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Sammanfattning
Inom försvarsmakten finns Skaraborgs flygflottilj (F7 Såtenäs)
som bedriver utbildningsverksamhet för värnpliktiga och
piloter till JAS 39 och Tp 84 Hercules. F7 har även central
utbildning av flygbasjägare för flygvapnet. I utbildning av
värnpliktiga ingår skjutövningar vid skjutbanor och i
övningsterräng.

Nya lagkrav som bygger på principen att förorenaren betalar
har medfört att det blir allt viktigare att kartlägga miljöskulder
inom de områden företag och organisationer ansvarar för.

Syftet och målet med detta arbete är att ge en samlad bild
över de miljöfarliga lämningar som finns inom Såtenäs
flottiljområde. Vidare att klarlägga vad som har gjorts och bör
göras. Dessutom görs en sammanställning av vad gjorda
saneringar har kostat i sin helhet hittills och en bedömning av
vad det kan komma att kosta, så kallade miljöbristkostnader.

Den metod som används bygger på standarden SS-ISO
14015:2001, Miljöbedömning av anläggningar och
organisationer (Environmental Assessment of Sites and
Organisations, EASO) och kan betecknas som en ”due
diligence”- revision.

Omfattningen begränsades till förorenade platser/områden
inom F7 Såtenäs, där det finns eller har funnits miljöfarliga
lämningar och/eller olyckor har skett med markföroreningar
som följd.

Personer som har bott och arbetat på Såtenäs mer eller
mindre hela sitt yrkesverksamma liv och har kunskap om
tidigare miljöpåverkande verksamhet har intervjuats. Detta
med tanke på att verksamheten på Såtenäs har pågått sedan
år 1938. Genom dessa intervjuer och genom platsbesök har
en inventering gjorts av de ställen som framkommit där det
finns och har funnits miljöfarliga lämningar.
Drivmedelsföroreningar tycks vara den vanligaste och
allvarligaste förorening på F7 Såtenäs. Miljöfarliga lämningar
har fört med sig kostnader av olika slag, bl.a. för inventering,
fältundersökning, riskbedömning, åtgärdsutredning,
framtagande av åtgärdsmål, projektering, åtgärder och
uppföljning.

En slutsats som kan dras från inventeringen är att bristen på
kunskap om miljöhoten och miljöfarliga föroreningar, från
flottiljens start till slutet av 1980-talet, ledde till de miljöfarliga
lämningar som finns idag och som nu måste tas om hand till
en bedömd kostnad av 18.1 Mkr.
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Abstract
Skaraborgs Flygflottilj (F7 Såtenäs) is the part of Swedish
national defence which runs educational and task-force
activities for pilots of JAS 39 and TP 84 Hercules. F7 also
train airbase rangers for Swedish air force. In the military
training, shooting practice at shooting-ranges and in the
woods is included.

New legislation based on the polluter pays principle has led to
increased importance of mapping environmental debts within
areas that the companies and organisations are responsible
for.

The purpose and aim of this study is to get concise picture of
contaminated soil that are within the Såtenäs area.
Furthermore to investigate what has been done and what
should be done to this contamination. In addition, a summary
of the costs for clearing of oil and recondition of soil due to
lack of environmental knowledge has been made.

The method used is based on of  SS-ISO 14015:2001,
(Environmental Assessment of Sites and Organisations,
EASO), referred to as a ”due diligence”- audit.

The scope of “due diligence” – audit was limited to sites/areas
within F7 Såtenäs, were there is or has been contaminated
soil and /or were accidents have occurred with soil
contamination as a result.

People who have lived and worked for a long time at Såtenäs
possess great knowledge of previous environmentally harmful
activities, considering that such activities have been going on
since 1938. By interviewing various persons of the older
Såtenäs staff and by visiting sites an investigation has been
performed, of discovered contaminated sites. Fuel spill seems
to be the most common and most serious contamination at F7
Såtenäs.

These contaminated sites have brought many costs, e.g., of
inventories, field inspections, risk assessments, task
investigations, action planning, projecting, measure and
revision.

One conclusion that can be drawn from investigation which is
that the lacking knowledge of environmental hazards from the
start to late eighties led to contaminated soil, which now has
to be taken care of at a cost of 18,1 Million sek.
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1 Inledning och bakgrund
Inom försvarsmakten finns Skaraborgs flygflottilj (F7 Såtenäs) som
bedriver utbildningsverksamhet för värnpliktiga och piloter till JAS 39
och Tp 84 Hercules. F7 har även central utbildning av flygbasjägare för
flygvapnet. I utbildning av värnpliktiga ingår skjutövningar vid
skjutbanor och i övningsterräng. I flottiljens verksamhet ingår även
reparationer och underhåll av bl.a. flygplan.

Såtenäs bebyggelse har anor från stenåldern och har fornminnen från
vikingatiden med bl.a. flera gravplatser. F7 Såtenäs ligger vid Vänerns
södra strand och är grundat på ett gammalt gods som beboddes av
personer som fått det i förläning av konungen. Godset har varit i privat
ägo sedan 1700-talet och var en av landets främsta jordbruksskolor i
början av 1900-talet. Flygflottiljen grundades 1938 när staten köpte
godset och byggde hangarer, kaserner, m.m. Officiell start var 1940.

Samtidigt med flottiljens tillkomst lades järnvägen ner som hade fraktat
tegel från godsets tegelbruk till hamnen. Drivmedel transporterades
därefter med tankbåtar. Det finns rörledning från hamnen till större
cisterner för förvaring och för distribution av drivmedel till
hangarplattor. Tankbåtsverksamheten lades ner 1988 och drivmedel
transporteras numera med tankbilar [1].

I maj 1941 startade utbildningen med propellerdrivna bombflygplan
(B5) från gräsfält. De första rullbanorna för start och landning kom till
1950 samtidigt med  introduktionen av jetdrivna flygplan.
Transportflygverksamhet upprättades under 1950-talet. Det finns även
helikopter samt sambandsflygverksamhet. Under årens lopp har
verksamheten vuxit. En större genomgripande förändring skedde för
drygt 25 år sedan då flygplan A 32 Lansen ersattes av Aj 37 Viggen.
Nästa stora förändring skedde 1997 då ”Viggen” ersattes av JAS 39
Gripen [2].

I och med att jetflygplan introducerades ökade drivmedelsförbrukningen
och därmed hanteringen av drivmedel avsevärt. Drivmedel utgör en stor
miljörisk i verksamheten.

En annan miljörisk är spridning av t.ex. bly från ammunition.

Nya lagkrav som bygger på principen att förorenaren betalar har
medfört att det blir allt viktigare att kartlägga miljöskulder inom de
områden företag och organisationer ansvarar för. Se kap 1.4.

Försvarsmaktens högkvarter (HKV) har beslutat att det skall göras en
landsomfattande inventering av miljöfarliga lämningar på alla
försvarsmaktens områden [3]. En systematisk kartläggning pågår sedan
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1992 av platser där mark- och grundvattenförorening bedöms kunna
föreligga. Denna kartläggning sker i nära samarbete med Naturvårds-
verket och med medverkan av avdelningen för Mark- och Vattenresurser
vid KTH samt flera av landets ledande konsultföretag inom miljö-
området. Det pågår ett projekt inom försvaret, ”Försvarets Miljöfarliga
Lämningar”, som koordineras av Miljöavdelningen vid HKV/Miljö i
Stockholm. Projektets målsättning är att registrera alla kända
lämningar med någon form av miljöpåverkan. Försvarsmaktens
miljöarbete leds av HKV inom ramen för av Överbefälhavaren (ÖB)
fastställd miljöpolicy. Inom HKV svarar Miljöavdelningen för att de
uppdrag och uppgifter av miljökaraktär, som regeringen ger
Försvarsmakten, blir genomförda.

Ansvarfördelningen för miljöfarliga lämningar sker efter landets
uppdelning i län. Stockholms och Västra Götalands län innefattar dock
ett stort antal miljöfarliga lämningar, varför en uppdelning av ansvaret
inom dessa län har skett. F7 Såtenäs ansvarar för eget område. Från
2001-01-01 hanteras respektive objekt på lokal nivå hos chef med
miljöansvar. Vid HKV/MILJÖ sammanhålls efterbehandlingsplanerna
och registerhållning [3].

En metod för blykartering har delgivits miljöhandläggare samt
skjutfältsbefäl. Alla registrerade platser skall vara blykarterade, så att
erforderliga efterbehandlingsåtgärder kan vara genomförda senast år
2015.

1.1 Syfte och mål
Syftet och målet med detta arbete är att ge en samlad bild över de
miljöfarliga lämningar som finns inom Såtenäs flottiljområde. Vidare att
klarlägga vad som har gjorts och bör göras. Dessutom görs en
sammanställning av vad gjorda saneringar har kostat i sin helhet
hittills och en bedömning av vad det kan komma att kosta i framtiden,
så kallade miljöbristkostnader1.

                                                                                                                                                                                                  

1 miljörelaterade kostnader, som har uppstått genom bristande miljökunskap m m.



”Due diligence”- revision av förorenad mark på F7 Såtenäs

                                                                         8                                                                         

1.1.1 Frågeställningar:

1. På vilka platser inom Såtenäs finns det miljöfarliga lämningar?

2. Vilka av dessa förorenade platser är redan undersökta/sanerade?

3. Vilken riskklass bör nyupptäckta föroreningsställen ges?

4. Vilka behandlingsmetoder kan användas vid sanering?

5. Vad har marksaneringar kostat och vad kommer det att kosta?

6. Vilka fördelar finns med att ta hand om förorenade jordmassor själv?

1.2 Metod/arbetssätt
I detta arbete görs en inventering och kartläggning av miljöfarliga
lämningar som finns på Såtenäs område. Den metod som används
bygger på standarden SS-ISO 14015:2001, Miljöbedömning av
anläggningar och organisationer (Environmental Assessment of Sites
and Organisations, EASO) [4]. I standardens inledning sägs: ”En sådan
bedömning kan utföras under drift eller vid tiden för ett köp eller i
samband med överföring av tillgångar och kan genomföras som en del
av ett bredare bedömningsförfarande som ofta kallas ’due diligence’ ”.

”Due diligence” är ett slags revision som framförallt används vid köp-
eller avyttrande av verksamhet och markområden. Det beskrivs i SS-
ISO 14015 så här: ”Bedömningsförfarandet innefattar planering av
bedömningen, insamling och säkerställande av information, utvärdering
av information och rapportering av bedömningen. Förfarandet kan även
innefatta identifiering av affärsmöjligheter”.

Föreliggande ”due diligence”- revision gjordes genom intervjuer av äldre
Såtenäspersonal med anknytning till området, dokumentgranskning,
litteratur/utredningsstudier och platsbesök.

Miljöbristkostnad används för att beräkna vilka kostnader som är
förenade med omhändertagande av t.ex. gamla miljöskulder. I detta
arbete var tanken att med hjälp av faktiska kostnader, främst direkta
utgifter för sanering, ta fram vilka kostnader som är förknippade med
miljöfarliga lämningar/olyckor. Miljöbristkostnader kan jämföras med
kvalitetsbristkostnader som uppstår p.g.a. bristande kvalitet [4][5].

De av försvaret anlitade konsulterna har använt sig av Natur-
vårdsverkets (NV) MIFO-modell (Metodik för Inventering av Förorenade
Områden) till att riskklassificera förorenade platser. ”MIFO-modellen
bygger på grundliga kart- och arkivstudier och översiktliga
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undersökningar med provtagning i olika medier på strategiskt utvalda
punkter och analyser.

Fas 1 omfattar en orienterande studie och riskklassning och fas 2 en
översiktlig undersökning och en ny riskklassning” [6].

Fas 1 omfattar följande enligt NV; Objekts- och branschidentifiering,
uppgiftssamling och platsbesök, administrativa uppgifter, verksamhets-
områdes- och omgivningsbeskrivning och riskklassning.

I detta arbete gjordes en riskklassning av de nyupptäckta förorenade
platser enligt fas 1.

1.3 Omfattning och avgränsning
Omfattningen av ”due diligence” revisionen begränsades till förorenade
platser/områden inom F7 Såtenäs, där det finns eller har funnits
miljöfarliga lämningar och/eller olyckor har skett med mark-
föroreningar som följd. I istället för affärskonsekvenser och
affärsmöjligheter har detta arbete fokuserats på miljöbristkostnader.

Bedömningskriteriet för revisionen var miljöbalken och andra legala
krav.

1.4 Tillämpliga författningar för efterbehandling/sanering

Miljöbalken 2 Kap 7§   Skälighetsregeln säger att kraven mot
verksamhetsutövaren skall vara rimliga och meningsfulla.

”Vid denna bedömning skall särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått
jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder”

Miljöbalken 2 Kap 8 § Pollutor pays principle (PPP), principen att
förorenaren betalar innebär inte endast ett ansvar för verksamhets-
utövaren att förebygga skador utan också skyldighet att avhjälpa dem
när de väl inträffat. Efterbehandlingsskyldighet omfattas inte av
preskriptionslagens regler. Staten har ansvaret för efterbehandling för
skador orsakade av militär verksamhet [7].

”Alla som bedriver eller har bedrivit en verksamhet eller vidtagit en åtgärd som medfört skada eller
olägenhet för miljön ansvarar till dess skadan eller olägenheten har upphört för att denna avhjälps i den
omfattning det kan anses skäligt enligt 10 Kap. I den mån det föreskrivs i denna balk kan i stället
skyldighet att ersätta skadan eller olägenheten uppkomma”.

Miljöbalken 9 Kap 6§ Tillstånds- och anmälningsplikt för miljöfarlig
verksamhet F7 bedriver miljöfarligverksamhet och är därmed
tillståndspliktig.
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Miljöbalken 10 Kap Förorenade områden handlar om ansvaret för
utredning och efterbehandling.

1§ Detta kapitel skall tillämpas på mark- och vattenområden samt byggnader och anläggningar som är
så förorenade att det kan medföra skada eller olägenheter för människors hälsa eller miljön.
2§ Ansvarig för efterbehandling av sådana områden, byggnader eller anläggningar som anges i 1§ är
den som bedriver eller har bedrivit en verksamhet eller vidtagit en åtgärd som har bidragit till
föroreningen (verksamhetsutövaren)

Miljöbalken 33 Kap Miljöskadeförsäkring och saneringsförsäkring

”Den som utövar miljöfarlig verksamhet som enligt denna balk eller enligt föreskrifter som meddelats
med stöd av balken kräver tillstånd eller anmälan skall bidra till försäkringarna med belopp som framgår
av tabeller som godkänts av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Beloppet skall
betalas i förskott för kalenderåret.”

SFS 2001:512 Förordning om deponering av avfall

1 § Syftet med denna förordning är att förebygga och minska de negativa effekter deponering av avfall
kan orsaka på människors hälsa och på miljön, särskilt när det gäller förorening av ytvatten,
grundvatten, mark och luft, och på den globala miljön, under en deponis hela livscykel.

SFS 2001:1063 Avfallsförordningen

1§ Denna förordning gäller avfall och avfallets hantering.
48 § Generalläkaren får efter att ha hört Naturvårdsverket meddela föreskrifter om avsteg från
tillämpningen av 15 kap. miljöbalken och bestämmelserna i denna förordning i fråga om hantering av
hushållsavfall och farligt avfall inom Försvarsmakten, Fortifikationsverket, Försvarets materielverk och
Försvarets radioanstalt.

SFS 1998:930 Förordning om miljöriskområden

1 § Denna förordning skall tillämpas vid prövningen av om ett område skall förklaras som
miljöriskområde enligt 10 kap. miljöbalken.
2 § En utredning som avser om ett mark- eller vattenområde skall förklaras som miljöriskområde, skall
innefatta en kartläggning av föroreningarnas art, grad och spridningsbenägenhet.
Till utredningen skall fogas en karta över det förorenade området och det område däromkring som
riskerar att förorenas.

SFS 1998:899 Förordning  om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

1 § Denna förordning gäller miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd enligt 9 kap. miljöbalken.
2 § I bilagan till denna förordning anges om en verksamhet eller åtgärd kräver tillstånd eller anmälan
enligt 9 kap. 6 § miljöbalken.
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2 ”Due diligence”- revision

2.1 Flottiljområdet F7
Såtenäs ligger på en udde vid Vänern i kanten av den vidsträckta
Västgötaslätten. Ett system av moränryggar skapar en lågmäld struktur
åt landskapet. Flottiljområdet som är ungefär 1100 ha stort ägs av
staten och är belägen på en höjd av 54 meter över havet. Där finns
öppen mark (flygfältet och idrottsplatserna) och skogsmark jämt
fördelad. I parken runt herrgården (parkmässen) samt i de gamla
beteshagarna växer högvuxen ädellövskog. På området innanför
inhägnad finns förutom flygverksamhet även familjebostäder som hyrs
av anställd personal. Utanför inhägnaden finns 37 bostäder. Tun, ett
litet samhälle, ligger nära Såtenäs, annars är området omkring relativt
glest bebyggd [1].

Området runt flottiljen är relativt rikt på skyddsvärda naturmiljöer. De
flesta naturvärdena är kopplade till Vänern och utgörs av vikar norr,
väster och öster. Dättern är naturmiljö av riksintresse.

F7 ligger på mycket varierande jordarter vilket gör att infiltration och
avrinning varierar inom området. Från rullbanor och taxibanor, som i
huvudsak är belägen på lera, leds den största delen av nederbörden
bort via dagvattensystemet och endast en liten del infiltrerar. Inom
flottiljen i övrigt infiltrerar en stor del av nederbörden till grundvattnet.
Vänern (Brandsfjorden och Dalbosjön) är recipient för såväl ytlig
avrinning som grundvattenavrinning [8].

Figur 1. Bild över F7 Såtenäs    © Ulf Fabiansson Infobild
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2.2 De vanligaste markföroreningarna på F7
De vanligaste föroreningarna på F7 är främst petroleumprodukter som
utgörs av kolväten och av tillsatsmedel, ammunitionsrester, främst bly
och kemikalier (rester från ABC- stridsmedelövningar2).

Bly (Pb) En metall som är ett grundämne och ej är nedbrytbar och kan
därför bioackumuleras i näringskedjan. Detta leder till höga halter hos
toppkonsumenten och det kan ge skadeverkningar på organismen [9].
Förhöjda blyhalter i sjöar och hav ökar också risken för skador på fisk
och havsfåglar eftersom de kan anrikas i organismer. Giftverkan beror
på i vilken kemisk form metallen uppträder. Bly uppträder i mark och
vatten i form av joner (Pb2+). Bly förekommer i mark framförallt som
karbonater, fosfater och hydroxider samt i syrefria, sulfidhaltiga miljöer
som sulfider. Samtliga bildade fällningar (salter) har låg eller mycket låg
löslighet. Tetraetylbly i mark bryts relativt snabbt ner till blyjoner. Bly
binds mycket effektivt till det organiska material som finns i det ytliga
humusskiktet (måren) i skogsmarker. När humusskiktets innehåll av
organiskt material bryts ned (kan ta hundratals år innan allt omsatts)
följer både bly och kvicksilver humusämnen ner i marken där den kan
bli kvar i många tusen år [10].

Organiska ämnen i sprängmedel, lyssatser, krutladdningar mm.
innehåller föreningar som efterhand kan ombildas till substanser vilka
kan vara farliga för omgivande miljö [11]. Organiska föroreningar bryts i
huvudsak ner genom mikroorganismernas försorg. Föroreningens
kemiska struktur är betydelsefull för nedbrytningens hastighet och
effektivitet, likaså temperatur, markens fysikaliska egenskaper och
gasmiljö.

Petroleumprodukter (olja) består av alifatiska och aromatiska
kolväten. Alifatiska kolväten består av raka eller förgrenade kolkedjor,
medan aromatiska kolväten innehåller en eller flera bensenringar till
vilka kolkedjor kan bindas. Mineralolja utgörs i huvudsak av opolära
alifatiska kolväten. De har mycket låg rörlighet i mark och låg löslighet i
vatten. De flesta alifatiska kolväten bryts ner ganska lätt i marken om
syre finns tillgängligt. Under syrefattiga förhållanden kan de däremot
förbli onedbrytbara under många år [11].

BTEX (bensen, toluen, etylbensen och xylen) är monoaromater, dvs.
består av en bensenring. Dessa ämnen finns i petroleumprodukter.
BTEX bryts ner under aeroba förhållanden. Under anaeroba för-
hållanden sker nedbrytning under vissa betingelser. (Bensen är mer
svårnedbrytbart). BTEX är flyktiga, delvis lösliga i vatten och sorberas i
liten utsträckning till fasta ämnen i marken. Detta medför att de lätt
transporteras i såväl i vatten- som i gasfas i miljön [11].

2 ABC = Atom-, biologisk och kemisk stridsmedel
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2.2.1 Flygbränslen
Flygbensin 33, flygbensin 55, reabensin (MC 77)  är bränslen som
användes förr i flygplanen. Dessa bränslen flyter på vatten men kan
också tränga ner i marken och därmed orsaka grundvattenförorening.
Lätta delar avdunstar och bryts ned fotokemiskt. Tyngre delar i mark
och vatten är svårnedbrytbara. Förbränning av produkterna ger bl.a.
växthusgaser. Dagens bränsle är flygfotogen 75 (Jet A-1) och har
motsvarande ekotoxikologiska egenskaper. (Utförligare beskrivningar
om flygbensin 33 samt flygfotogen 75 finns i bilaga 1).

Ett drivmedelsutsläpp i Vänern kan få både biologiska effekter i form av
oljeskador på fågel, däggdjur och växter, förgiftning av djur och mikro-
organismer, och så kallade socio-ekonomiska effekter i form av skador
på badstränder, båtar, turism, friluftliv, och dricksvattentäckter.

Den akuta giftigheten är dessutom större för lätta oljefraktioner, som
t.ex. flygfotogen, än för tyngre fraktioner.

Såtenäs, som tar vatten från Vänern och även grundvatten, renar det i
sitt reningsverk och säljer det till Tun, kan få påverkan i sitt vatten-
kvalitet vid eventull drivmedelsutsläpp. Avloppsvattnet tas om hand i
eget reningsverk och därmed finns inte någon risk att kommunalt
avloppsverk förorenas vid eventull drivmedelsutsläpp.

2.3 Riskklassificering av miljöfarliga lämningar
I en skrivelse från Försvarsmakten framkommer att vid riskbedömning
av miljöfarliga lämningar har tre faktorer beaktats [3]:

� Mängden farliga ämnen

� Spridningsmöjligheterna

� Risken för skada på miljö eller människa

Nivån på farligheten konstateras med hjälp av mätningar och analyser.
Spridningsmöjligheterna bedöms efter farlighetens möjlighet att påverka
grund- och ytvatten. Risken för skada bedöms i varje enskild fall.

Farlighet definieras enligt Naturvårdsverket som ämnets inneboende
möjlighet att skada människa och miljö, ”dvs en ämnesberoende
egenskap ofta angiven som ett ämnes toxicitet. På ett förorenat område
finns i de flesta fall flera föroreningar. Hur dessa samverkar är oftast
okänt. Vid bedömning av föroreningarnas farlighet tas ingen hänsyn till
samverkanseffekter mellan föroreningar. I den samlade risk-
bedömningen bedöms däremot ett områdes totala risk som högre om
flera föroreningar finns på objektet än om det bara finns en förorening”
[6].
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2.3.1 Försvarsmaktens riskklassifikation
Försvarsmakten har klassificerat de miljöfarliga lämningarna i en
fyraradig skala som i stort ansluter sig till Naturvårdsverkets
riskklasser. Inriktningen är att ett objekt i riskklass 1 åtgärdas
omedelbart, riskklass 2 åtgärdas eller efterbehandlas före år 2006 för
att därmed eliminera farligheten, medan objekt i riskklass 3 åtgärdas
före år 2015, riskklass 4 behöver inte åtgärdas.  Försvarsmaktens
definition av riskklasserna anges inom citationstecken [12]:

Klass 1: Mycket stor risk. ”Akut miljöfara och behov av omedelbara
åtgärder”

Klass 2: Stor risk/måttlig risk. ”Miljöfara som skall åtgärdas enligt
särskild plan”

Klass 3: Liten risk. ”Miljöfara som kan lämnas men under uppsikt
eller åtgärdas på sikt”

Klass 4: Mycket liten risk. ”Ingen eller liten miljöfara som ej behöver
åtgärdas”

Klass 0: Ofarliga. Dessa objekt finns kvar centralt registrerade

F7 skall göra en förnyad undersökning av farligheten (riskklass 3) före
eventuell sanering eller om marken skall säljas samt om objektet inte
kan ”självsanera”.

2.4 Kartläggning av föroreningsplatser på Såtenäs
Genom att intervjua flera äldre Såtenäspersonal och genom platsbesök
har en inventering gjorts av de ställen där det finns och har funnits
miljöfarliga lämningar.

Valet av intervjupersoner gjordes baserat på deras arbetsuppgifter
och/eller på tiden som de har arbetat och bott på Såtenäs. Detta med
tanke på att verksamheten på Såtenäs har pågått sedan år 1938 och
dessa personer har har kunskap om tidigare miljöpåverkande
verksamhet. Intervjutiden varierade från en timme till tre timmar och
uppgifterna skrevs ner för hand, föroreningsplatser besöktes och
prickades in på kartan.

Dessa intervjuuppgifter jämfördes sedan med den dokumentation som
finns på Såtenäs, eftersom viss inventering av miljöfarliga lämningar
och en del marksaneringar har gjorts bl a efter drivmedelsläckor och
olyckor.
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Förorenade platser är markerade på kartan antingen med en blå eller
röd ruta och en siffra. De röda rutorna är redan undersökta av HKV och
försvarsmaktens numrering för dessa miljöfarliga lämningar är F7 001 –
F7 016. T.ex. F7 016 betyder: Skaraborgs Flygflottilj sextonde anmälda
lämningen [13].

De blå rutorna är de nya platser som har framkommit via intervjuer.
Numrering för dessa nyupptäckta miljöfarliga lämningar är F 71 – F 92
enligt HKV:s önskan. (se kartan i bilaga 2).

Dessa gamla och nya platser behandlas i detta avsnitt och vid varje del
återges initialer från respektive intervjupersoner. (Samma information
gavs ofta av flera intervjupersoner)

Följande personer på F7 Såtenäs har intervjuats:

[TJ]            Tommy Johansson Sambands och informations-
systemenhet, SIS

[JD] Jan Drakfors Miljöchef

[BJ] Bengt Johansson Fortifikationsverket

[K-O O] Kent-Olof Olsson Garnisionsenhet, GE, möte på Såtenäs

[L.W] Lennart Wiklund Pensionär, möte på Såtenäs

[LN] Lars Norrlender FM-Log Försörjningsenhet Skaraborg

[PS] Patrik Svärd Fortifikationsverket

[FJ] Folke Johansson Flygtekniker (pensionär)

[NH] Nils Hermansson Transport (pensionär)

[RA] Runar Artursson Brandmästare (pensionär)

[RA A] Raymond Andersson F7 museét

[JK] Jan Klang Fortifikationsverket

[KJ] Kjell Johansson GE, miljöhandläggare

[JH] Jan Hägg Carl Bro teknikkonsult AB

Intervjusammanfattningarna är fritt återgivna från intervjupersonerna
och är skrivna med kursivt text. Icke kursivt text är hämtad från F7
Såtenäs egen dokumentation som redovisas i Högkvarterets skrivelse
med bilagor [3].
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En intervjuad säger t.ex.: ”Förr tankade man flygplan med hjälp av en
tratt och en handpump. I tratten fanns en sämskinn vars uppgift var att
ta bort vattnet ur drivmedlet. De som skötte denna syssla var inte så
noga med att kontrollera om det rann över, därför blev det många små
mängder drivmedel (bensin 100/130 oktan) som hamnade på plattan och
i  marken. På sommartid dunstade det mesta bort men under den kalla
årstiden var det värre. T.ex. mitt emot parkmässen servades gamla
flygplanstypen B18 på gräsfältet och mycket spill hamnade i marken.
Platsen upptas idag av en hangar som uppfördes 1975/1976. På ett
ställe var det mycket noga att man tog vara på all glykol. En värnpliktig
hade uppgiften att se till att så skedde. Vid förfrågan vad han gjorde med
glykolen när behållaren var full, svarade han: `Jag häller ut den i
gatubrunnen.`” [FJ]

Figur 2 Karta över förorenade platser på F7 Såtenäs
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2.4.1 Intervjuer och dokumentgranskning
 (F7 001)  Söne (utanför kartan och utanför området), ett skjutfält som

var i drift mellan 1950-1994, där skjutning med flygburen
ammunition har skett. Bedömning av miljörisk är att fältet
endast innehåller skrot främst järn och mindre delar av
koppar. Obetydliga mängder av diverse andra tungmetaller
kan finnas. Vid ändrad mark/vatten användning kan skrotet
och eventuella blindgångare utföra hinder för maskiner och
verktyg (riskklass 4).

(F7 002)  Hattefuran är ett skjutfält (utanför kartan) där målskjutning i
vatten har skett, från 1950 tills för några år sedan. Där fanns
ett bombmål för bombning med flygplan. En kollision med
flygplan Lansen har inträffat på området och en raketolycka
med skador på människor har skett. [FJ] [KJ]

På Hattefuran har förekommit skjutning med alla typer av flygburen
ammunition, inkl. bomber, raketer, akan (automatkanon). På området
finns vatten och berg. Enligt bedömt miljörisk; innehåller endast skrot
främst av järn och mindre mängd koppar. Obetydliga mängder av
diverse andra tungmetaller kan finnas. Marinen sanerar i vattnet. Vid
ändrad mark/vatten användning kan skrotet och eventuella
blindgångare utföra hinder för maskiner och verktyg (riskklass 4).

(F7 003)  Nedlagt skjutfält (lerduvebana) där man har skjutit med hagel
sedan 1948. [FJ] [KJ]

Ammunitionsrester finns av bl.a. hagel på nedlagt skjutfält, där
lerduveskjutning har pågått. Objektet underlagras av jordlager med
bedömda måttliga spridningsmöjligheter. Generella studier utförda på
bly (från blyad ammunition) visar på låg spridningsbenägenhet /
rörlighet i mark/grundvattensystemet (Johan Helldén AB/Uppsala
universitet). Blykarteras enligt särskilda anvisningar (riskklass 4).

(F7 004)  Pistolbana K0046.176, korthållsbana K0046.167,
långhållsbana K0046.166

Ammunitionsrester i kulfång i drift där verksamheten har pågått sedan
1940. Bedömt som måttlig miljörisk. Blyrensning kommer att ske enligt
centrala anvisningar med 5-10 års intervall. Utbytt kulfånggrus
kommer då att renas så att sanden kan återanvändas utan miljöfara
och utrensat bly tas om hand. Vid första rensning kommer
urlakningsskydd att tillföras. Renas troligen enligt Försvarsmaktsplan
år 2004 (riskklass 3).
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Enligt HKV:s skrivelse [7] har ovan nämnda platser undersökts och med
tanke på miljökulfång, riskvärderats på nytt. Kulfången underlagras av
ett lager sand/grovmo och därefter lera vilket ger små spridnings-
förutsättningar. Vid beräkning av spridningshastighet används vattnets
strömningshastighet i aktuell marktyp (Naturvårdverket rapport 4918)
samt en retardationsfaktor för bly på 100 (Bert Allard, Tema Vatten i
Linköpings Universitet, utredning deponifilter SORAB). Förorenings-
nivån är enligt genomförda XRF-mätningar (röntgen-fluorescens)
mycket hög i jämförelse med Naturvårdverkets riktvärden. På
sommaren 2003 skall ett miljökulfång anläggas vilket innebär en tät
täckning och därmed förhindras föroreningsspridningen (riskklass 4).

(F7 005)  På en brandövningsplats som har varit i drift sedan 1970
eldas gamla flygplan. Förr var platsen ”hemmagjord” och
liten. När brandmännen använde sina skumkanoner så sköt
de över kanterna och då hamnade släckmedel och annat i
marken runtom samt i Vissbäcken och därefter till Vänern.
[RA]

Till eldning av gamla flygplan användes ca. 30 m3 MC 77/år, släck-
medel; syntetisk skumvätska 7 m3/år, filmbindande medel 4 m3/år,
släckpulver; NA 8-10 ton/år. Brandövningsplatser kan ha höga
föroreningshalter men denna plats är sanerad i samband med
ombyggnaden (år 1987) och därför tros inte att föroreningshalten är hög
idag (riskklass 4).

(F7 006)  En före detta brandövningsplats som var i drift mellan 1960-
1966. Där fanns ingen platta utan man eldade på marken.
Jordlagret var två decimeter och under fanns det flytlera. En
gång hände det att räddningsbilen körde fast och så åter-
antände elden och framhjulen och framdelen på bilen blev
svarta. Gamla flygplan eldades upp med hjälp av flygbränslet
MC 77 och släcktes med proteinskum (gelatin) som inte
luktade gott på sommartid. [RA] [KJ]

Platsen är lokaliserad på tät lera omedelbart i flottiljens västra banände.
Leran förhindrar spridningen av föroreningen och någon förutsättning
för allvarlig grundvattenpåverkan bedöms således inte föreligga. Platsen
bör eventuellt undersökas i samband med nedläggning/avveckling
(riskklass 4).

I F7:s dokumentation nämns att platsen har utnyttjats som ABC-bana.
Detta har dock ingen av de intervjuade personer känt till.
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(F7 007)  Det har funnits ett hus där oljefaten tvättades (sköljhus för
500 fat/år) och ett nedlagt fatförråd som användes under
åren 1950-1980/85. Tvättning av oljefaten medförde spill i
marken (petroleumprodukter, bensen). Idag är byggnaden
borta, den togs bort för två år sedan.[FJ] [BJ] [TJ]

Enligt provtagningar finns här föroreningar och det rör sig om ca.100
m3 förorenad jord. Den konstaterade föroreningen innebär ingen akut
miljöfara utan enligt bedömningen får den tills vidare vara orörd. Vid
nuvarande markanvändning bedöms risken för mänsklig exponering
som liten. Vid nedläggning av F7 eller vid ombyggnad eller ändrad
markanvändning skall en ny undersökning och vid behov sanering
genomföras. Detta skall godkännas av tillsynsmyndigheten (riskklass
3).

(F7 008) Drivmedelsläckage vid A-macken. Platsen är borttagen ur
registret. Se även F7 010.

(F7 009)  F 84.  Drivmedelsläckage som är helt/delvis sanerad. [LN]

Platsen delvis sanerad? Bortgrävt jord fört till brandplatsen? Ingen vet
med säkerhet eftersom dokumentation saknas om detta. Marktypen
utgörs av lera vilket gör att spridningsförutsättningarna i mark för
eventuella kvarvarande föroreningar är att betrakta som låga (riskklass
3). Platsen måste riskvärderas på nytt för att få säkerhet och därför
finns denna plats med båda beteckningar med i kartläggningen.

(F7 010) F 73.  Det har funnits en gammal mack för tankning av
flygplan, sk. A-mack vid kanslihuset. Där har läckage av
drivmedel (MC 77) pågått under en lång tid och förorenat
marken på ett stort område. Plattorna är omgjorda och
bredare idag. [BJ] [LN] [JH]

I dokumentationen är A-macken borttagen ur registret (riskklass 0).

”Anläggningen avvecklad och borttagen under 1998 varvid alla
misstänkta farligheter tillvaratogs på miljömässigt riktigt sätt”, enligt
Lars Norrlender. Själva mackområdet är sanerad, men markprover är
tagna som visar att det finns föroreningar kvar längs ledningar mot
hangaren och mot den nya matsalen samt mot drivmedelsdepån.
Platsen måste riskvärderas på nytt och därför finns denna plats med
båda beteckningar med i kartläggningen.

(F7 011) F 92  Skrotplats, (1970-1985) där det samlades diverse
flygplansdelar från verkstäderna innan de såldes till
skrothandlare. [NH] [RA]

Platsen är belägen på tätande lera. Dränering sker från området via
ytvatten.Vattenprover är tagna och visade inga föroreningar (riskklass
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4). I F7:s dokumentation skrivs det om utbrända flygplan, men enligt
intervjupersoner förvarades dessa på ett annat ställe (se F7 012).

Idag finns här förorenade jordmassor (1000 ton) tillfälligt
upplagda från C-macken som behöver tas om hand. [JH]

Detta gör att riskklassning måste ändras till 2. (Platsen är rödmarkerad
på kartan)

(F7 012)  Gammal tipp (300 m2) som användes för mycket länge sedan.
Under åren mellan 1970-1985 användes den som metall-
skrotupplag och uppställningsplats för utbrända flygplan.
Platsen har  (år 1997/1998) använts som lagringsplats för
förorenade jordmassor, som lades där för luftning. Tippen är
idag övervuxen med sly och är svårtillgänglig.Vid platsbesök
kunde konstateras att någon gammal flygplansdel ligger kvar.
[FJ] [RA A]

Platsen är borttagen ur registret. (riskklass 0)

(F7 013)  Det har funnits en soptipp för industri- och hushållssopor
(1940  - 1950) som också var en brandövningsplats. Man
gjorde en vattenbädd och bränslebädd och eldade på. Det var
ingen bra plats för brandövning p.g.a. flygningarna eftersom
platsen är belägen i närheten av banan. [RA] [BJ]

Platsen är undersökt oktober 1999 av KM (Kjessler och Mannarstråle)
och inga föroreningar påträffades. Upplaget ligger bredvid reningsverket
och är bevuxen med träd och annan växtlighet. Området är omgiven av
lera. Lakvattenprov kunde ej tas, eftersom lakvattendränering sker via
grundvatten och därför är riskbedömningen baserad på inventering
(riskklass 4).

(F7 014)  Soptipp i Råda, sanerad 1981. (utanför kartan och utanför
Såtenäs)

(F7 015)  En gammal tipp som användes under några år (1974-1985,
enligt dokumentation 1970-1975) på samma sätt som ovan.
Tippen används fortfarande fast bara för stubbar, löv,
schaktmaterial och brännbart byggmaterial. [BJ] [K-O O]

a) Intill tippen finns en sk. Radiakbana (ABC-bana). Napalm
brändes också där. Den är befintlig idag, inhägnad, men
används inte längre. [RA]

Prover är tagna och föroreningsnivån bedöms som liten,
spridningsförutsättningarna bedöms som små till måttliga.
Bedömningen baseras på inventering samt provtagning och analys av 4
st ytvattenprover. Något behov av åtgärder eller undersökningsinsatser
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föreligger inte. Kontroll, städning och täckning av delar av
avfallsupplaget bör ske. Borttagen ur registret (riskklass 0).

a) Försvarets forskningsanstalt har i samarbete med Johan Helldén AB
gjort detaljerade miljötekniska markundersökningar av frekvent
använda ABC-banor som visar genomgående låga föroreningshalter (ref.
FOA NBC skydd, rapport FOA-D-99-0040-862-SE).

(F7 016)  Den största tippen på Såtenäs kom till omkring år 1960 och
var i bruk till 1970. Den fungerade också som brandövnings-
plats. Till tippen körde man allt avfall från hela flottiljen, och
från100 bostäder tre gånger/vecka (utom matrester som
hämtades av ”en grisbonde”). Allt innebär hushållssopor
inklusive glas, metallburkar, allt från måleri och bilverkstäder,
flygmaskindelar, personbilar, blybatterier och annan skrot.
Detta innebar en salig blandning av olika ämnen och
kemikalier i tippen (bly, tungmetaller, kvicksilver, färg, mm.)
och massor av stora råttor. När tippen blev full användes
flygbränsle (rea-bensin, MC 77) till att elda upp tippen.
Bränslet kördes dit med bilar och sprutades på, en sträng av
bränsle sprutades på marken mellan bilen och tippen för att
påtändningen kunde ske på säkert avstånd. Ibland brann det
för häftigt och brandkåren fick rycka ut. Klagomål från Friel
(ett litet samhälle mot Lidköping) satte stopp för eldningen. Vid
platsbesök kunde konstateras att där ligger cement/betongrör
med armeringsjärn kvar, järnskrot och annat avfall. [BJ] [K-O
O] [L.W]

Enligt undersökning och provtagningar ingår sannolikt miljöfarligt
avfall i massorna och föroreningspotentialen är måttlig till stor. Relativ
täta täckmassor gör att det bildas mindre mängder lakvatten. Bildat
lakvatten når via två diken Vänern (riskklass 3).

F 71.  En tipp har funnits vid badplatsen som troligen var mest för
hushållsavfall, eftersom den användes på godsens tid. Den
var belägen i en sumpsvacka och fylldes med jord någon gång
på 40-talet. [FJ]

Inga noteringar eller annan dokumentation kunde hittas.
(Här bedömts som riskklass 4, se kap 2.5)

F 72. Vid bränsledepån har en gammal 3 m3 stor jordtank grävts
upp. Jordanalys visar att bränsle har läckt ut och förorenat
marken vilken inte ännu är sanerad. Drivmedelsläckage
skedde p.g.a. förslitning av rör  ca. 1975. Det är ovisst i
dagsläget hur omfattande föroreningarna är. De jordmassor
som grävdes upp har lagts tillbaka efter att en tät fiberduk
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lagts under för att förhindra spridningen av föroreningen.
Detta i väntan på den kommande miljöplattan. [LN] [BJ] [JK]

Inga noteringar eller annan dokumentation kunde hittas.
(Här bedömts som riskklass 2, se kap 2.5)

F 73.        A-macken (se F7 010)   (Här bedömts som riskklass 2)

F 74. Förr tvättade man flygplan med fotogen. Detta gjordes i
byggnad 81 och hinkarna med använd fotogen tömdes rakt ut
i gräsmattan. Ingen gräs växte där inte på flera år, men idag
växer det igen. Frågan är vad som finns under? [FJ]

Inga noteringar eller annan dokumentation kunde hittas.
(Här bedömts som riskklass 4, se kap 2.5)

F 75.  En sk. B-mack för flygbränsle  MC 77 har funnits. Den
underjordiska tanken är borttagen men det råder ovisshet om
marksanering. De gamla underjordiska rörledningar i vilka
flygbränsle transporterades finns kvar än idag. [BJ] [K-O O]

Ingen dokumentation kunde hittas men en tvätthall har byggts upp på
platsen. (Här bedömts som riskklass 3, se kap 2.5)

F 76.  Det har även funnits en tredje mack, sk. C-mack för
flygbränsle 77 vid transporten. Där har en tank som läckte
tagits bort, en ligger kvar i marken och kommer att grävas
upp. Det misstänks att i marken och under plattan finns
mycket drivmedelsförorenad mark. Det finns ingen vetskap
idag hur de underjordiska rörledningarna går. I början av
april -03 skulle man gräva upp tanken, men arbetet avbröts
p.g.a. drivmedelsföroreningar.  [JH] [BJ]

Inga noteringar eller annan dokumentation fanns i pärmen Miljöfarliga
lämningar på F7. Däremot framkom senare av Lena Bergdéns
dokument  (träff F7 2003-03-31) att prover var tagna med PID halt
1750 ppm (prov tagen med en fotojonisstionsdetektor, skall vara under
200 ppm). (Här bedömts som riskklass 2, se kap 2.5)

F 77.  Det finns stora rengjorda cisterner som skall fraktas bort. En
vid byggnad 202 (diesel) och en annan vid byggnad 203
(eldningsolja)). Markprover är inte tagna och det är osäkert om
dessa har läckt ut bränsle.  [BJ] [KJ]

Inga noteringar eller annan dokumentation kunde hittas, däremot
visade det senare av Lena Bergdéns dokument  (träff F7 2003-03-31)
att prover var tagna som visar PID halt på 28 ppm respektive 23 ppm .
(Här bedömts som riskklass 4, se kap 2.5)
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F 78.  De biologiska dammar som förr användes som reningsverk är
i dag delvis i fyllda. Allt avlopp gick dit, även bränsle vid
övertankning. D.v.s. när oljefilter inte mäktade med detta.
T.ex. om övertankning var 50-150 liter och oljeavskiljare
mäktade med 20 liter. Det finns en 100 m3 stor tom tank i
närighet av dammarna, vid stranden, som bör tas bort. [RA]
[BJ]

Inga noteringar eller annan dokumentation kunde hittas.
(Här bedömts som riskklass 3, se kap 2.5)

F 79.  Det har på området funnits en bensinmack vid byggnad 77
och en dieselmack vid byggnad 78. Numera är en under-
jordisk tank borttagen och marken är sanerad vid byggnad
77. Dock finns ingen dokumentation om detta. Vid diesel-
macken har inte prover tagits samt att det är ovisst om det
finns någon mer tank kvar i marken. I så fall tros den vara
sandfylld.  [BJ]

Inga noteringar eller annan dokumentation kunde hittas.
(Här bedömts som riskklass 3, se kap 2.5)

F 80.  Från hamnen till bränsledepån gick förr en järnledning som
”läckte som såll” i skarvarna. Denna byttes mot stålledning år
1974 och användes fram till 1992. Idag används inte denna
överhuvudtaget eftersom båttransporterna är nedlagda. [BJ]
[JK]

En utredning pågår om att ta bort rörledningen helt och hållet och
undersöka marken.
(Här bedömts som riskklass 3, se kap 2.5)

F 81.  Här fanns en jordkällare som användes (fram till 1971/72) för
förvaring av bränsletunnor. Tunnorna rullades ner i källaren
och hantering av dessa var ovarsam vilket ledde till att några
gick sönder och bränsle rann ut. Källaren fylldes igen år
1975/76, inga prover är tagna och marken blev inte sanerad.
[BJ]

Inga noteringar eller annan dokumentation kunde hittas.
(Här bedömts som riskklass 3, se kap 2.5)

F 82. I ”huset” förvarades släckmedel (skum och pulver). På
vintertiden frös behållarna sönder och släckmedlet rann ut i
marken och i bäcken. Utanför ”huset” finns idag en
branddamm dit man samlar upp allt släckvatten från intill
liggande brandövningsplats. [BJ]
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Inga noteringar eller annan dokumentation kunde hittas.
(Här bedömts som riskklass 4, se kap 2.5)

F 83.  Gammal pistolskyttebana där man sköt med pistol, även
skjutning med K-pist förekom. Användningen av banan lades
ner på slutet av 1980-talet. Rester av kulfånget finns kvar.
Det är oklart vad som har hänt med det i övrigt. Det tros att
den orenade sanden har återanvänts under ett vägbygge eller
på någon parkeringsplats. [NH] [TJ] [BJ]

Inga noteringar eller annan dokumentation kunde hittas.
(Här bedömts som riskklass 3, se kap 2.5)

F 84. I slutet av maj 1999 upptäcktes ett misstänkt läckage från en
drivmedelsledning på F7 genom att lukt av troligen fotogen
observerades från en dagvattenbrunn. Läckaget konsta-
terades och lokaliserades med hjälp av provtryckning och
läcksökning. Drivmedelsledningen reparerades och vid
återuppfyllning av ledningen den 2 juli 1999 skedde ett större
utsläpp av drivmedel, ca 10 m3 vid ett filterhus. En mindre
mängd fotogen hann ev. läcka ut via dagvattennätet till
Vänern innan föroreningen konstaterades. Dock handlade
personalen snabbt med att sätta ut oljefällor och därför
bedöms att påverkan på Vänerns vattenkvalitet blev liten.
Förorenade massor grävdes upp och fördes till tankplatta,
sammanlagd 200 m3 jord. Mängden omhändertagen fotogen 7
m3 . Hela drivmedelsledningen är nu utbytt och de förorenade
jordmassorna är körda till deponi i Skövde. Detta har varit
riskklass 1. [JK]

Dokumentation finns på Fortifikationsverket [14].
(Här bedömts som riskklass 4, se kap 2.5)

F 85.       Se F7 009
(Här bedömts som riskklass 2, se kap 2.5)

F 86.  Drivmedelsförorenad jord finns där den nya matsalen håller
på att byggas. Dessa förorenade jordmassorna har grävts
upp. Varifrån föroreningen kommer är ovisst i dagsläget.
Förorening kan ha spritt sig via gamla rörledningar antingen
från den avvecklade A-macken eller från en läckage i
rörledning vid flottiljvägens kurva till platsen där ny matsal
häller på att byggas. Massorna är vid matsalen uppgrävda
och lagrade på ”en säker plats” tillsvidare. ”Säker plats”
betyder att massorna är lagda på en hårdgjord yta och täckta
för att hindra föroreningsspridningen. Detta tills vidare i
väntan på F7’s miljöplatta.  [JK] [JH]
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Dokumentation finns på Fortifikationsverket.
(Här bedömts som riskklass 2, se kap 2.5)

F 87.   Motorprovningsplats femhundra meter utmed taxibanan från
västra banändan. Den används fortfarande. [RA] [NH]

Inga noteringar eller annan dokumentation kunde hittas.
(Kunde inte bedömas)

F 88. Gammal drivmedelsanläggning där man har grävt upp en 700
m3 stor drivmedelstank. Drivmedelsledningen från hamnen
kom till denna anläggningen. Markprover är inte tagna. [LN]

Inga noteringar eller annan dokumentation kunde hittas. Däremot
framkom senare av Lena Bergdéns dokument  (träff F7 2003-03-31) att
prover var tagna som visade höga föroreningsvärden, PID halt 1800
ppm. (Här bedömts som riskklass 2, se kap 2.5)

F 89. Gammalt skjutfält med kulfång och gammal handgranatbana.
[BJ]

Skjutverksamhet bedrevs huvudsakligen i form av naturliga kulfång.
Ett stort antal platser av motsvarande typ är undersökta. Kulfång har i
flera fall uppvisat blyhalter överstigande Naturvårdsverkets generella
riktvärde för ” mindre känslig markanvändning”. Där skjut-
verksamheten varit av mer måttlig omfattning uppvisar målområdena i
allmänhet blyhalter understigande motsvarande riktvärde. Påverkan på
yt- och grundvatten har vid ett stort antal referensundersökningar visat
sig vara ringa även vid platser där mycket höga blyhalter registrerats.
(Ej bedömt p.g.a ovanstående)

F 90.        Handgranatbana idag (Ej bedömt eftersom verksamhet pågår)

F 91.        Lerduvebana idag (Ej bedömt eftersom verksamhet pågår)

F 92. Se (F7 011)

Övrigt

Två sjunkna båtar finns i sjöbotten utanför hamnen En ångbåt och en
skrindbåt från senare delen av1700-talet. [RA A]

På godsens tid har det funnits en tipp vid Stora sjöfallet i ravinen fram till
år 1939. Allt slängdes där. [RA A]  (Platsen är markerad med en ring på
kartan)

Det fälldes bomber i Brandsfjorden och i Söne redan år 1939. [RA A]

Stora bombfältet mitt i skogen på 1940-talet. [RA A]
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Blykablar i mark och vatten kan utgöra en miljöfara på lång sikt. (Dessa
berörs dock inte i detta arbete)

I samband med urtankning av flygplan JAS-39A hösten 2002 lossnade
en urtankningsslang. En större mängd flygbränsle läckte ut i hangaren
(ca. 300 liter). Flygplanet bogserades ut ur hangaren där ytterligare ca.
400 liter läckte ut. Golvet inne i hangaren sanerades med hjälp av
ABSOL. Ute är det en platta som sköljdes med vatten och flygbränslet
rann ner i brunnar med oljeavskiljare.

2.5 Egen riskklassificering
Kartläggningen resulterade i flera nya misstänkta föroreningsplatser. I
detta arbete gjordes en riskklassificering av dessa vid intervjuerna
framkomna platser. Detta gjordes enligt  MIFO- modellens fas 1,
eftersom provtagningsmöjlighet saknades samt att tiden inte medgav
djupare analyser. Materialet lämnas till HKV som beslutar om det
föreligger behov för en djupare analys.

Riskklassificering gjordes  med hjälp av intervjusvar, platsbesök samt
en geologisk karta och en karta över infiltrationskänslighet
(inströmningsområde).

2.5.1 Platser som riskklassificerades:

F 71.  Tippen vid badplatsen ligger alldeles vid stranden och är
övertäckt med jord idag. Underliggande jordlager är mellanlera, området
är inte infiltrationskänsligt och ligger inte innanför
inströmningsområde. Eftersom den troligen har använts till
hushållsavfall under godsens tid och troligtvis inte innehåller farliga
föroreningar, finns det ingen eller mycket liten miljöfara som behöver
åtgärdas. Risklassas till 4.

F 72.  Bränsleläckage vid drivmedelsdepån innehåller konstaterade
drivmedelsföroreningar och jordmassorna behöver tas om hand. För
tillfället har föroreningsspridning hejdats genom att använda en
fiberduk under de förorenade jordmassorna. Platsen ligger på
isälvsmaterial, ryggform och är inom område som är känsligt för
infiltration av föroreningar (inströmningsområde). Detta innebär att det
föreligger en stor miljöfara som skall åtgärdas enligt särskild plan.
Riskklassas till 2.

F 73. (010) A-macken har blivit sanerad delvis. Markerna kring A-
macken vid de gamla drivmedelsledningarna mot byggnad 81, mot den
nya matsalen samt vid ledningen mot drivmedelscisterner är förorenade
av drivmedel och behöver åtgärdas. Idag har spridningen delvis
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stoppats med fiberduk. Platsen ligger på grovmo, sand (och grus) samt
isälvsmaterial. Området är känsligt för infiltration av föroreningar
(inströmningsområde). Detta innebär att det föreligger en stor miljöfara
som skall åtgärdas enligt särskild plan. Riskklassas till 2.

F 74.  Fotogenanvändning vid flygplanstvättning. Det är ovisst hur
länge denna verksamhet pågick. Platsen ligger på styv lera och finner
sig inte inom infiltrationsområde. Provtagning rekommenderas men
troligtvis finns det ingen eller liten miljöfara som behöver åtgärdas.
Riskklassas till 4.

F 75.  B-macken är borttagen men det råder ovisshet om platsen är
sanerad. Platsen ligger på styv lera vilket motverkar spridningen av
eventuell förorening. Eftersom den inte befinner sig inom
infiltrationsområdet anses att risken för spridning är liten. Miljöfara
som kan lämnas men bör stå under uppsikt eller åtgärdas på sikt, t.ex.
vid ändrad markanvändning. Riskklassas till 3.

F 76.  Platsen där gamla C-macken låg är drivmedelsförorenad. Prover
är tagna som visar höga föroreningshalter. Platsen ligger delvis på styv
lera och delvis på grovmo. Området är känsligt för infiltration av
föroreningar (inströmningsområde). Detta medför stor eller måttlig risk
spridning av föroreningen vilket innebär en miljöfara som skall åtgärdas
enligt särskild plan. Riskklassas till 2.

F 77. Tomma rengjorda cisterner finns utanför byggnaderna 202 och
203. Dessa cisterner behöver fraktas bort. Gjorda provtagningar visar
låga halter av föroreningar. Platserna ligger på isälvsmaterial vilket gör
självsaneringen möjlig. Därför anses att det finns ingen eller liten
miljöfara som behöver ej åtgärdas. Riskklassas till 4.

F 78.  De biologiska dammarna är ifyllda, men kanske skulle
provtagning behövas. Dessa är belägna vid stranden och underlagras av
grovmo, sand och grus. Platsen är inte inom infiltrationskänsligt
område. Här bedöms att det föreligger liten risk för föroreningar, är en
miljöfara som kan lämnas, men under uppsikt eller åtgärdas på sikt.
Riskklassas till 3.

F 79.  En gammal mack för både diesel och bensin. Den ena
underjordiska tanken är uppgrävt, men det råder ovisshet om den
andra. Det borde undersökas om den finns kvar och i så fall tas bort.
Den underliggande jordarten är grovmo och sand vilket gör att området
är känsligt för infiltration av föroreningar. Här bedöms att det föreligger
liten risk för föroreningar, är en miljöfara som kan lämnas, men under
uppsikt eller åtgärdas på sikt. Riskklassas till 3.
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F 80.  Den gamla järnrörledning från hamnen till bränsledepån
”läckte som ett såll” enligt uppgifterna från intervjupersoner, vilket
innebär att marken kan vara drivmedelsförorenad så gott som hela
sträckan. Sträckan behöver undersökas och eventuellt jordprover tas
för att se om saneringsåtgärder behöver göras. Jordlagret under är
grovmo vid stranden och därefter isälvsmaterial. Området är känsligt för
infiltration av föroreningar (inströmningsområde). Här bedöms att det
föreligger liten risk för föroreningar, är en miljöfara som kan lämnas,
men under uppsikt eller åtgärdas på sikt. Riskklassas till 3.

F 81.  Jordkällaren som användes som drivmedelsförråd är igenfylld
idag. Dock enligt intervjuuppgifter gick några av drivmedelstunnorna
sönder och drivmedel rann ut. Platsen är belägen på isälvsmaterial,
ryggform men utanför inströmningsområdet. Noggrannare under-
sökning och eventuella jordprov behöver tas innan slutlig riskklassning
görs. Här bedöms att det föreligger liten risk för föroreningar, är en
miljöfara som kan lämnas, men under uppsikt eller åtgärdas på sikt.
Riskklassas till 3.

F 82.  ”Huset” vid brandövningsplats är egentligen en lada där
släckmedel har förvarats. Idag är denna ett förråd där inga farliga medel
förvaras. Utanför går en bäck dit släckmedlet har runnit ner i och
förmodligen finns det ingenting av det kvar. Platsen omgärdas av
mellanlera. Därför anses att det finns ingen eller liten miljöfara som
behöver ej åtgärdas. Riskklassas till 4.

F 83.  Pistolskyttebana var i bruk fram till mitten av 80-talet. Det är
ovisst vad som hände med kulfångsanden. Platsen är belägen på
isälvsmaterial, ryggform och befinner sig inom område som är känsligt
för infiltration av föroreningar (inströmningsområde). Med tanke på bly
bör platsen undersökas och bör utredas vad som hände med sanden i
kulfånget, om det planades ut eller om det renades och återanvändes på
någon annan plats. Här bedöms att det föreligger liten risk för
föroreningar, är en miljöfara som kan lämnas, men under uppsikt eller
åtgärdas på sikt. Riskklassas till 3.

F 84.  Drivmedelsläckage. Har varit i riskklass 1, vilket krävde
omedelbara åtgärder. Idag är marken sanerad och medför en mycket
liten risk, ingen eller liten miljöfara som behöver ej åtgärdas.
Riskklassas till 4.

F 85. (F7 009)  Platsen behöver en förnyad undersökning eftersom
plats nummer F 72 intill är drivmedelsförorenad och risken finns att
föroreningen kan ha har spritt sig. Marken är isälvsmaterial, ryggform.
Området är känsligt för infiltration av föroreningar
(inströmningsområde). Här föreligger stor eller måttlig miljöfara som
skall åtgärdas enligt särskild plan. Riskklassas till 2.
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F 86. Förorenade jordmassorna är borttagna, men de gamla rören
finns kvar i marken. Via dessa tros drivmedelsföroreningen ha spridit
sig till byggplatsen. Marken är på gränsen till isälvsmaterial, ryggform
samt grovmo, sand. Området är känsligt för infiltration av föroreningar
(inströmningsområde). Detta innebär en stor eller måttlig miljöfara som
skall åtgärdas enligt särskild plan. Riskklassas till 2.

F 87.  Motorprovningsplats ligger på grovmo, sand men inte inom
infiltrationsområde. Svårt att veta hur den skall klassas eftersom
platsbesök inte kunnat göras.

F 88. En gammal drivmedelstation där en stor cistern är borttagen.
Marken är isälvsmaterial, ryggform. Området är känsligt för infiltration
av föroreningar (inströmningsområde). Prover har visat höga
föroreningshalter vilket innebär stor eller måttlig risk för spridning av
föroreningen. Det gör att platsen är en miljöfara som skall åtgärdas
enligt särskild plan. Riskklassas till 2.

(F7 011) F 92. Gammal skrotplats där det idag tillfälligt förvaras
förorenade jordmassor. Platsen har redan undersökts men de
förorenade jordmassorna måste tas om hand. Riskklassas till 2.

(Detta kom fram när kartläggning och riskklassning redan var gjorda
och därför är platsen rödmarkerad på kartan med 011.)

Ej klassade

F 89. Gammal skjutfält med kulfång och gammal handgranatbana.

F 90. Handgranatbana idag

F 91. Lerduvebana idag

2.5.2 Statistisk fördelning av förekommande riskkategorier
Nedan visas en tabell med försvarets olika riskkategorier. För F7’s del
finns fatförråd i drift (9 st) samt drivmedelsanläggningar i drift (3 st)
inte med i tabellen eftersom dessa anses inte vara miljöfarliga
lämningar (är inte kartlagda och riskklassificerade).
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Tabell 1. Jämförelse av riskklassificerade markföroreningar  på F7 mot
hela Försvaret

2.6 Slutsatser från kartläggning och riskklassificering
De föroreningsplatser som är redan undersökta och där det inte kom
fram några nya uppgifter, kommenteras inte här. Däremot kom det
fram att några av dessa platser är borttagna ur registret och att där
föreligger ett behov att riskklassificera dessa på nytt p.g.a. nya
uppgifter. Kartläggningen visar också att många fler förorenade platser
finns kvar att undersöka än vad som hittills har undersökts, varav sju
platser klassades till riskklass 2. Dessa platser bör snarast undersökas
eftersom de medför stor risk/måttlig risk för miljön.

Föroreningsriskkategori
Totala antalet platser inom hela
försvaret (1999)

Antal platser på F7
Såtenäs (2003)

Riskklass 1 är inte med eftersom det skall
åtgärdas direkt.

Riskklasser Riskklasser

2 3 4 0 2 3 4 0
Dumpad ammunition 0 94 7 5
Ammunitionsrester på skjutfält 4 107 85 5 1
Ammunitionsrester på nedlagda skjutfält 2 23 26 2 1
Ammunitionsrester på tillfälliga
skjutplatser

1 66 368 39

Ammunitionsrester i vatten 1 2 35 16 1
Ammunitionsrester i kulfång i drift 1 153 9 2 3
Ammunitionsrester på nedlagda kulfång 20 24 43 18 1
Rester från ammunitionstillverkning 1 0 4 1
Rester efter ABC- och brandutbildning 4 11 82 2 1
Övriga kemikalier 5 15 30 15
Petroleumanläggningar i drift 1 74 51 9

Fatförråd i drift 0 1 8 0

Nedlagda petroleumanläggningar 7 22 71 23 3 2

Nedlagda fatförråd 2 3 72 6 2

Icke permanenta tankningsställen 0 10 62 3

Petroleumspill 3 22 41 12 3 2 1
Metallskrotplatser 0 6 51 7 1
Soptippar och bränngropar 3 14 68 6 1 4 2
Vrak 0 3 11 6 2
Övrigt 5 29 61 37 1 1 2

Totalt 60 679 1185 215 7 9 15 3
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En slutsats som kan dras från kartläggningen är att bristen på
kunskap om miljöhoten och miljöfarliga föroreningar, från flottiljens
start till slutet av 1980-talet, ledde till de miljöfarliga lämningar som
finns idag och som nu måste tas om hand. Aktiviteter genomfördes utan
medvetenhet om eventuella konsekvenser. I exemplet med glykolen
framgår (kap 2.4) att det var noga med uppsamlingen men inte vad som
hände sedan. Samma sak hände med fotogenen vid flygplanstvätt. Den
hälldes ut på gräsmattan istället för att man gick en liten sträcka för att
hälla den i en behållare. En bidragande orsak till detta beteende,
bortsett från bristande kunskaper om miljöfarliga ämnen, kan vara
bristande instruktioner vid hantering av dessa. Detta understryker hur
viktigt det är med kunskap om olika ämnens farlighet och miljöhot samt
att det inte räcker att ge instruktioner om hur saker skall göras, man
måste tala om varför.

Drivmedelsföroreningar tycks vara den vanligaste och allvarligaste
förorening på F7 Såtenäs. Det är inte konstigt med tanke på att
flygverksamheten är ganska omfattande, vilket medför att stora
mängder drivmedel hanteras (ca. 25 000 m3 flygfotogen per år). Gamla
drivmedelsanläggningar samt de gamla rörledningarna är ”stora bovar i
dramat.”

Olyckor eller oförutsedda händelser har inträffat och kan inträffa. En
del av dessa kan förebyggas t.ex. genom utbyte eller upptagning av de
gamla drivmedelsledningar som finns i marken. Vid ett
drivmedelsläckage kan föroreningen sprida sig via de gamla
rörledningar till andra delar av området, så som fallet eventuellt är med
A-macken.

Vid olyckor kommer återigen kravet på kunskap och ordentliga
instruktioner upp. Vet man vad en olycka innebär, vad den får för
konsekvenser, kan eventuellt en större miljökatastrof mildras eller
förhindras genom förebyggande insatser eller rätt agerande från början.
Här kan exempelvis nämnas det stora drivmedelläckaget som skedde
1999 där personalens snabba agerande med att sätta ut oljefällor i
brunnar förhindrade ett större utsläpp till Vänern.

Bly i skjutbanornas kulfång och ute i skjutfältet kan vara ett miljöhot
även om undersökningar har visat att bly har en liten benägenhet att
spridas, om kulfången inte rörs. Men vid nedläggning av verksamhet
kommer blyet att finnas kvar och behöver tas om hand.
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3 Handläggning av upptäckta föroreningar

3.1 Fas 1: Kartläggning och anmälan
En förorening kan upptäckas på flera olika sätt. Ett sätt är genom
intervjuer av personer som har varit med länge i verksamheten. Ett
annat sätt är genom studier av historik och/eller dokumentation. Ett
mera påtaglig sätt är upptäckt av spill när man gräver i marken p.g.a.
byte av rörledningar, vid nybyggnation etc. eller att man upptäcker
oljefilm i brunnar. Akuta olyckor ger oftast tydligare direktinformation
om förekomsten av föroreningar. Oavsett hur föroreningen kommer
fram måste det kartläggas och undersökas noggrant, vad är orsaken till
spridningen och vilka är dess källor? Generalläkare som är tillsyns-
myndighet inom försvaret kontaktas av Fortifikationsverket antingen
per telefon eller via e-post när föroreningen uppdagas.

3.2 Fas 2: Jordprov och analys
Efter kartläggningen skall en noggrannare undersökning göras. Hur
stora är utsläppen och hur stora områden har drabbats av
föroreningen? Misstänkta föroreningsplatser undersöks genom att
jordprov, porluftsprov och grundvattenprov tas på platser och djup efter
en geologisk bedömning. Med en fotojonisationsdetektor (PID)
analyseras porluftsprov (PID-halt) för att avgöra typ och halt av
föroreningen. Resultaten styr jordprovtagningen. Jord- och grund-
vattenproven analyseras vid ackrediterade laboratorier [15].

Fältmätning av metallhalter i jord kan göras med portabla XRF-
instrument (X-ray Fluorescence, röntgen-fluorescens). Med den utförs
snabba fältanalyser av olika metaller i jord eller andra material (betong,
trä, metall) [16].

En skriftig anmälan, som redovisar undersökningsresultat med ett
åtgärdsförslag, skickas till generalläkare som är tillsynsmyndighet inom
försvaret. En kopia av anmälan går till miljöchefen på F7.

3.3 Fas 3: Beslut och åtgärd
Generalläkaren beslutar om Fortifikationsverkets åtgärdsförslag är
tillfredställande och godkänner den eller inte. Alternativt kommer med
ett annat förslag. Förslaget diskuteras i dialog mellan Fortifikations-
verket och generalläkaren tills en gemensam lösning har utarbetats.
Därefter utförs de åtgärder som krävs. Generalläkaren har också hand
om kontakter med länsstyrelsen.
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3.4 Fas 4: Rapportering
Rapportering sker av Fortifikationsverket till generalläkaren efter
avslutat arbete. Uppföljning sker en till två gånger per år vid
generalläkarens genomgångar.

4  Efterbehandlingsmetoder
Efterbehandling är enligt Naturvårdsverket [17]:

”Åtgärder som syftar till att varaktigt eliminera eller minska den
nuvarande och framtida påverkan på hälsa och miljö från föroreningar i
mark, grundvatten, sediment och från deponier, samt att begränsa
inverkan på landskapet”.

För att få inblick i saneringsprocessen av förorenad mark gjordes ett
studiebesök i Helsingborgs snabbkomposteringsanläggning. (Intervju av
Bengt Aplander, avdelningschef, Nordvästra Skånes Renhållning, NSR.
Dessutom redogörs här för planerade behandlingsmetoder på F7:s
kommande miljöplatta samt miljökulfång.

4.1 Helsingborgs snabbkompsteringsanläggning
I Filborna anläggning, Helsingborg, tar NSR hand om 50 000 ton
oljeförorenad jord per år för samtidig behandling. När dessa jordmassor
är färdigbehandlade, d.v.s. att inga föroreningar finns kvar, kan de
återanvändas på mindre känslig mark (MKM), såsom vallar, vägar,
bullervägg eller till att täcka deponi. Anläggningen vilar på en hårdgjord
yta. Detta har åstadkommits genom att cement och aska har pumpats
ut på en singelbädd eller så har man använt betong. Under plattorna
finns dräneringsledningar som lutar mot en uppsamlingsbassäng där
lakvattnet samlas och går vidare till kommunens reningsverk.

Behandlingen kan göras på två sätt. Det ena är en biologisk behandling
och det andra är sluten kompostering.

Vid den biologiska behandlingen bryts drivmedelsföroreningarna ned
genom att mikroorganismerna utnyttjar föroreningarna som närings-
och kolkälla. Halm och hästgödsel blandas i jordmassorna för att
påskynda denna aktivitet. Det blandas även i kompostrester (grenbitar
mm.) som luftningsmaterial. Massorna består till 80-90 vikt% av
förorenad jord och 10-20 vikt% hästgödsel, halm eller torv samt
luftningsmaterial. Volymmässigt blir dessa delar ungefär lika stora.
Massorna läggs i strängar ca. 175-200 cm i höjd och 2-3 meter i bredd.
Dessa strängarna vänds 3-4 gånger under säsongen och under torka
vattnas massorna. Behandlingstiden varierar från 0,5 år till 2 år
beroende på halten av föroreningar, temperatur, fukthalt, syrgastillgång
m.m. Det andra sättet att ta hand om drivmedelsförorenade jordmassor
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är genom sluten biologisk kompostering. Då kapslas massorna in i plast
med luftrör. Fördelen med denna metod är att den behåller värmen så
att aktiviteten i jordmassorna bibehålls nästan året om. En annan
fördel är att massorna inte behöver vändas och att behandlingstiden
kan bli kortare.

Även kulfångarsand tas om hand. Detta sker med våtmekanisk
behandling som tvättar bort blyföroreningarna ur massorna (det finns
mobila anordningar). Massorna behandlas genom siktning, sköljning,
separering, skrubbning, avslamning och avvattning. Processvattnet
återanvänds och sandmassorna kan återanvändas som kulfångare. Det
metallhaltiga slammet som blir solifieras med bindemedel för monofill
(som har cementliknande egenskaper) till en ”betongklump” som täcks
över med lera så att urlakning av metaller förhindras.

Andra metoder

In-situ behandling görs på platsen utan att drivmedelsförorenade
jordmassorna grävs upp. Detta förutsätter att marken är av den
beskaffenheten att luft och eventuellt bakterie/näringslösning kan föras
in marken (Bioventilering).

Vid vakuumextraktion sugs gas ur marken så att ett undertryck bildas.
Då kan flyktiga och halvflyktiga organiska föreningar evakueras för att
sedan tas om hand på lämpligt sätt. Om det ska fungera måste marken
vara sandig eller grusig, dvs porös. Det finns även värmebehandling
[18].

Ytterligare ett alternativ är att gräva upp de drivmedelsförorenade
jordmassorna och lägga dessa på deponi eller att låta marken själv-
sanera.

Först skall mark- och grundvattenundersökning göras. Beroende på
föroreningsgrad, framtida markanvändning och geologiska förhållanden
kan åtgärdsmål fastställas i samråd med lokal miljömyndighet.
Fastigheter med kostaterade föroreningar kan innebära akuta risker för
hälsa och miljö och måste åtgärdas.
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4.2 Behandling av förorenade jordmassor på Såtenäs

4.2.1 Kommande miljöplatta på F7
Saneringar har genomförts på F7 Såtenäs under senare år och då har
förorenade massor transporterats iväg för externt omhändertagande.
Detta har lett till höga kostnader. Därför har F7 Såtenäs lämnat in en
tillståndsansökan med miljökonsekvensbeskrivning (MKB) till läns-
styrelsen om att få anlägga en sk. miljöplatta på området. Ansökan
avser nyetablering av en kompostanläggning för mottagning och
behandling av maximalt 10 000 ton drivmedelsförorenade jordmassor
per år [19].

Tillväggångssättet med en miljöplatta är i stort sett det samma som
beskrivits ovan med biologisk behandling där drivmedelsföroreningarna
bryts ned genom att mikroorganismerna utnyttjar föroreningarna som
närings- och kolkälla. Till skillnad från anläggningen i Helsingborg skall
F7 Såtenäs inte vända massorna under behandlingstiden. Detta
möjliggörs genom att sätta perforerade dräneringsrör tvärs igenom
strängarna. Målet med behandling är att kunna återanvända jorden på
mindre känslig mark (MKM), som t.ex. fyllnadsmassor vid andra projekt
inom F7 Såtenäs, undantaget bostäder, vid Vänerns strand samt inom
infiltrationskänsliga områden.

4.2.2 Miljökulfång
Under år 2003 kommer det att installeras miljökulfång på Såtenäs
skjutbanor. Dessa kommer att byggas på de befintliga kulfång som
lämnas kvar som miljöfarlig lämning tills den dag verksamheten
upphör. Detta p.g.a. att dagens reningsmetoder inte är tillräckligt
effektiva (renar inte sanden till <300 mg bly/kg jord torrsubstans, TS).
Analyser visar att risken för blyläckage är försumbar så länge
jordmassorna inte bearbetas [20]. Då förhindras även blyläckage genom
damn- och stoftspridning [21].

Miljökulfång har gummigranulat som stoppmaterial, vilket bromsar upp
projektiler som därmed blir förvarade i gummigranulatet. Den avlossade
projektilen penetrerar först en täckduk som tillsluts efter att projektilen
har passerat. Ett vattentätt membran under stoppmaterialet samt ett
dräneringsrör leder bort vatten som kan tränga igenom de minimala
skotthålet i täckduken. Vattnet samlas upp för kontrollerad tömning.
Konstruktionen är sådan att den förhindrar urlakningen och är enkel
att rensa från projektiler. STABB miljöskjutvall har godkänts av
svenska försvarsmakten [22].

Finkalibrig ammunition är dessutom blyfri idag.
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Figur 3. Bild av befintligt kulfång, långhållsbanan på F7

5 Miljörelateradekostnader
Det uppstår alltid kostnader, när gamla miljöskador skall utredas och
åtgärdas, i form av undersöknings- och efterbehandlingskostnader.
Högkvarteret har beslutat att dessa skall tas upp i ordinarie
budgetarbete på F7 (fr.o.m. 1997) [15].

Miljöfarliga lämningar har fört med sig kostnader av olika slag, bl.a. för
inventering, fältundersökning, riskbedömning, åtgärdsutredning,
framtagande av åtgärdsmål, projektering, åtgärder och uppföljning [17].

I detta arbete har en inventering, en liten fältundersökning samt en
riskklassning enligt MIFO-modellens fas 1 genomförts. De nyupptäckta
förorenade platser som har kommit fram måste sedan riskklassificeras
enligt MIFO-modellens fas 2. Detta innebär undersökning med
provtagning och en samlad riskbedömning (se bilaga 3). Därefter
beslutas om åtgärderna. Beroende på vilka åtgärder som kommer att
vidtas avgörs kostnaderna för detta, sk. återställandekostnader.
Vidare krävs en del investeringar för att hindra att ytterligare
miljöskador uppstår och för att undvika kostnader som dessa skulle
medföra, sk undvikandekostnader.

Dessutom finns andra indirekta kostnader som bör tas hänsyn till, men
som utelämnats i detta arbete, t.ex. kostnader för Goodwill-förluster och
liknande. Politiker och allmänhet kan också ha ett intresse av att få
reda på de samhällsekonomiska (miljöekonomiska) kostnader som
föroreningen innebär. Inte heller detta har behandlats i detta arbete.
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Sifferunderlaget är lämnade av:

[JD] Jan Drakfors Miljöchef F7

[JK] Jan Klang Fortifikationsverket

[JH] Jan Hägg CARL BRO-teknikkonsult AB

[HÖ] Hans Österling Högkvarteret 

[BS] Bo Svensson ANFA

[PS] Patrik Svärd Fortifikationsverket 

[HB] Håkan Brinkenberg SWECO VBB VIAK

5.1 Återställandekostnader
Saneringar har fram till och med 2001 kostat uppskattningsvis 5
miljoner kronor (Mkr), inklusive undersökningskostnader, enligt HKV
[HÖ].

a) Förorenad mark

Under år 2002 kördes 2 250 ton drivmedelsförorenad jord till Rödjornas
deponi i Skövde samt till Skövdes biogasanläggning. Kostnaden för
detta (940 kr/ton) uppgick till 2,1 Mkr. Till detta kom övriga kostnader
bl.a. för grävmaskin, återställning av grävgropen, grässådd och PID
analys för 1 Mkr. Totalkostnaden för 2002 blev 3,1 Mkr [JD].

De sju platser, som har blivit riskklassificerade till 2 i detta arbete,
kommer att medföra mängder av förorenad jord. Hur stora mängder det
rör sig om, förutom de som redan är uppgrävda, kan ingen svara på
idag. Det krävs noggrannare undersökningar med provtagningar innan
mängderna kan bestämmas.

Om man gör ett antagande att dessa sju platser i riskklass 2 genererar
4 500 ton förorenad jord kommer kostnaden för sanering att vara ca. 5
miljoner kronor, varav ca. 700 000 kr i undersökningskostnader. Därtill
kommer kostnader för PID analys och återställande av marken. Denna
kan uppskattas till 2,4 miljoner kronor under antagandet att  övriga
kostnader utgör lika stor andel som för fallet ovan. Totalkostnad för
kommande sanering blir i så fall 7,4 Mkr.
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De sex platser som riskklassificerades till 3, medför undersökningar,
provtagningar och eventuellt uppgrävning av mark eller andra åtgärder
(ca.100000 kr/plats). Detta kommer uppskattningsvis att kosta totalt
ca. 600 000 kronor [HÖ].

b) Kulfång

Tidigare sållades grus/sand i kulfången vart tionde år. Modern kul-
fångsrening med tvätt kostar ca. 500 000 kr/skjutbana [BS]. På F 7
Såtenäs finns tre skjutbanor vilket innebär en kostnad på 1,5 miljoner
kronor. Tidigare sanering av kulfång ingår i det förstnämnda sanerings-
beloppet (5 Mkr). En uppskattning av kostnaden för att sanera den
befintliga kulfångsanden med metoder som uppfyller nya strängare krav
är 2 Mkr

Tabell 2. Total framtida återställandekostnad (under en tioårsperiod)
[Mkr]

Sanering av förorenad mark 4,3

Undersökning
(riskklass 2)

0,7

Mätning, återställning 2,4

Undersökning
(riskklass 3)

0,6

Summa återställandekostnad 8,0

5.1.1 Miljöbristkostnad

Tabell 3 Miljöbristkostnad som summa av gjorda och framtida
saneringskostnader [Mkr]

Gjorda saneringar före 2001 5,0

Gjorda saneringar 2002 3,1

Kommande saneringar 8,0

Kulfångssanering 2,0

Summa 18,1
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5.2 Undvikandekostnader
a) Förorenad mark

Investeringskostnad för en projekterad miljöplatta är ca. 1 Mkr [JK]. I
denna ingår tillståndsansökan med miljökonsekvensbeskrivning (MKB).

Till detta kommer en kostnad för drift, utbildning av driftpersonal och
information, samt framtagning av ev. utbildningsmaterial eller för köpta
tjänster. Dessa kostnader visade sig dock vara försumbara i
sammanhanget.

b) Kulfång

Tabell 4. Investering i miljökulfång inklusive skjutsäkerhetsåtgärder [Mkr]
[BS]

Kulfång Nummer (internt) Investeringskostnad

Pistolbana F7 K0046.176 1,2

Korthållsbana F7 K0046.167 1,8

Långhållsbana F7 K0046.166 2,3

Summa 5,3

Tabell 5. Hyra till Fortifikationsverket för kulfången (inkluderar
avskrivning, driftskostnader, ränta och administration) [BS]

Nuvarande
hyra (kr/år)

Kommande
hyra (kr/år)

Miljökulfång

Pistolbana 11 097 132 707

Korthållsbana 62 014 187 794

Långhållsbana 281 437 248 704

Summa 354 548 569 205
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c) Övrigt

Det skall byggas en ny platta vid byggnad 86 (5,5 ha betong) till en
kostnad av 62 Mkr [JK]. Uppskattningsvis är en 1/3 av den sk.
undvikandekostnad [20,7 Mkr] t.ex i investering av nya drivmedlsrör,
brunnar med oljeavskiljare, glykolsamlare [HB].

Vid avisning av rullbanor används vanligen urea (CO(NH2)2) i
granulatform med en liten tillsats av ammoniak [8]. För att hindra
spridning av kväve görs åtgärder för detta i samband med dränering
längs bankanten, sk bankantsdräneringar, som samlar upp den
kvävehaltiga vätskan. Uppskattningsvis är 1/10 av  dessa 10 Mkr som
det kommer att kosta sk. undvikandekostnad (1 Mkr) [JH].

50 st oljeavskiljare och oljefällor töms årligen till en kostnad av 150 000
kr/gång [PS].

Det har också gjorts en separering av spill och dagvatten samt
anskaffning av 50 oljeavskilljare. Kostnaden för dessa är inte medtaget.

Tabell 6. Totala undvikandekostnader i Mkr för år 1.

Miljöplatta 1

Miljökulfång, investering 5,3

Miljökulfång i drift 0,57

Ny platta vid 86 20,7

Bankantsdräneringar 1

Tömning av oljeavskiljande 0,15

Summa 28,72
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5.3 Slutsatser från miljörelaterde kostnader
Ovanstående miljörelaterde kostnader visar att miljöplattan (kostnad
ca. 1 Mkr) kommer att bli lönsam direkt. Den antagna
saneringskostnaden (4,3 Mkr) blir i så fall lägre. Detta p.g.a. kortare
transporter och slopade deponiavgifter (2,1 Mkr för år 2002).
Miljömässigt innebär kortare transporter mindre utsläpp och minskad
resursförbrukning. Dessutom kan de behandlade jordmassorna
återanvändas som fyllningsmaterial inom mindre känsligt område.

Miljökulfången har hög investeringskostnad (5,3 Mkr), ej ekonomiskt
lönsam, men summan inkluderar också skjutsäkerhetsåtgärder, vilka
inte är äkta miljökostnader. Där blir miljövinsten att bly inte kommer
att spridas. Traditionella reningsmetoder lever inte upp till nya hårdare
gränsvärden för bly, vilket kräver miljökulfång.

Övriga undvikandekostnader: Platta vid 86 (20,7 Mkr) kommer inte
heller att vara ekonomiskt lönsam. Däremot gynnar detta miljön
eftersom alla åtgärder som förhindrar att det uppstår förorenad mark,
till exempel vid oljespill, är bra för miljön. Bankantsdräneringar (1 Mkr)
kan bli ekonomiskt lönsam, dels att kvävespridnig minskas, dels för att
man gör åtgärden för att hålla fåglarna borta från banan vilket kan
förhindra olyckor med flygplan.

6 Diskussion
Försvarsmakten kan knappast vara verksam utan att miljöfarliga rester
av olika slag produceras. Däremot kan insatser mot detta göras på olika
sätt. Mer kunskap har vunnits under åren om olika ämnens
miljöfarlighet och idag är man inte lika vårdslösa med hantering av bl.a.
bränslen, ammunition eller med avfallshantering. Det framkom även
under tiden detta examensarbete gjordes att det numera finns mycket
miljökunskap inom flottiljen.

Tekniken går framåt när det gäller att utveckla alternativa bränslen. Ett
bränsle som kan ersätta flygfotogen om några år är ett jetbränsle
tillverkat av biomassa, till exempel vanlig träflis. Det pågår tester med
Biojet A1, som innehåller lägre halter av föroreningar som aromater och
svavel [24]. Eftersom drivmedelsföroreningar är/har varit de största
föroreningskällorna på F7 kan detta kanske vara ett alternativ i
framtiden.

Regeringen har i sin propositionen 1997/1998:145 gjort bedömningen
att användningen av all bly skall på sikt avvecklas. Försvaret har en
ambition att gå över till stålhagel istället för blyhagel [23]. Detta
kommer att leda till minskade blymängder ute i naturen.
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All efterbehandling kräver kunskap och noggrann planering. Det är
sällan möjligt att återskapa en helt opåverkad naturmiljö utan det gäller
att få föroreningshalterna ned till nivå med bakgrundshalter [18]. Vid all
efterbehandling måste flera aspekter beaktas; resultat som skall nås,
hur skall förorenade jordmassor behandlas,  vilka resthalter accepteras
och hur skall behandlade massorna återanvändas? Det kan även
uppstå konflikt med civil markanvändning, bebyggelse m m. Det kan
finnas risk med att komma i direkt kontakt med förorenad jord, gaser
eller förorenad grundvatten i samband med exploatering, exempelvis vid
grävning.

Nya behandlingssätt utvecklas som är effektivare än de tidigare. Därför
kan det vara klokt att vänta med efterbehandlingen av kulfången tills
mer erfarenheter har samlats, så som det görs på F7. Miljökulfången
gör att blymängden i naturen inte kommer att öka, eftersom allt blir
inkapslad, däremot måste sanden i kulfången tas om hand den dag då
verksamheten avvecklas.

Det man kan se i detta arbete är att det finns miljöfarliga lämningar på
många fler ställen än vad som troddes från början och att dessa
miljöskador är kostsamma att reparera (18,1 Mkr). Denna ”due
diligence”- revision har begränsats till att handla om förorenad mark.
Det skulle vara intressant att veta vad resultatet blev om en sådan
revision gjordes på hela anläggningen.

Svårighet med att göra detta arbete och att få en samlad bild, var att
information är splittrad på många olika ställen. Detta beror på att
Garnisonen är uppdelad på flera olika organisationer som även är
delade på olika platser runt om i Sverige. Därtill kommer
organisationsförändringar som sker ganska ofta, vilket medför en
annan ansvarsfördelning och leder till att kommunikation emellan de
som har informationen och de som ansvarar för uppföljning försvåras.
Det är därför ytterst viktigt att dokumentera och registrera olika
händelser som har lett till miljöfarliga föroreningar, för att dessa skall
kunna återfinnas längre fram i tiden. Speciellt viktigt blir det vid köp-
och säljsituation eller vid nedläggning av verksamheten.
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Farliga egenskaper för Flygbensin 33, urdrag ur
varuinformationsblad:

Flygbensin 33: våldigt, brandfarlig vätska av klass 1. ”Flygbensin 33
är ett drivmedel som består av petroleumfraktioner jämte för dess
användningsområde lämpliga tillsatser. Den huvudsakliga
användningen är/var som drivmedel för kolvmotorer till flygplan:”
Försvarsstandard FSD 8606. Sammansättning enligt
varuinformationsblad: En komplex blandning av kolväten bestående av
parafiner, naftener, aromater och olefiner kolvätena är i huvudsak
större än C3 och har ett kokpunktsområde mellan 25-170 C. Innehåller
alkylbly (tetraetylbly)

Namn EEC-nr Cas nr Konc.
(%m)

Klassifering R- raser

Bensin
Bensen
N-hexan
Tetraetylbl
y (max.
0,56 g/l)

86290-81-5
71-43-2
110-54-3
-

100
<3
<3
<0,6

F+,T
F, T
F, Xn
T+

12,45,38,22,52/53
11, 48/23/24/25/45
11, 20, 48
61, 26/2728/33

Största risk: Extremt brandfarlig. Kan ge cancer.

Hälsoeffekt - ögon Exponering av vätska eller höga
koncentrationer av ångor kan orsaka
svår irritation.

Hälsoeffekt - hud Irriterar huden

Hälsoeffekt - förtäring Farlig vid förtärning, produkten kan
aspireras och ge kemisk
lunginflammation. Höga
koncentrationer ångor kan irritera
luftvägarna, ge illamående och
medvetslöshet. Upprepad exponering
kan ge nervskador.

Miljörisker: Är skadlig för vattenorganismer

Åtgärder vid brand

Släckmedel: Pulver, skum, vattendimma, koldioxid
Giftiga ångor kan bildas vid
förbränning

Bilaga 1a
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Åtgärder vid spill / oavsiktliga utsläpp

Personliga skyddsåtgärder: Skydd för andning, hand, ögon och
hud

Miljöskyddsåtgärder: Försök undvika spill  Isolera utsläppet
från alla antändningskällor inklusive
trafik. Sörj för god ventilation. Sanera
omedelbart med sand eller annan
lämplig absorbent. Större spilla täcks
med skum för att eliminera
brandrisken. Evakuera alla som ej är
nödvändiga för saneringen. Små
utsläpp kan avdunsta under tillsyn om
luftväxlingen är stor. Kontakta
brandförsvaret vid större utsläpp.

Ekotoxikologisk information: Flyter på vatten. Kan penetrera
marken och förorena grundvattnet.
Avdunstar. Lätta delar avdunstar och
bryts ned fotokemiskt. Tyngre delar i
mark och vatten är svårnedbrytbara.
Bevis saknas för bioackumulering.
Produkten är skadlig för
vattenorganismer och kan ge
långtidseffekter. Film kan bildas på
vattenytor och ge fysiska skador på
organismer samt förhindra
syretillförsel. Förbränning av
produkten ger växthusgaser och kan
bidra till försurning samt marknära
ozon.

Varuinformationsblad för Flygbensin 55 (MC 55) kunde inte hittas. Civil

varubenämning: Flygbensin 100/130

Varuinformationsblad för Flygbensin 77 (REA-bensin) kunde inte hittas.

Klass 1, mycket flyktigt (fotogen och råbensin)
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Farliga egenskaper för Flygfotogen 75, urdrag ur
varuinformationsblad

Flygfotogen 75, handelsnamn Statoil Jet A-1

Försvarsstandard FSD 8607
”Flygfotogen 75 är ett drivmedel som består av petroleumfraktioner med
destillationsgräns ca 150-300 0C.”

Sammansättning enligt varuinformationsblad:

En komplex blandning av kolväten, C9 till C12, med ett
kokpunktsintervall mellan 190 C till 300 C.

Namn EEC-nr Cas nr Konc.
(%m)

Klassifering R- raser

Fotogen
Polymeriserad
Kväve/svavel
förening

8008-20-6 <100
<0,001

Xn
Xn

10, 22, 38, 320, 52/53
R36/38

Största risk: Brandfarlig

Hälsoeffekter – ögon: Stänk eller höga koncentrationer
aerosol kan irritera ögonen

Hälsoeffekt -  hud: Irriterar huden

Hälsoeffekt – inandning: Farlig vid förtärning, produkten kan
aspireras och orsaka kemisk
lunginflammation.

Miljörisker: Är skadlig för vattenorganismer

Åtgärder vid spill/oavsiktliga utsläpp

Personliga skyddsåtgärder: Andningsskydd är inte normalt
nödvändigt, men vid större exponering
använd lämplig andningsskydd.
Skyddshandskar
Ansiktsskydd eller skyddsglasögon
Skyddskläder

Bilaga 1b
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Ekotoxikologisk information

Rörlighet: Lättare delar avdunstar, kan penetrera
marken och förorena grundvattnet,
flyter på vatten.

Nedbrytbarhet: Lättare delar avdunstar och bryts ned
fotokemiskt. Tyngre delar är
svårnedbrytbara i vatten medan en
långsam nedbrytning kan ske i
marken.

Bioackumulering: Bevis finns för moderat
bioackumulering i den vattenlösliga
delen.

Toxicitet: Skadligt för vattenorganismer.

Andra effekter: Förbränning av produkten ger
växthusgaser och kan bidra till
försurning samt marknära ozon.
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Föroreningarnas allvarlighet

Indelning av tillstånd för förorenad mark baserat på riktvärden för
förorenad mark, mg/kg TS. Riktvärdet (KM) är gränsen mellan ”mindre
allvarligt” och ”måttligt allvarligt”.

Ämne Mindre allvarligt Måttligt allvarligt Allvarligt Mycket allvarligt
Metaller
Arsenik < 15 15-45 45-150 >150
Bly <80 80-240 240-800 >800
Kadmium <0,4 0,4-1,2 1,2-4 >4
Kobolt <30 30-90 90-300 >300
Koppar <100 100-300 300-1000 >1000
Krom (gäller
endast om CrV1
inte förekommer

<120 120-360 360-1200 >1200

Krom V1 <5 5-15 15-50 >50
Kvicksilver <1 1-3 3-10 >10
Nickel <35 35-105 105-350 >350
Vanadin <120 120-360 360-1200 >1200
Zink <350 350-1050 1050-3500 >3500
Organiska ämnen
Bensen <0,06 0,06-0,18 0,18-0,6 >0,6
Toluen <10 10-30 30-100 >100
Etylbensen <12 12-36 36-120 >120
Xylen <15 15-45 45-150 >150
Cancerogena PAH <0,3 0,3-0,9 0,9-3 >3
Övriga PAH <20 20-60 60-200 >200
Alifater
>C5-C16 <100 100-300 300-1000 >1000
>C16-C35 <100 100-300 300-1000 >1000
Aromater
Summa toluen,
etylbensen och
xylen

<10 10-30 30-100 >100

>C8-C10 <40 40-120 120-400 >400
>C10-C35 <20 20-60 60-200 >200
Övriga
MTBE <6 6-18 18-60 >60
1,2 dikloretan <0,05 0,05-0,15 0,15-0,5 >0,5
1,2 dibrometan - - - >0,004
Tetraetylbly - - - >0,001

Tabell ur Naturvårdsverkets Rapport 4918, ett urdrag

Bilaga 1c
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Bilaga 2
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Bedömningsgrunder för förorenade områden enligt
Naturvårdsverket:

� Föroreningarnas farlighet

� Vilka föroreningar finns på objektet?

� Föroreningsnivå

� Vilka halter finns av föroreningarna i vart och ett av de medier där
de förekommer?

� Vilken mängd finns totalt på objektet av varje förorening?

� Spridningsförutsättningar

� Hur fort sker spridningen av föroreningar i olika medier?

� Känslighet/skyddsvärde

� Vilken exponering av människor kan ske idag och i framtiden?

� Vilken exponering av miljön kan ske i dag och i framtiden?

� Samlad riskbedömning

Bilaga 3


