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Synpunkter:
Markavvattning Karlsborgs flyplats
Bakgrund
Fortifikationsverket planerar att genomföra omfattande moderniseringsåtgärder på Karlsborgs flygplats. I samband med detta planeras att anläggas
ny markdränering på flygplatsområdet samt restaurering av hela
dräneringssystemet. Dräneringsområdet uppgår till 40 ha i direkt anslutning
till landnings/taxibanor. Dräneringen ska anslutas till befintligt
dagvattensystem, som avvattnas mot Kärnebäcken som mynnar i Bottensjön.
Verksamhetsutövaren
har
via
deras
konsult
Ramböll
gett
Vätternvårdsförbundet möjlighet att lämna synpunkter på den planerade
markavvattningens miljöpåverkan samt på vad som särskilt bör beaktas i den
miljökonsekvensbeskrivningen som ska bifogas ansökan om tillstånd.

Synpunkter
Vätternvårdsförbundet konsterara att:
•

Kärnebäcken
och
Bottensjön
ligger
inom
Vätterns
vattenskyddsområde. Bottensjön är riksintresse för yrkesfisket och
friluftslivet.

•

Vättern är riksintresse för bl. a. naturvård, yrkesfisket och friluftslivet;
dricksvattentäkt samt vattenskyddsområde. Dessutom är Vättern ett
Natura 2000 område, med naturtyperna ävjestrandsjöar (kod 3130)
och kransalgssjöar (kod 3140), dvs näringsfattiga sjöar med klart
vatten och rik undervattensvegetation.

•

I både Bottensjön och Vättern har redan förhöjda halter av PFOS
uppmätts i ytvatten och fisk. Ytvattenhalterna låg över gränsvärden
för kemiskt ytvattenstatus (vattendirektivets prioriterade farliga
ämnen) för PFOS (0,65 ng/L som som årsmedelhalt) i Bottensjön –
med 3,6 ng/L – och Vättern - med 1,25 ng/L. Både röding och
abborre från Vättern uppvisade förhöjda halter av PFOS som låg flera
gånger över gränsvärdet för PFOS i biota för kemiskt ytvattenstatus.
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•

Karlsborgs flygplats utgör en källa till PFAS. Enligt verksamhetsutövarens beräkningar tillförs årligen 200 till 400 g PFAS till
Bottensjön via Kärnebäcken.

•

PFAS har uppmätts i både grundvatten och dagvatten vid nästan alla
provpunkter inom dräneringsområdet – med mycket höga halter vid
sydvästra banänden (630 ng/L grundvatten, 1000 ng/L dagvatten).

•

Man avser att öka dräneringen från området, därmed kommer PFAS
troligen i större utsträckning att ledas vidare till Kärnebäcken. I
underlaget beräknade verksamhetsutövaren att denna ökningen
motsvarar 7,7 g PFAS (PFAS-11) och 1,5 g PFOS per år i en worstcase scenario. Detta skulle motsvara en ökning om 0,028 ng/L
(PFAS-11) och 0,005 ng/L (PFOS) i Bottensjön.

•

Vätterns unika egenskaper medför att sjön är särskilt känslig mot
svårnedbrytbara och bioackumulerande miljögifter. Uppehållstiden är
mycket lång (60 år), dvs även tillförda ämnen stannar kvar länge i
systemet. Förorenat sediment överlagras bara mycket långsamt pga
Vätterns låga sedimentation. Kallt vatten och ett näringsfattigt vatten
betyder att fisken växer långsamt, och ansamlar miljögifter sk
bioackumulation. Särskilt känslig är röding, som lever hela sitt liv i
sjön och är en top-predator.

•

I Vattenvårdsplan för Vättern beskrivs flera här relevanta miljömål
(generations- och delmål). Dessa inkluderar bl.a. Giftfri miljö, levande
sjöar och vattendrag samt god bebyggd miljö. Ett delmål är t.ex. att
[inga] miljögifter påverkar Vätterns ekosystem negativt eller medför
begränsningar för konsumtion, och att inga utsläpp av miljögifter sker
från punktkällor.
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(Vätternvårdsförbundets Rapport 122 Uppföljning av vattenvårdsplan samt
revidering för 2020.)
•

Verksamhetsutövaren beskriver i underlaget att man undersöker
huruvida det är möjligt (och effektivt) att rena markavvattningsvattnet
från den mer förorenade sydvästra banänden. Vätternvårdsförbundet
påpekar att det bör dessutom även undersökas möjligheten till
sanering av andra påverkade områden på flygplatsen, t.ex.
brandövningsplatser, som ligger utanför dräneringsområdet.

•

Vätternvårdsförbund noterar att Försvarsinspektören för hälsa och
miljö får i uppdrag av Vattenmyndigheterna att vidta åtgärder gällande
PFOS.
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(Vattenmyndigheternas Förslag till åtgärdsprogram 2018-2021 för nya
prioriterade ämnen i ytvatten, s. 45 och följande).
•

I miljökonsekvensbeskrivningen bör även påverkan på Vättern
(uppnåelsen av miljökvalitetsnormer, påverkan på gränsvärden m.m.),
och dess riskintressen (naturvård, yrkesfiske m.m.) redovisas. I brist
på nationella gränsvärden för t.ex. livsmedelkonsumtion bör
jämförelsen ske mot internationella gränsvärden.

I yttrandet har limnologerna Måns Lindell och Friederike Ermold deltagit.

Friederike Ermold
Sakkunnig vattenfrågor Vätternvårdsförbundet
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