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Klagande: Fortifikationsverket
Postadress: 631 89 Eskilstuna
Telefonnummer: 010-444 40 00
Kontaktperson: Nicklas Berg
Telefonnummer: 010-44 44 991
E-postadress: nicklas.berg@fortifikationsverket.se

Kort	bakgrund		
Inom Karlsborgs flygfält finns föroreningar av PFAS, som härrör från släckningar och släckövningar.
De största föroreningsmängderna finns i anslutning till brandövningsplatserna, som inte berörs av
de sökta dräneringsåtgärderna. Inom den sydvästra banänden, där skumsläckmedel användes 1977 i
samband med att ett flygplan fattade eld efter en avbruten start, har förhöjda halter av PFAS
uppmätts i grundvatten och dagvatten. Därför har Fortifikationsverket åtagit sig att rena dränerings-
och dagvatten från den sydvästra banänden när ny markavvattning anläggs på flygfältet.
Länsstyrelsen har beviljat dispens och tillstånd för markavvattning och förenat det med ett antal
villkor. Då två av dessa villkor är formulerade på ett sätt som inte bedöms möjligt eller skäligt att
följa överklagar Fortifikationsverket vissa delar.
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------------------------------------------------------------------------------------------
Fortifikationsverket överklagar härmed delar av villkor i Länsstyrelsens rubricerade beslut enligt nedan:

Bilaga 2: Utformningen av bilaga 2, som är kopplad till villkor 2, överklagas avseende vilket område
som har inringats.

Yrkad ändring: Fortifikationsverket yrkar att bilaga 2 ändras till nedanstående figur, vilken även
redovisas i bilaga till detta överklagande.

Figur 1 Avgränsning (blå linje) av den yta i sydvästra banänden som Fortifikationsverket yrkar ska omfattas av kravet
på att dränering ska ledas till reningsanläggning för PFAS. Se även bilaga.

Motivering: Fortifikationsverket har i sin redovisning av möjlig reningsanläggning, som gjorts i MKB,
s 43 och i bilaga 8 till MKB (se sidan 8 i bilagan), utgått från att rening endast är aktuell för det
mörkrosa området i figuren i Bilaga 2 till beslutet. I länsstyrelsens förslag till beslut, daterat 2019-
06-24, redovisades Bilaga 2 med det mörkrosa området inringat enligt nedan:
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Figur 2. Bilaga 2, så som den redovisades i länsstyrelsens förslag till beslut 2019-06-24.

Fortifikationsverket utgick då från att beslutet avsåg samma område som utredningen om
reningsanläggning hade gällt och fann ingen anledning att lämna synpunkter på villkor 2 i förslaget
till beslut i den delen. I det slutliga beslutet har ett annat område inringats utan att
Fortifikationsverket har beretts tillfälle att bemöta detta. I villkor 2 i beslutet hänvisas också till
bruna och gröna områden i bilaga 2, men det finns inga sådana områden på den karta som redovisas
i bilaga 2, utan där är dessa områden istället gula.

Fortifikationsverket anser att det ljusrosa området inte bör inkluderas i det som ska ledas till
reningsanläggningen av följande skäl:

Uppmätta PFAS-halter inom sydvästra banänden redovisas i Figur 3. Det framgår tydligt att högre
halter förekommer närmare SV banänden. Strax öster om grundvattenrör R1703, där gränsen för
föreslaget område för uppsamling till reningsanläggning är inritad, finns en naturlig vattendelare.
Markytan och banan har här en höjdpunkt. Väster om denna lutar banan år väster och öster om
denna lutar banan åt öster.
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Figur 3. Uppmätta PFAS-halter i ytligt grundvatten i sydvästra banänden. Prov från provtagningstillfälle med högst
halter (oktober 2017). Område som bör ledas till reningsanläggning avgränsat med blå linje, jämfört med tidigare
preliminär avgränsning (mörkrosa område).

På den östra sidan av vattendelaren har som mest 62 ng/l av PFAS11 uppmätts i en punkt benämnd
R 1704, vilket är betydlig lägre än samtliga punkter på västra sidan av vattendelaren. Punkten ”Niras
GV2” ligger utanför det område som ska avvattnas. På grund av justeringar som utförts i
detaljprojektering av dräneringarna är den yta som berörs av dränering närmast R 1704 betydligt
mindre än tidigare och omfattar endast området närmast banan på norra sidan. Dräneringen från
ljusrosa område i övrigt utgörs i huvudsak av området söder om banan, där endast 6,4 ng/l av PFAS-
11 har uppmätts samt område nära punkt R1707, där 4,4 ng/l av PFAS11 har uppmätts. Om vatten
från denna del skulle ledas till reningsanläggning skulle det leda till utspädning av föroreningshalten
i inkommande vatten till reningsanläggningen samtidigt som ytterst liten mängd ytterligare av PFAS
skulle kunna renas bort.

Det har i samband med ansökan inte varit Fortifikationsverkets avsikt att i detalj avgränsa det
område som bör ledas till rening genom redovisningen av det mörkrosa området, utan det har
utgjort en ungefärlig avgränsning för att grovt markera inom vilket område de högsta halterna har
påträffats. På grund av vad som framkommit vid detaljprojekteringen vill Fortifikationsverket
justera avgränsningen av den yta som ska ledas till reningsanläggning i enlighet med Figur 1. Den
vattendelare i form av en höjdpunkt i markytan och banan, som ligger strax öster om R1703 medför
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att dräneringsvatten från området öster därom inte kan ledas till reningsanläggningen utan
anläggande av en separat pumpstation utöver den pumpstation som kommer att behövas för
dräneringarna väster om vattendelaren. På grund av vattendelaren finns det inte heller skäl att anta
att föroreningen runt punkt R1703 har en större utbredning åt öster. Som redogjorts för ovan anser
Fortifikationsverket inte heller att det är miljömässigt motiverat och skäligt att leda
dräneringsvatten från området öster om vattendelaren till reningsanläggningen på grund av
utspädningen det skulle medföra och den ytterst lilla mängd förorening som skulle kunna avskiljas. I
MKB:n har en beräkning utförts av vilken årlig mängd PFAS11, som bedöms skulle kunna komma
från det ljusrosa området, bilaga 7 till MKB:n. Den uppgår till i storleksordningen <0,01-0,3 g/år.
Med den reducering av dräneringarnas utbredning som har gjorts vid detaljprojekteringen bedöms
mängden ligga i den nedre delen av intervallet. Medelhalten av PFAS11 inom det område som
föreslås ledas till rening ligger på i storleksordningen 270 ng/l – se även Tabell 1 nedan, att jämföra
med det ljusrosa området där medelhalten inom det område som berörs av dränering bedöms till
runt 30 ng/l.

Villkor	2: Villkoret som överklagas lyder:
”Vatten	som	kommer	från	sydvästra	banändan	(inringat	rosa	område	i	bilaga	2)	ska	renas	i	en	
reningsanläggning,	medan	vatten	från	övriga	områden	(nordöstra	området,	brunt	och	grönt	
område	i	bilaga	2)	ska	avledas	separat	till	recipient.	Denna	separering	gäller	även	
bankantsdräneringen	och	möjligt	länsvatten	från	det	inringade	rosa	området	såvida	inte	annat	
anges	i	beslut	angående	utbyte	av	bankantsdränering.	Reningsanläggningen	ska	finnas	i	drift	
senast	när	arbetet	påbörjas	i	sydvästra	banändan	för	att	omhänderta	eventuellt	länsvatten.”	

Överklagandet omfattar några delvis separata delar:

1. Den bilaga 2, som villkoret hänvisar till, överklagas – se ovan. Om yrkandet bifalles föreslås att
formuleringen i villkoret ändras från ”inringat	rosa	område	i	bilaga	2” till ”	område	markerat	i	
bilaga	2”.	

2. Formuleringen ”till	recipient” överklagas med yrkande om att den tas bort.

3. Formuleringen ”en	reningsanläggning” och ”Reningsanläggningen” överklagas med yrkande om
att det ändras till ”reningsanläggning”.

Därutöver föreslår Fortifikationsverket att formuleringen ”Denna	separering	gäller	även” ändras till
”Avledning	till	reningsanläggning	gäller	även”. Denna del avser endast ett förslag till förtydligande,
eftersom formuleringen i beslutet kan tolkas som att separering till recipient ska göras på samma
sätt som för de områden som nämns i meningen innan (nordöstra delarna). Av länsstyrelsens
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bedömning framgår tydligt att man avser att bankantdränering och länsvatten inom sydvästra
banänden ska ledas till reningsanläggning och Fortifikationsverket motsätter sig inte detta.

Motivering avseende punkt 2:
Länsstyrelsen skriver i villkoret ”,	medan	vatten	från	övriga	områden	(…)”	ska	avledas	separat	till	
recipient.” Som motivering skriver länsstyrelsen att det är för att inte fördyra en framtida
reningsanläggning som rena delströmmar ska avledas separat till recipient redan nu och att de
åtgärder som görs nu inte ska försvåra åtgärder för de förorenade områdena som inte omfattas av
denna ansökan.

Fortifikationsverket menar att en separering till recipient redan nu, innan en framtida
reningsanläggningen anläggs, tvärtom kan medföra ökade kostnader och försvåra framtida åtgärder.

Fortifikationsverket har i sin projektering sett till att vatten från detta område, d.v.s. de renare
delströmmarna, avleds åtskilt från mer förorenade delområden. I Figur 4 visas området med de
renare delströmmarna (blå yta), den brunn där de renare delströmmarna samlas (röd markering)
samt var nya brandövningsplatsen (nr 1), pumpstationen (nr 2) samt den punkt där vattnet når
recipienten, Kärnebäcken, (nr 3) är. Dessutom visas vilka befintliga dagvattenledningar som ska
infodras (blå linjer).

Dräneringarna från de renare områdena samlas i en punkt (röd markering i Figur 4) och leds sedan
norrut mot pumpstationen (nr 2 i Figur 4) i en befintlig ledning som kommer att infodras (blå linje
från den röda markeringen till nr 2), då den idag är i dåligt skick. Ledningen blir då tät, så att
inläckage av förorenat grundvatten från området vid brandövningsplatsen förhindras. Ledningen
ansluter idag till befintligt system som leds mot pumpstationen. Vid en framtida reningsanläggning i
det mycket förorenade området vid brandövningsplatsen (BÖP, nr 1 i Figur 4), kan vattnet från
denna ledning kopplas bort och ledas i separat ledning till recipient (nr 3 i Figur 4). På så sätt kan
man undvika att belasta en kommande reningsanläggning vid BÖP med ovidkommande vatten.
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Figur 4 Område som kan avledas separat, åtskilt från mer förorenade flöden. Blå streck är ledningar som ska infodras.
Röd ring visar var det är möjligt att samla flödena av dränvatten från blått område. Siffrorna visar: 1, Nya BÖP, 2,
Befintlig pumpstation och 3, Recipient (Kärnebäcken). Se även komplettering i ärendet, 2019-04-12.

Hur man i detalj ska dra den separata ledningen till recipienten bör utredas i samband med att
föroreningssituationen runt brandövningsplatsen samt de reningsåtgärder som planeras där utreds i
detalj. Att förekomma de utredningarna och redan nu lägga en helt ny ledning till recipient kan
medföra hinder för de åtgärder som kommer att vidtas för rening i anslutning till
brandövningsplatsen.

Anläggande av en separat ledning till recipient redan nu medför i sig inga miljövinster, dessutom
skulle den totala kostnaden sannolikt bli större eftersom det finns risk för att ytterligare åtgärder
och ändringar av ledningsdragning för rena områden visar sig behövas när en reningsanläggning för
de mer förorenade delarna blir aktuell. Delar av området där en separering skulle behöva utföras är i
närheten av den mycket förorenade nyare brandövningsplatsen (BÖP). I samband med att en
framtida reningsanläggning anläggs vid BÖP behöver den befintliga dagvattensituationen i området
kring BÖP och pumpstationen först utredas närmare. Nya och gamla BÖP och befintligt dagvatten
ingår inte i aktuellt markavvattningsärende.

När reningsanläggning ska byggas och nya ledningar ska dras kommer Fortifikationsverket att få
detta i uppdrag av Försvarsmakten. Fortifikationsverket försvårar alltså inte för någon annan part
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genom att avvakta med separat ledningsdragning till recipient innan reningsåtgärder för
brandövningsplatserna har utretts.

Om en separering till recipient behöver genomföras direkt kommer nya dagvattenledningar samt
även en ny pumpstation att behöva anläggas, dessutom behöver schaktarbeten utföras i närområdet
kring den mycket PFAS-förorenade nya BÖP.

Fortifikationsverkets bedömning är, till skillnad mot länsstyrelsens, att en separering till recipient
nu riskerar att medföra ökade kostnader och eventuellt försvåra framtida åtgärder, då
förutsättningarna vid BÖP och kringliggande områden inte är färdigutredda. Fortifikationsverket
anser att det därför är bättre att, som det beskrivits i ansökan och MKB samt tillhörande
komplettering, dräneringarna från de renare delområdena samlas i en punkt, från vilken man i
framtiden enkelt kan anlägga en ny ledning till recipient för att minimera flödet till en framtida
reningsanläggning. Fortifikationsverket anser att denna lösning även uppfyller villkor 3, nämligen:

”Utformningen	av	markavvattningen	ska	anpassas	så	att	vatten	med	låga	halter	PFAS	avleds	separat.	
Detta	för	att	minimera	flödet	till	en	framtida	reningsanläggning	för	vatten	från	de	mer	förorenade	
brandövningsplatserna	med	flera	hotspots.”	

Oavsett om en separering sker nu eller senare, kommer både renare och mer förorenade delflöden
att nå samma recipient vid nr 3 (i Figur 4), d.v.s. vattnet blandas där och rinner vidare i bäcken.
Miljönyttan med en separering nås först då en eventuell framtida reningsanläggning anläggs vid
BÖP. Fortifikationsverkets bedömning är att den separering där renare delströmmar samlas i en
kopplingspunkt uppfyller syftet med separering av vatten med olika föroreningsgrad.

För att minska uttransporten av PFAS-förorenat dagvatten till recipient, kommer
Fortifikationsverket att som planerat, infodra ledningarna vid BÖP, detta för att minska mängden
inträngande förorenat vatten i ledningarna. Infodringen av ledningarna kan dessutom genomföras
utan att schaktning behöver göras i området nära BÖP, vilket hade varit nödvändigt om en
separering till recipient skulle ske nu.

Motivering avseende punkt 3:
Fortifikationsverket avser rena länshållningsvatten från sydvästra banänden med avseende på PFAS
under byggnationen.

Markavvattningsprojektet inkluderar dock även ombyggnation av dagvattensystemet, där bland
annat omläggning av befintliga ledningar behövs, för att kunna leda dagvatten och dräneringsvatten
från sydvästra banänden till en gemensam punkt och vidare till reningsanläggning.
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Dessutom är det nödvändigt att separera dagvatten från skjutfältet Kråk, där ingen verksamhet med
brandskum förekommit, som idag leds in i dagvattensystemet i sydvästra banänden, så att det avleds
separat till recipient.

De volymer länsvatten som kan uppkomma inledningsvis utgör helt andra och lägre flöden än det
som reningsanläggningen slutligen ska dimensioneras för. Länsvattnet kan också komma att
innehålla mer suspenderat material än framtida dräneringsvatten, på grund av att det kommer från
öppna schakter, och den förbehandling med avskiljning av partiklar som är nödvändig för att
avskiljningen av PFAS med kolfilter eller andra anpassade adsorptionsmaterial ska fungera väl,
behöver anpassas till det aktuella vattnet.

Därför behövs möjligheten att ha en eller flera separata mobila reningsanläggningar under
anläggningstiden för att på bästa sätt kunna ta om hand det länsvatten som uppstår.
Fortifikationsverket motsätter sig därför ett villkor som innebär att det med nödvändighet måste
vara den slutliga permanenta reningsanläggningen som är tillgänglig för detta, utan föreslår att
villkoret ändras från formuleringen ”en	reningsanläggning” och ”reningsanläggningen” till
”reningsanläggning”.

Villkor	4: Den del som överklagas lyder ”Minst	99%	av	PFAS11	ska	tas	bort	vid	reningen.”

Yrkad ändring: ”Minst	90	%	av	PFAS11	ska	tas	bort	vid	reningen.”	

Motivering:
Länsstyrelsen har i sitt villkor angett att minst 99% av PFAS11 ska tas bort vid reningen. Som
motivering anger länsstyrelsen att reningstekniken med kolfilter är välkänd och med en välskött
anläggning med god kontroll av kolfiltrens mättnadsgrad så är 99%-reningsgrad möjlig.
Länsstyrelsen anger även att erfarenheter från andra reningsanläggningar för PFAS visar att med
välskötta och väldimensionerade kolfilter i flera steg kan halter under 10 ng/l nås.

De reningsanläggningar som har etablerats och finns i drift i Sverige renar i de flesta fall grundvatten
med förhållandevis höga halter av PFAS. Dessa anläggningar har intrimmats med avseende på den
sammansättning av inkommande vatten som förekommer på respektive plats. För att avskiljningen
över kolfiltrena ska fungera väl krävs en mycket god förbehandling av vattnet där partiklar och
andra ämnen som kan sätta igen och störa kolfiltren avskiljs. Det vatten som ska renas i Karlsborg
finns ännu inte, då dräneringarna ännu inte har byggts. Det är inte heller ett grundvatten, utan en
kombination av dag- och dräneringsvatten, vilket kan komma att innehålla större partikelmängder
än ett grundvatten. Bedömningar av vilka halter PFAS som kan komma att uppstå har gjorts genom
provtagningar av markvatten och befintligt dagvatten. Att med den utgångspunkten dimensionera
och anlägga en reningsanläggning som med fullständig säkerhet kan klara 99 % avskiljning av PFAS
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från dag ett är inte skäligt och inte med säkerhet tekniskt möjligt, då reningsgraden även beror av
ingående halter.

Det område som vid utredning har visat sig innehålla PFAS i sådana halter att rening är aktuell har i
samtliga handlingar redovisas som mörkrosa område enligt Figur 2. Det är detta område som legat
till grund för den utredning om reningsanläggning som har redovisats i MKB:n. Uppmätta PFAS-
halter inom det mörkrosa området, baserat på prover i ytliga grundvattenrör utan tätning mot
markytan (markvatten) framgår av Tabell 1.

Prover har även tagits ut i befintliga dagvattenbrunnar i området, vilket redovisas i MKB s. 35. I
dagvattenbrunnarna har det hittats generellt något högre PFAS-halter än i grundvattenproverna. I
brunnen med högst PFAS-halt uppmättes totalhalten av PFAS11 till 1 000 ng/l i december 2017. I
februari 2018 var dock halterna lägre.

Placeringen av dagvattenbrunnar och grundvattenrör, som ingår i sammanställningen framgår av
Figur 6 och Figur 5, där även högst uppmätta halter av två provtillfällen som utförts i utredningen,
framgår.

Tabell 1. Uppmätta PFAS-halter i mark och grundvatten 2017 (2 mättillfällen). Gult överskrider SGI:s preliminära
riktvärde för PFOS (45 µg/l). Ljusblått överskrider SLV:s åtgärdsgräns för dricksvatten, PFAS summa 11, men
underskrider gränsvärdet för dricksvatten. Utsnitt ur MKB tabell 3, s 33.
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Figur 5. Provtagna grundvattenrör inom rosa område. Niras GV2 ligger utanför område som ska markavvattnas. Utsnitt
av figur 17, s 32 i MKB. Se även Figur 3.

Figur 6. Provtagna dagvattenbrunnar vid sydvästra banänden. Provtagning utförd 2018-02-20. PFAS-halt i ng/l.

Sammantaget kan konstateras att den uppmätta medelhalten i det analyserade ytliga grundvattnet
har uppgått till ca 270 ng/l. Vid dränering i samband med markavvattning kan man förutsätta en viss
utspädning av detta i samband med nederbörd, då ytvatten rinner in i systemet. I dagvattensystemet
vid sydvästra banänden har halter upp till maximalt 1000 ng/l av PFAS uppmätts.

Om inkommande vatten till reningsanläggningen skulle komma att ha en halt om ca 200-300 ng/l
skulle 99 % reningsgrad betyda att utgående halt måste underskrida 3 ng/l. Det är inte uteslutet att
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kunna komma ned i sådana halter under gynnsamma förhållanden, men det är inte skäligt att kräva
som begränsningsvärde i ett villkor för en anläggning där ingående vatten ännu inte har börjat
produceras och därmed inte kan undersökas för optimering av anläggningen.

Rapporteringsgränserna för enskilda PFAS i analys med låg rapporteringsgräns1 är 0,3 ng/l, vilket
ger en summa av 3,3 ng/l för 11 stycken. Om samtliga 11 PFAS i gruppen PFAS11 har halter under
rapporteringsgränsen, så blir det inte möjligt att redovisa 99 % reningsgrad om ingående halter
ligger lägre än 330 ng/l, vilket bedöms kunna inträffa frekvent mot bakgrund av uppmätta halter i
området. Om dessutom vissa enskilda PFAS uppträder i utgående halt strax över
rapporteringsgränsen utan att summan av detekterade PFAS överskrider 1 % av ingående halt
PFAS11, så blir det ännu mer osäkert att visa om villkoret kan innehållas. Överlag bör inte villkor
anges, som kräver halter mycket nära tillgängliga rapporteringsgränser, då resultaten blir mycket
osäkra.

Om ingående halt till reningsanläggningen vore 1000 ng/l skulle 99 % rening motsvara en utgående
halt om 10 ng/l, vilket är den storleksordning som länsstyrelsen refererar till i sin motivering till
villkoret. Då den maximala uppmätta halten av PFAS11 i en enskild punkt inom området uppgår till
1 000 ng/l, men halterna i övrigt ligger betydligt lägre, kan det antas att ingående halt till
reningsanläggningen sällan eller aldrig kommer att uppgå till den nivån.

Det är av vikt att de villkor som sätts i ett tillståndsbeslut ska vara möjliga att efterleva.
Fortifikationsverket bedömer att det inte är möjligt att åta sig att klara 99 % reningsgrad, dels med
hänsyn till de relativt sett låga ingångshalterna jämfört med etablerade anläggningar, dels då det inte
finns möjlighet att utprova reningsfunktionen innan dräneringarna har anlagts och vattnet har
börjat samlas in.

I förstudien för reningsanläggning, bilaga 8 till MKB:n, föreslås att reningsanläggningen vid
Karlsborg flygplats utformas med kemisk fällning, sedimentering, filtrering och som sista steg
kolfilter. Faktiska flöden och koncentrationer av PFAS-föreningar är inte kända i dagsläget, eftersom
dräneringarna ännu inte har anlagts, utan har i förstudien bedömts och beräknats, och utifrån det
underlaget har ett förslag till design av reningsanläggningen tagits fram. I förstudien anges att det för
valda medel- och maxflöden bedöms att den totala reningsgraden med avseende på PFAS-föreningar
uppskattningsvis kommer att ligga på ca 85 – 90 % både vid ett 10-års regn och vid ett 2-års regn.
Att garanterat uppnå minst 99 % avskiljning av PFAS11 bedöms inte rimligt utifrån befintlig teknik
på marknaden.

1 ALS, Analyspaket, OV-34aQ, https://www.alsglobal.se/sok-analys?selected-matrix=&selected-sub-matrix=&selected-
area=&selected-sub-area=&q=pfos
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Bilaga:
Ny ”bilaga 2” – Område som ska ledas till reningsanläggning

Skövde 2020-02-11

Nicklas Berg
Projektledare, Fortifikationsverket


