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Dricksvattnet i Västerbotten
– skydd, sårbarhet och risker
ChriStina Strömberg
De allra flesta dricksvattentäkter i länet försörjs med grundvatten och både
tillgång och kvalitet är god. Oftast behövs bara en enkel beredning i
vattenverken. Grundvatten är heller inte speciellt känsligt för smittspridning.
Endast två av våra kommuner försörjer en del av sina invånare med
dricksvatten från ytvatten. Vattenskyddsområden med föreskrifter om vilka
verksamheter som får försiggå i området är viktigt för att skydda grundvattnet. I
länet finns idag ca 180 kommunala eller större enskilda grundvattentäkter,
varav drygt 25% saknar vattenskyddsområde och 60% skyddas enligt gammal
lagstiftning. Endast 11% har skydd enligt Miljöbalken.
I början av september hölls ett dricksvattenseminarium i Lycksele. Temat var
risk och sårbarhet för dricksvatten. Vårens Cryptosporidiumutbrott i Skellefteå
har aktualiserat hur sårbar vår dricksvattenförsörjning kan vara.

Risk- och sårbarhetsanalys
Nina Ström, praktikant vid Länsstyrelsen Krisberedskapsgrupp gjorde under
våren 2011 en risk- och sårbarhetsanalys för dricksvatten i Västerbotten. På
seminariet berättade hon om länets dricksvattenförsörjning och dess sårbarhet,
om risker för smittoutbrott, kemiska utsläpp, läckor, sabotage, elavbrott,
översvämningar/skyfall och klimatförändringar samt kom med förslag på
åtgärder.
Tolv av femton kommuner har reservkraft till de största vattenverken i händelse
av elavbrott och samtliga kommuner har tillgång till nödvattenförsörjning.
Däremot har endast sex kommuner reservvattentäkter. Utan reservvattentäkt
riskerar kommunen att stå utan dricksvattenförsörjning för en stor del av
befolkningen vid t ex kemiska utsläpp eller smitta.
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Länets största ytvattenverk, i Skellefteå kommun, är mycket sårbart på grund av
att vattnet rinner genom staden, nära stora vägar, industrier och andra potentiellt
farliga verksamheter. I det stora tillrinningsområdet finns också många
potentiellt farliga verksamheter. Dessutom är det stor risk för smittspridning i
en ytvattentäkt

Kemiska utsläpp och smittoutbrott
Den största risken för dricksvattenförsörjningen i länet är kemiskt utsläpp.
Sannolikheten för kemiskt utsläpp från trafikolyckor klassas som hög eftersom
grundvattentäkterna i stor utsträckning är lokaliserade i grusåsar där även vägar
och järnvägar är anlagda. Åsmaterialets höga genomsläpplighet gör att
konsekvenserna av ett utsläpp kan bli mycket allvarliga.
Sannolikheten för smittoutbrott är lägre än för kemiskt utsläpp och bedöms vara
medelhög, mycket på grund av att de flesta täkterna är grundvattentäkter och
har hög motståndskraft mot smitta. Länets kommuner har god klorberedskap i
händelse av bakterier i dricksvattnet, men mot parasiter saknas fullgott skydd.
Skellefteå och sex andra kommuner har installerat UV-ljus på vissa av sina
vattenverk.

Övriga problem
Sannolikheten för elavbrott är hög men på grund av länets goda förmåga att
hantera en sådan störning blir konsekvenserna begränsade.
Allvarliga läckor ger allvarliga konsekvenser och sannolikheten för att detta ska
inträffa är medelhög. Avsaknad av vatten är ett stort problem både för enskilda
invånare, sjukvård, skolor och andra vattenberoende verksamheter.
Sannolikheten för IT-sabotage, översvämningar och skyfall, ras, skred och
slamströmmar samt dammbrott är låg, men konsekvenserna är varierande.
Översvämningar och skyfall innebär begränsade konsekvenser, förutom för
ytvattenverken. Dammbrott ger mycket allvarliga konsekvenser, eftersom stora
delar av samhällets infrastruktur drabbas. Översvämningar och skyfall samt ras,
skred och slamströmmar kan ge en ökad risk för smittspridning och läckage av
föroreningar.
Dricksvattenförsörjningen i Västerbotten kan riskera mer problem vid
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klimatförändringar. Detta bör beaktas när man planerar nya vattentäkter och
distributionsanläggningar. De flesta kommuner saknar risk- och
sårbarhetsanalyser specifikt för dricksvattenförsörjningen, vilket minskar
möjligheten till förebyggande arbete.

Slutsats och förslag på åtgärder
De flesta kommuner i Västerbotten har brister i förmågan att hantera allvarliga
kriser i dricksvattenförsörjningen. Flera kommuner saknar reservvattentäkter.
Det kan också handla om brist på reservkraft, nödvattentankar eller UV-ljus. De
flesta kommuner saknar även risk- och sårbarhetsanalyser specifikt för
dricksvattenförsörjningen, vilket minskar möjligheten till förebyggande arbete.
Det är svårt för en kommun att ha
tillräckligt med resurser om det
inträffar allvarliga störningar.
Samarbete med grannkommuner
är betydelsefullt. Sådan
samverkan finns när det gäller
allmän krisberedskap men ingen
formell samverkan kring
dricksvattenfrågor. Med formell
dricksvattensamverkan får man
ett forum för kunskapsutbyte,
övningar, utlåning av resurser och
material och då även en robustare
Cryptosporidium är en protist som parasiterar
och effektivare krishantering.
på människor. Förökningen sker i tunntarmen,
vilket kan orsaka diarré. Oocysterna som förs
ut i ytvatten via avlopp, är långlivade och
tåliga mot t.ex. klor, men känsliga för UV-ljus.

Bristen på risk- och
sårbarhetsanalyser för
dricksvattenförsörjningen är ett
problem. Undersökning av
riskobjekt, särskilt utsatta och sårbara områden samt en inventering av de
resurser som finns i kommunen är viktigt för att kunna genomföra nödvändiga
åtgärder för en förbättrad säkerhet. Om man inrättat en formell
samverkansgrupp kan den även bidra till upprättande av lokala risk- och
sårbarhetsanalyser.Skalskyddet av vattenverk och distributionsanläggningar bör
förbättras i länets kommuner. Många anläggningar saknar inbrottslarm och
staket, vilket ökar risken för sabotage.
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Infiltration och perkolation
Mauno Lassila
Processen när vatten sipprar in i marken kallas infiltration, medan vattnets
fortsatta nedträngande genom marken till grundvattenytan kallas perkolation.
Vid regn stannar en del av nederbörden i trädkronorna och markvegetationen. I
en tät granskog kan 20-40 % av sommarens nederbörd fångas upp i
trädkronorna och sedan avdunsta, vilket kallas interception. Små och många
regn ger den största interceptionen. En tät markvegetation minskar ytterligare
mängden regnvatten som kan infiltrera. Under sommarhalvåret avdunstar
(transpirerar) dessutom träd och växter genom sina rotsystem en stor del av det
vatten som infiltrerat i marken. Särskilt bra på att omsätta vatten är lövträd. Det
innebär att små regnmängder inte bidrar alls till grundvattenbildningen och inte
heller till ytavrinning annat än på utströmningsområden.
Störst infiltration får man i kal mark som består av grus. Ända upp till 80% av
regnnederbörden kan då infiltrera. I sand är infiltrationen nästan lika stor.
Grusåsar och sandhedar har stor betydelse för grundvattenbildningen och kan
också skattas på mycket grundvatten. Om sand och grusområden har täckande
ytvegetation, minskar infiltrationen till hälften. Ju finkornigare marklagren är,
desto långsammare sker infiltrationen och under den tiden hinner en stor del av
nederbörden avdunsta. Små regnmängder på 0,5 mm ger ingen som helst
avrinning, inte ens på hårdgjorda ytor. Den regnmängden avdunstar helt.
Om markytan är torr är infiltrationen något lägre än vid fuktigt tillstånd. Det
kan man se om det regnar kraftigt efter en längre tids torka. Vatten blir då
stående ganska länge i svackor. Infiltrationen bromsas också av om marken är
packad genom körning med tunga fordon. Det gäller i synnerhet jordbruksmark
och packningen motverkas där av att man minskar marktrycket genom att
använda fler och breda däck på jordbruksfordon. Tjälningen under vintern
luckrar dock upp marken.
Vattnet i marken binds olika hårt. På de små mineralkornens ytor finns det
adsorberade vattnet, som är så hårt bundet att det avgår först vid upphettning till
kokpunkten. Det är samma vatten som gör att finkornig lera inte fryser vid 0
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grader utan vid -3 grader. Vid regn på upptorkad mark binds det första
infiltrerade vattnet på partikelytorna som adsorberat vatten. När detta skett kan
ytterligare vatten fångas upp mellan jordpartiklarna som kapillärt vatten. Detta
vatten kan växternas rotsystem tillgodogöra sig. Det adsorberade vattnet och
kapillärvattnet utgör sammantaget markvatten. Ovanför grundvattenytan finns
alltid ett skikt med kapillärt vatten som stigit från grundvattenytan. Ju
finkornigare marklager, desto högre kapillär stigning. I sand är kapillärskiktet
ca 30 cm och i jäslera upp till 2 m. När allt adsorberat och kapillärt vatten fyllts
på, kan fritt vatten perkolera ner till grundvattnet och fylla på detta magasin.
Mängden av de olika typerna av vatten kan bestämmas genom vägning. Om
man tar upp en viss volym jord som legat under grundvattenytan och låter det
fria vattnet rinna av, så får man den s k fältkapaciteten. Därefter låter man en
tomatplanta växa i jorden tills plantan vissnat. Då har man nått
vissningsgränsen. Skillnaden mellan fältkapaciteten och vissningsgränsen utgör
det kapillära vattnet. Det vatten som återstår i jorden efter att vissningsgränsen
nåtts är det adsorberade vattnet.
Vatten infiltrerar och perkolerar relativt långsamt genom marklagren. Ett
kraftigt och långvarigt regn sugs till en början upp i markvegetationen och det
nedbrutna organiska materialet och når den underliggande mineraljorden först
efter 2-3 timmar. I sandig mark perkolerar vatten sedan ca 15 cm per timme.
Det kan alltså ta 5 timmar innan regnvattnet når 30 cm djup i marken. I
finkornig lera tar det betydligt längre tid. Föroreningar i regnvattnet binds
huvudsakligen till det organiska materialet och kan så småningom brytas ner av
mikroorganismer. Förekomsten av ytvegetation, förna, mull eller mår
säkerställer därför en god och framför allt en jämn kvalitet på grundvattnet.
Även marklagren under det organiska skiktet binder föroreningar på
mineralkornens ytor. Om måttligt med bensin eller dieselolja har spritts på
marken är det inte säkert att det når ner till grundvattenytan utan fastnar högre
upp i markprofilen. Ett djupt liggande grundvatten är väl skyddat mot
föroreningar. I grus- och sandområden ligger grundvattnet ofta djupare än 5 m,
medan det i morän och finsedimentmark ligger på ca 1 m djup.
Under vinterhalvåret faller en stor del av nederbörden som kall snö och kan då
lagras upp på marken. Om marken under snön är ofrusen kan en viss del av
snön smälta och infiltrera. En flera dagar lång blidperiod under vintern, då
rikligt med smältvatten bildas, ger först en upplagring i snön, sedan en viss
infiltration om marken är grovkornig och rik på porer. Även tjälen kan smälta
5
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underifrån vid blidväder och öka på grundvattenmagasinet. Å andra sidan gör
flera dagars sträng kyla att tjälen kryper nedåt så att avrinningen till
vattendragen minskar. Skulle markytan och marken under snötäcket vara tjälad,
sker en obetydlig infiltration. Nedsipprande smältvatten återfryser då till större
delen på de kalla kornens ytor. Grundvattenbildningen under högvintern är
därför obetydlig. Det är bara i början och slutet av vintern som viktig
infiltration sker. Höstregnen på ofrusen mark är viktigast för att fylla på
grundvattenmagasinen, som sedan kan avtappas och minska ända till
snösmältning inträffar på våren. Snömältningen på våren sker normalt under
flera veckor, vilket gynnar infiltrationen av smältvatten. Avdunstningen från
snöytan under våren uppgår till ca 25% och minskar därmed det totala
snölagret. Det ska jämföras med att avdunstningen under sommarhalvåret är 2-4
gånger större.
I lutande mark infiltrerar vatten lika snabbt som på helt plan mark, men däremot
är ytavrinningen större i lutande mark, förutsatt att regnmängden är tillräckligt
stor. Det gör att kontakttiden mellan vatten och markyta är kortare i lutande
mark. Kraftiga regn och snabb snösmältning ger viss ytavrinning även på
inströmningsområden. På utströmningsområden däremot sker ingen infiltration
alls och nederbörden totalavrinner. Det vatten som infiltrerar i inströmningsområden påverkar även vattnet i utströmningsområden som snabbt pressas ut
genom s k kolvflöde. Kraftiga regn och snösmältning ger en ökning av
vattenföringen i vattendragen. Den ökade vattenföringen och inslaget av
humussyror gör att vattnet blir brunfärgat och pH-värdet faller.

Figur 1. Havsytans
förändring sedan år
1870. (Bildkälla:
http://maps.grida.no/go/
graphic/trends-in-sealevel-1870-2006,
Hugo Ahlenius,
UNEP/GRID-Arendal)
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Grundvattenuttaget
höjer världshaven
Jan Åberg
Att världshavets yta höjs råder det numera ingen tvekan om. Vid mareografer
världen över uppmäts nivåförändringar på omkring 20 cm sedan år 1870
(Figur 1). Även längs landhöjningskuster, i exempelvis Västerbotten, märks
förändringarna, genom att strandförskjutningen avtar. Enligt nuvarande
prognoser är risken överhängande att havsytan till och med börjar stiga i
Västerbotten inom 100-200 år.
Havsytans historiska stigning kan i
grova drag förklaras av två
nyckelfaktorer: havsvattnets
expansion på grund av högre
vattentemeratur och den globala
förlusten av glaciäris från främst
mindre glaciärer, men också från
Grönland och Antarktis.
När det gäller detaljerna i förloppet
var det först nyligen som en viktig
pusselbit föll på plats i förklaringsmodellen. I en studie visas för fösta
gången i detalj hur den globala
sänkningen av grundvattenytan har
medverkat till höjning av havsytan
(Figur 2).
Det insamlade datamaterialet om
grundvattensänkningar visar att ca
3
4 000 km grundvatten flödat från land till hav från under perioden 1961-2008.
Den nuvarande förlusten av grundvatten (data från 2008) är 140 km3/år vilket
motsvarar 0,4mm höjning av haven per år, eller ca 12% av den totala
observerade höjningen av havet år 2008. Sammanställningen visar också att
grundvattentillgångarna minskar i alla befolkade områden, och att uttagstakten
fortsätter att öka.
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Vattenmiljöer återställs
i Sävarån
Text och bild: Mats Norberg
Kalkningen av Sävaråns avrinningsområde startade år 1989 med
våtmarkskalkning av Gärssjöbäcken och Brännbäcken. Vintern 1991 kalkades
sjöarna i Norsån och Sävaråns övre del och under hösten 1991 våtmarkerna i
Gravån och Klappmarksbäcken. Sommaren 1991 installerades en doserare
Länsstyrelsen i Västerbottens län har inom det nationella miljömålsarbetet pekat
ut Sävarån som ett nationellt särskilt värdefullt vattendrag. Under 2009
påbörjade Länsstyrelsen arbeten med att inventera systemet och ta fram
konkreta restaureringsplaner i syfte att återskapa ett naturligt vattensystem med
naturligt strukturer och funktioner så som det kan antas ha sett ut innan det
utsatts för mänsklig påverkan. En stor del av vattendragen i Sverige nyttjades
långt in på 1900-talet som flottleder och var till dess flottningen avslutades
utsatta för flottningsunderlättande åtgärder, bland annat omfattande
stenrensning, sprängning och uppförande av olika stenarmar vilket har lett till
kraftigt kanaliserade vattendrag. Flottledsarbetena pågick i stort sett under hela
flottningsepoken och var en förutsättning för skogsindustrins etablering och
expansion, och därmed landets industrialisering. Några andra praktiska och
ekonomiska transportalternativ fanns inte före mitten på 1950-talet då
lastbilstransporterna introducerades i stor skala. Bara i Västerbottens län är i
storleksordningen 900 mil kategoriserad som allmän flottled. Idag ser vi de
ekologiska följderna av flottledsutbyggnaden allt tydligare.
Flottledsarbetena medförde bestående skada på den biologiska mångfalden,
främst för strömlevande fisk och insekter. Högproduktiva sidofåror stängdes av,
bottnarnas varierade miljö med skydds-, lek- och uppväxtområden omvandlades
till lågproduktiva, ensartade miljöer. Antalet skyddade ståndplatser med god
näringstillgång är avgörande för överlevnaden hos de starkt revirhävdande laxoch öringungarna. Biflöden, som utgör viktiga lekmiljöer för vandrande öring,
stängdes av med flottningsdammar och unika, vandrande öringbestånd slogs ut.
8

Tidskriften Markkontakt nr 3 2011

Vandringshindrande vägtrumma i Klappmarksbäcken (infälld bild)
utbytt mot träbro.

Restaurering av flottledsrensade forsar
Återställning och restaurering av skadorna som uppstod i och med
flottningsrensningarna ska därför ses om en mycket viktig del i skötseln av våra
vattendrag. Åtgärder som flottledsåterställning stämmer väl in på intentionerna i
det av EU-kommissionen framlagda vattendirektivet. I och med att Sävarån har
åtgärdats i två steg; kalkning och fria vandringsvägar. För att ytterligare höja
naturvärdena i vattendraget ska nu det tredje och sista viktiga steget genomföras
genom en biologisk miljöåterställning. Ambitionen är att återfå ett naturligt
rådande tillstånd i hela vattensystemet men projektet kommer utifrån sin
9
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omfattning att genomföras etappvis. Umeå kommun har som etapp 1 sökt och
fått miljödom som ger dem tillstånd att restaurera alla rensade forsar mellan
Lillsävarträsket och Krokbäcksforsen. Vorrsbäcksforsen och delar av
Krokbäcksforsen lämnas orörda som ett minne av en svunnen epok. Arbetena
startade i början av augusti 2011 längst upp vid dammen nedströms
Lillsävarträsket. Hittills har forsarna ned till de övre delarna av Klyvetforsen
återställts. Det myckna regnandet under hösten gör att arbetet kommer att
avbrytas på måndag, 10 oktober. Arbetena kommer att återupptas nästa säsong.

Vandringshindrande trummor i ett biflöde till Gravån utbytta mot valvbåge av
betong.

Sättarna i dammen nedan Ytterträsket i Sävarån ersattes av en utdragen fors av
sten och block.
10
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Anders-Jacksforsen har restaurerats. Block och sten har återförts till ån,
lekbottnar för fisk har återskapats och träd har lagts ut för att ytterligare
efterlikna ett naturligt tillstånd.
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Extremväder inträffar oftare
Mauno Lassila
I massmedia slogs vid mitten av augusti detta år upp att antalet händelser med
extrem nederbörd i Sverige hade ökat under decenniet 2000-2009. Artikeln
föranleddes av att kraftiga regn drabbat Västsverige och Norge. 11 tillfällen
med extremt hög nederbörd har inträffat under det senaste decenniet. För att
kunna tala om extrem nederbörd krävs att det regnat minst 90 mm under ett
dygn över en yta på 1000 km2. Sedan 1930 har decenniet 1940-1949 haft det
lägsta antalet extrema regn med 4 fall. Även perioden 1970-1979 hade med 6
fall ett fåtal extrema nederbördstillfällen. Därefter har antalet händelser stadigt
ökat och kommer sannolikt att öka ännu mer framöver. I genomsnitt inträffade
tidigare extremnederbörd vartannat år, men det har också förekommit perioder
på 3-4 år då inga sådana regn inträffat. År 1945 förekom det dock 4 sådana
regn. Men nu är det minst en händelse varje år.
Sverige är nu inte värst utsatt. Monsunområdena i sydöstra Asien har ofta
drabbats av stora översvämningar med ett stort antal omkomna människor som
följd. I Europa har framför allt Polen, Tjeckien och Tyskland då och då drabbats
av långvariga översvämningar. I juli 1997 inträffade en svår översvämning i
floden Oder, som orsakades av två veckors intensivt regn. I de nedre delarna av
Oder varade översvämningen i 16 dagar. 115 personer omkom. I augusti 2002
var det Elbes och Moldaus tur att drabbas av skyfallsregn under 3 dagar.
Vattennivån i floderna steg 7-9 m. Skador på 16 miljarder dollar uppstod och 45
personer omkom. En mindre översvämning inträffade också år 2006. Englands
största översvämning sedan 1947 inträffade i maj-juli 2007. Nederbörden var då
dubbelt så stor som den vanliga. 13 personer omkom och ett stort antal hus och
företagsbyggnader skadades (Nyberg 2008).
I Alperna och de bergiga områdena kring Medelhavet inträffar då och då
störtregn som hastigt orsakar översvämning. Erosionsskador blir då vanliga.
Förhållandena förvärras av den branta topografin, avsaknaden av stora
reglerande magasin och att flödesdämpande skog inte finns i tillräcklig grad.
Även i Norge inträffar liknande skador då och då.
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Antalet rapporterade översvämningar ökar i världen.
(http://maps.grida.no/go/graphic/number-of-flood-events-by-continent-and-decade-since-1950
Philippe Rekacewicz, Emmanuelle Bournay, UNEP/GRID-Arendal)
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Extremväder inträffar oftare
Sedan flera år tillbaka diskuterar forskare vad som ligger bakom de allt
vanligare extrema regnen och översvämningarna. Världen upplever nu en
period med stigande medeltemperatur, som bl a yttrar sig i bortsmältning av
glaciärer, kraftig minskning av ismassorna i Arktis, smältande permafrost och
en långsam stigning av världshavens yta. De närmare 300 glaciärer som Sverige
haft för några årtionden sedan kan nu vara nere i 250 eller kanske ännu färre.
Kartorna över fjällområdena måste därför ritas om. Likaså måste trädgränsen
justeras uppåt. Det som bidrar till den globala uppvärmningen är de förhöjda
halterna av koldioxid, men även metan och några andra gaser, i atmosfären.
Både koldioxid och metan bromsar utflödet av värme mot rymden och bidrar
starkt till växthuseffekten.
En stigande medeltemperatur innebär att luften blir varmare och därmed kan
hålla mer fuktighet. Man brukar säga att energimängden i atmosfären ökar när
temperaturen stiger. Regnen blir därmed häftigare och framför allt större, vilket
ökar risken för översvämning. Detta är mest påtagligt för vår del i Götaland.
Förutom ändring i nederbördsförhållandena ändras även årstidernas längd och
medeltemperatur. Högre nederbörd ger också stigande grundvattennivå i
marken och därmed instabilare mark i sluttningar och strandbrinkar. Sättningar
och skred hotar därmed. Besvärligast är att den ökade nederbörden i Götaland
kan initiera skred i Göta älvs dalgång, som redan idag är instabil. Den ökade
nederbörden över Vänernområdet och tillrinnande områden måste dessutom
dräneras ut i havet enbart genom Göta älv, som med sin trånga passage därför
gör att Vänernområdet översvämmas. En annan sjö som kan påverkas är
Mälaren, som dock har bättre möjlighet att avbörda sitt vatten via Stockholm
och Södertälje.
Ett stort jordskred inträffade 29/9 1950 i Surte i Göta älvs dalgång. Just innan
hade ett tåg med 800 personer passerat och det utlöste sannolikt skredet. 24 ha
mark drabbades, 30 hus kom på glid, men bara en person omkom. Ett annat
större skred skedde 30/11 1977 i Tuve på Hisingen. Månaden innan hade det
regnat kraftigt. Räddningsarbetena försvårades av att skredet inträffade strax
före kl 16, då flertalet arbetare hade slutat för dagen och att det var mörkt ute.
Ett stort antal hus kom på glid så att väggar rasade och lera flödade in. 9
personer omkom. Sammanlagt förstördes 67 hus. Om skredet inträffat en timme
senare hade många fler personer omkommit. I Vagnhärad i Sörmland utlöstes
ett skred den 23/5 1997 som orsakade att 29 villor fick rivas. Det hade regnat
kraftigt innan. Även under innevarande augusti månad har man noterat sprickor
i marken i Vagnhärad. Väg E6 i Munkedal i Bohuslän skadades av ett skred
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10/12 2006. Trafiken fick ledas om under ett par år innan en nybyggd sträcka
kunde tas i bruk. Förutom dessa större skred har även ett flertal mindre inträffat.
En stor slasklavin utlöstes våren 2010 i Tärnafjällen som drog med sig stora
jordmassor. Liknande händelser har varit ovanliga fram till nu, men kan komma
att bli vanligare. Före 2010 års slasklavin får man gå tillbaka till 1982 för att
finna en motsvarande händelse. Den gången var det Abiskoområdet som
drabbades.
Läs mera i:
Google: Jordskred.
“
Jordskred vid Lilla Edet 1957 (med 2 min film)
“
Processer vid jordytan.
“
Sverige inför klimatförändringarna.
Nyberg, Lars, 2008. Översvämningar och riskhantering. Centrum för klimat och
säkerhet. Karlstads universitet.

Regnen i Ångermanland
Mauno Lassila
Sensommaren har varit regnig i Ångermanland. I Kasa föll 189 mm regn i
augusti, dvs mer än tre gånger den normala mängden. Kraftiga regn drabbade
framför allt norra Ångermanlan kring 7-9/9. Botniabanan stängdes sedan delar
av banvallen spolats bort. Bjästa drabbades värst med varierande skador på
vägnätet. I flera fastigheter sprutade avloppsvatten upp ur golvbrunnarna
eftersom avloppsnätet inte klarade av att avleda regnmassorna. Den nordgående
filen av E4 stängdes eftersom vattnet täckte filen. Länsväg 922 tvingades man
stänga helt p g a skadorna i vägbanor och trummor. Med dessa regnmängder
lagrade i marken och med det tillskott som normalt faller under hösten, finns en
verklig risk för jordskred. Vattnet i sig utgör en belastning på marken och
dessutom ökar portrycket i marken så att friktionen mellan markpartiklarna
minskar. Det gäller att var observant i höst på förekomsten av marksprickor,
som kan indikera kommande jordskred.
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Översvämningar
i Pakistan och Thailand
Mauno Lassila

Pakistan
År 2010 drabbades Pakistan av en nationell katastrof. En gigantisk
översvämning täckte stora delar av södra Pakistan. Orsaken var kraftiga
monsunregn. De låglänta delarna kring den stora floden Indus med biflöden
sattes till stor del under vatten. 20 miljoner människor, eller en niondel av
befolkningen, tvingade lämna sina hem. En stor del av skörden förstördes,
vilket är extra bekymmersamt då större delen av befolkningen lever på vad
jorden kan avkasta. I provinsen Sindh längst i sydost förstördes en halv miljon
hem, tusentals skolor raserades
också och större delen av
infrastrukturen i form av vägar
skadades.
I år var det dags igen i
Sindhområdet. Fler än 5 miljoner
människor har hittills drabbats och
regnen fortsätter. Det är extra
besvärligt eftersom skadorna från
förra årets översvämning bara till en
liten del har åtgärdats. De
internationella hjälpinsatserna har
bromsats av att militanta islamiska
grupper nästan dagligen begår
terroristattentat. Utländsk personal
kallades hem av säkerhetsskäl redan
i april månad. De som finns kvar
inriktar sig i första hand på att skaffa
fram dricksvatten, ordna toaletter
och att vaccinera barn. Dessutom
16
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har man börjat anlägga avloppsledningar istället för de öppna diken som varit
standard. Folkhälsan har därmed höjts betydligt.
Den pakistanska statsledningen agerar dessutom mycket långsamt, vilket sinkat
de internationella hjälporganisationernas arbete, som därför kommit igång
alltför sent. Man måste vänta på tillstånd från myndigheterna innan hjälp kan
sättas in. Förhållandet är inte unikt i världen, utan tvärtom mycket vanligt i
utvecklingsländerna.
I samband med översvämningar förstörs lågt liggande brunnar, som fylls med
slam och fekalier. Sådana brunnar kan inte användas på lång tid. Risken för
sjukdomar som kolera och tyfus är överhängande. Dricksvattenfrågan
kompliceras också av att tidigare hjälpinsatser har bekostas borrade brunnar.
Dessa brunnar innehåller ofta arsenik, eftersom berggrunden är arsenikförande i
stora områden kring Indus. I normala fall är årsnederbörden i södra hälften
maximalt 500 mm, som i det varma klimatet är för litet för uthålligt jordbruk
och dricksvattenförsörjning. I de norra delarna av landet är nederbörden tre
gånger så hög och där är tillgången på gott dricksvatten mycket bättre.

Thailand
Även i Thailand har monsunen varit
synnerligen besvärlig. Det har regnat kraftigt i
norra Thailand och vattenmassorna har sökt
sig söderut, bl a till huvudstaden Bangkok. I
månadsskiftet oktober/november hade 370
människor omkommit. Man bygger vallar mot
vattnet med hjälp av sandsäckar och försöker
också palla upp sina ägodelar så att de inte
hamnar i vattnet. Högt tidvatten kan förvärra
situationen. Överflödig befolkning evakueras,
liksom 800 fångar. Det är andra gången på två
år som monsunen orsakat översvämning i
norra Thailand. Inte nog med det, i augusti
2008 steg Mekongfloden till sin högsta nivå
på 100 år. Det verkar vara så att kraftiga regn
blivit vanligare under åtminstone det senaste
årtiondet.
17

Översmämmad väg i Thailand.
Foto: John_DL/flickr

Sista sidan

Sista sidan
Skriv i markkontakt!
Vi tror att många av våra läsare skulle kunna bidra med intressanta notiser och
artiklar i Markkontakt. Så skriv gärna om något som Du tycker är intressant och
som passar inom ämnesområdet! Eller bidra med material till vårt temanummer
om GRUVOR. Vi tar också gärna emot populärvetenskapliga sammanfattningar
av examensarbeten.
Tveka inte att kontakta redaktionen om du har funderingar.

Årets exkursion
Den 17 september 2011 fylldes en stor buss full med folk som åkte på
geovetenskapligt äventyr från Umeå och till Nordingrå.
Vi besökte bland annat lokaler med breccia,
sandsten och anortosit. Vi besökte också
Skuleskogens naturrum och Rotsidans
naturreservat.

Sandetnslokal nära Sörle (tv)
och Rotsidans naturreservat (th).
Foto: J. Åberg
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