplats, Karlsborgs kommun 
Sveriges geologiska unders6kning (SGU) hat den 2019-09-09 tagit emot ovanstaende arende for 
yttrande. Med anledning av detta vill SGU frarnf6ra f61jande. 

SGU at expertmyndighet f6t grundvatten och ansvarig myndighet for mi1j6kvalitetsmalet "Grundvatten 
av god kvalitet". Milj6kvalitetsmalet innebar bland annat att grundvatten ska bidra till en saker och 
hallbar dricksvattenf6rs6tjning varvid ett bra skydd av grundvatten at en f6tutsattning. SGU utgat vid 
sina stallningstaganden bland annat fran sift uppdtag att verka f6t mi1j6kvalitetsrn9et. 

Grundvattenforekom rten och PFAS-fororeningar inom Karl rborgr fdygblatr 

SGU konstaterar att Fordfikadonsverkets anmalan ber6r den notta delen av grundvattenf6tekomsten 
Katlsborg-S. Fagelas, (SE647199-141548), en citka 50 km langstrackt nord-sydhg sedirnentar 
betgf6tekomst i sandsten. Enligt de uppgifter sour finns i VISS hat f6rekomsten idag god kenisk- och 
kvantitativ status. Eftersom undersokningar av grundvattnets kemi saknas i grundvattenf6tekomsten 
hat bed6mningen av kemisk status angetts sour osaker och tillf6rlitligheten at lag. Den ptelirninata 
riskbed6mning sour utf6tts av Vattentnyndighetetna anger att f6tekomsten at i risk att irate uppna god 
status At 2027, bl.a. pa gr uid av PFAS-f6roteningen fran Katlsborgs flygplats. Riktvardet for PFAS 
(summa 11) i grundvattenf6rekomsten ar 90 nanogram per liter och utgangspunkt f6t att vanda 
uppatgaende trend 18 nanogram per liter. 

SGU hat i saraband coed ett tidigare yttrande (SGU Dnr 33-1249/2019), datetat 2019-08-30, tagit del 
av rapporter/resultat fran de milj&ekniska matkunders6kningar och riskbed6mningat sour 
F6rsvarsmakten genom konsulten NIRAS hat latit genomf6ra vid Karlsborgs flygplats. Fran 
unders6kningarna ftamgar att grundvattnet i jordlagren ovanf6r sandstenen i vissa fall at kraftigt 
f6rorenat coed PFAS. Halter av PFAS (summa 11) over eller langt over faststallda tiktvarden f6t 
grundvattenf6rekomsten och over den grans (900 ng/1) vid vilken Livsmedelsvetkets avrader 
konsumenter fran att dricka vattnet, hat patraffats kting den nya och gamla brand6vningsplatsen och 
aven i anslutning till den sydvastra anden av rullbanan. Eftetsom det saknas matningat i sjalva 
grundvattenf6tekomsten (sandstenen) at det oklart om de f6rh6jda halter av PFAS sour uppmatts i 
jordlagren kan komma att paverka mojligheten att uppna milj6kvalitetsnormen god kemisk status for 
grundvattenf6tekolnsten. 

SGU.•s .rynpunktergdllande drdneringen avgrundvatten 

Fortifikationsverkets anmalan grit gi llande att schakt ska utf6tas net till befintlig dranering sour Egger 
cirka 1 m under markytan, att aldre dranering ska rivas och ny draneting laggas net pa nivan cirka 0,9 m 
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under markytan. SGU konstaterar att grundvattennivan star hogre an 0,9 m under markytan i de vataste 
delarna av omradet, framfotallt i den sydvastra anden av rullbanan, dar hoga halter av PFAS (summa 
11) pavisats i grundvatten. Vid installation av planerade markdraneringar kommer grundvattennivan 
inom delar av omradet, dar grundvattnet idag ofta star hogt, att sankas till dranetingsledningarnas niva 
pa 0,9 m under markytan. Denna grundvattensankning kommer att generera ett kontinuetligt 
vattenflode genom dranetingssystemet och bortledning av grundvatten innehallande PFAS fran de 
fororenade omraden som berots av dtaneringen. 

SGU befarar att botdedning av grundvatten, om det slapps ut otenat till dagvattensystemet, kommer att 
leda till en okad bela.stning av PFAS pa ytvattenrecipienten som maste utvatdetas i relation till den 
belastning som flygplatsen redan idag utgot pa ytvattenrecipienten. Dessutom riskerar 
bankantsdranetingen och bortledning av grundvatten att innebata ett snabbate spridningsforlopp 
jamfott med tadande situation. Tidigate utredningar utforda av konsulten NIRAS pa uppdrag av 
Forsvatsmakten bedomer att spridningen av PFAS via grundvatten sker mycket langsamt (100-15 000 
ar innan den inom flygplatsen pavisade PFAS-plymen nar Bottensjon via grundvattnet). Dartill befarar 
SGU att okade vattenfloden i det befintliga dagvattensystemet och i Karnebacken till foljd av 
draneringen kan Leda till okad spridning av PFAS till ytvattenrecipienten. 

SGU vill poangtera nagra oklarheter vi anser foreligger betraffande spridningen av PFAS som en effekt 
av bankantsdraneringen. 

I. SGU anser, baserat pa befintligt underlag, att fororeningssituationen i den sydvastra anden av 
rullbanan inte at fullstandigt och tillrackligt klarlagd. Fran tabellsammanstallningen av 
analysresultat (ford och grundvatten) i den rapport (Ramboll, 2018) som bifogats anmalan 
framgar att grundvattnet, men inte den ytligt forekommande jorden, uppvisar forhojda halter av 
PFAS. Detta talar for att den grundvattenfororening som pittaffats i den sydvastra delen av 
arbetsomradet utgor del av en spridningsplym. For att battte forsta but spridningen av PFAS pa 
sikt kan komma att paverkas av den planerade bankantsdranetingen, foreslar SGU att det utfors 
kompletterande faltundersokning och riskbedomning i anslutning till den sydvastra anden av 
rullbanan i syfte att avgransa sptidningsplymen i grundvatten och pavisa/spara potentiella 
kalltermer. 

II. Ytterligare en aspekt at att installa.tionen av planerade markdraneringat och sankningen av 
grundvattenytan kan komma att andra stromningsfothallandena for grundvatten i naromradet. 
SGU anser att det bot utredas om det foreligget en risk att grundvatten fran PFAS-fororenade 
omraden utanfot rullbanan och dess strakytot (t.ex. brandovningsplatserna) kan komma att 
avledas i riktning mot rullbanan och draneringssystemet. 

Mot bakgrund av radande oklarheter och att det fran Karlsborgs flygplats redan idag sker betydande 
spridning av PFAS via ytvatten och dagvatten till ytvattenrecipienten Bottensjon (se t.ex. 
Forsvarsmaktens rapport, daterad 2018-05-30, beteckning FM 2015-22079:9), got SGU bedomningen 
att en atgardslosning for rening av PFAS-fororenat vatten (t.ex. kolfiltertening) behover tas fram for att 
minimera  sptidningen av PFAS till Bottensjon via dranetings- och dagvattensysternet. Fox att begransa 
volymen vatten som behover renas i samband med bankantsdraneringen set SGU att atgatden kan 
avgrinsas till den sydvastra delen av rullbanan dar grundvattnet och dranetingsvattnet at fototenat med 
PFAS. SGU erfar att Fortifikationsvetket genom konsulten Ramboll Utit genomfora en uttedning 
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gallande reningsanlaggning f6t PFAS vid Karlsborgs flygplats', men SGU hittar ingen hanvisning till  
denna uttedning/rapport i anrnalan. 

SGU.•s gnpunktergdllande hantoing av ldnshallningsvatten och schaktmassor 

Det fratn& i Fotdfikadonsvetkets anmalan att den planerade schakten f6rvantas ske under 
grundvattenytan inom delay av omradet, vilket kan medf to hantering av en st6rre mangd 
lanshallningsvatten. Behovet att hantera lanshallningsvatten vid schakt kommer sannolikt vara sour 
st6rst i anslutning till den sydvastra anden av nallbanan, dar grundvattnet star h6gt och f6rh6jda halter 
PFAS pavisats i grundvatten. SGU noterar att saval Fortifikationsverket som F6rsvarsinspekt6ten f6t 
halsa och milj6 (FIHM) anser att omhandertagande av lanshallningsvatten kan ske genom infiltration i 
marken i narheten av schakten och att de bed6mer att specifik tening av lanshallningsvatten inte at 
n6dvandig. SGU vill paminna om att verksamheten bedrivs inom grundvattenf6rekomsten Karlsborg-
S. Fagelas och att anmalan darmed ska to hansyn till gallande milj6kvalitetsnormer. SGU anser att det 
darf t at rimligt att stalla krav pa rening av lanshallningsvatten (t.ex. kolfilterrening). Aterinfilttation i 
marken eller avledning till dagvattensystemet boy enligt SGU ej tilAtas utan f6regaende rening och/eller 
kontroll av PFAS. Tidigare unders6kningar som F6rsvarsmakten genom konsulten NIRAS latit utf6ra 
inom Karlsborgs flygplats hat visat att det i anslutning till brand6vningsplatsen sker vertikal spridning 
av PFAS till djupate marknivaer (se SGU:s yttrande fran den 30 augusti, Dnr 33-1249/2019). Detta 
indiketar att goda spridningsf6rutsattningar kan f6religga i djupled i jorden inom flygplatsomradet, 
vilket miste beaktas coed hansyn till grundvattenf tekomsten i den underliggande sandstenen. 

SGU noterar att FIHM anser de skyddsitgatder gallande schaktmassor som angivits i 
Fortifikationsverkets anmalan som tillrackliga, da uppmatta halter av metaller, PAH samt PFOS i jord 
underskrider genetella riktvarden f6r kanslig markanvandning. SGU at coed befintlig dokumentation 
tveksamma till om de analysetade jotdproverna at representativa nar det galler att beskriva 
f6roreningssituationen i jord under grundvattenytan. Relativt fa jordprover hat analyserats ayseende 
PFAS fran nivaer under grundvattenytan, och SGU befatar att jordmassornas f6toteningsniva tiskerar 
att underskattas vid schaktning under densamma. SGU f6tordar att en noggrann karakteriseting av jord 
i den 6vre mattade zonen (under grundvattenytan) utfots "in situ" innan schaktarbetena pab6tjas. 
Hantering och f6rvaring av massor inom omradet b6t utf6ras sa att spridning av f6roreningar 
minimeras. F6rotenade massor b6r hanteras pa anlagd, hardgjord masshanteringsyta coed m6jlighet till 
kontrollerad avvattning. SGU anser att man b6t vara restriktiv nat det gaper att fota ut massor fran 
omraadet f6t kvittblivning pa extern deponi. Vid beslut om extern deponering at det viktigt att stalla 
krav pa att mottagningsanlaggningen hat m6jlighet att to hand om massorna pa ett ur mi1j6synpunkt 
acceptabelt sitt. 

' Ramboll (2018). Karlsborg, MKB markavvattning. Reningsanliggning fdr PFAS, Karlsborgs flygplats. Rapport. 
Uppdragsnummer: 1320027196-003. 
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Beslut i detta arende hat fattats av generalditektor Lena Soderberg 

I den slutliga handIggningen av arendet hat even projekdedaren Henning Petsson och statsgeologen 
Lars Rosenqvist, den senate foredragande, dehagit. 
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