med syfte att under trivsamma former
samla geovetenskapligt intresserade personer

MARKKONTAKT

OM FÖRENINGEN

Utges med 4 nr/år

Ordförande: Anders Jonsson
anders.jonsson@emg.umu.se

ISSN 0282-7115

Sekreterare: Erland Sköllerhorn
erland.skollerhorn@kemisten.nu

Redaktionsadress
Björnvägen 28, 906 43 Umeå
Redaktörer
Mauno Lassila, 090-12 68 15
mauno.lassila@geologist.com
Jan Åberg, 072-205 92 68
jan.aaberg@gmail.com
Ansvarig utgivare
Anders Jonsson
anders.jonsson@emg.umu.se
Annonspriser enligt överenskommelse

Kassör: Ylva Ågren
ylva.agren@lansstyrelsen.se
Övriga ledamöter i styrelsen:
Hans-Erik Johansson, Camilla Jonsson
Mauno Lassila, Anneli Sedin
Jan Åberg, AndersOlof Öhlén
Föreningsadress:
Ostvägen 151,
906 26, Umeå
http://www.vgeof.se/
Årets årsmötesprotokoll finns på:
http://www.vgeof.se/Org.html
Org. nr: 894001-6358

Dela med dig av din kunskap!
Redaktionen tar gärna emot
artiklar eller notiser
(gärna med lokal anknytning)
till kommande nummer
av Markkontakt

Omslagsfoto: Mauno Lassila.

Stöd föreningen – bli medlem!
(PlusGiro: 486 63 52-0)
Familj, företag, skola
80:Vuxen
70:Student
60:Junior (gymnasiet och yngre)40:Medlemsförmåner:
Tidskriften markkontakt 4 nr/år,
subventionerade exkursioner,
gratis rådgivning och faktauppgifter mm.

- i detta nummer Alas-sjöar bidrar till global uppvärmning....................................................1
Kyrkberget – geovetenskapligt riksintresse ................................................6
Monstervågor på havet – blir de större och kommer oftare?........................9
Naturvård och miljöskydd i tillstånd till grus- och bergtäkter ...................11
Vattnets roll i vägbanor.............................................................................. 16

Tidskriften Markkontakt nr 3 2011

Alas-sjöar bidrar till global
uppvärmning
Text och bild: Mauno Lassila
I norra Sibirien och norra Canada är permafrosten i marken både utbredd och
djupt liggande. Som mest har man noterat 1500 m permafrost kring floden
Olenjok i östra Sibirien. Permafrosten finns även under havsytan längs Norra
Ishavskusten och Östsibiriska öarna. Under de senaste 2 miljoner åren har kalla
perioder dominerat och under dessa perioder har permafrosten kunnat tränga
mycket djupt ner. Den låga snötillgången under vintrarna i Sibirien har också
gynnat nedträngningen. Permafrosten tilldrar sig ett stort intresse nuförtiden,
eftersom den smälter uppifrån och ger upphov till vattensamlingar (alas-sjöar),
kullar och andra terrängformer som sammantaget kallas thermokarst. Även i
Himalaya och i Schweiz har sådana terrängformer hittats. Något mer osäkra är
de runda till mer oregelbundna sänkor som syns på satellitbilder över planeten
Mars. De förbinds i många fall av smala kanaler, som uppenbarligen pekar på
att smältvatten runnit där.
En för oss skandinaver märklig terrängform är alas-sjöar, som uppträder rikligt i
flacka nordliga områden med permafrost, som t ex i centrala Jakutien i östra

Figur 1. Efter istiden bildades djupa iskilar och polygoner i marken, som
mellan iskilarna bågnade upp till svagt markerade kullar (a). Skog växte på
dessa kullar. En klimatförbättring orsakar smältning av ett landområde (b).
Frigjort vatten bildar små pölar i svackorna och under dessa börjar iskilarna
smälta. Vid ytterligare smältning bildas en sjö i alasen, som tillväxer genom
skred i strandkanterna (c).Under sjön smälter marken till en något större
ofrusen talik. Med tiden och under en torrare period med högre avdunstning
krymper sjön varvid taliken också blir mindre (d). Där den tidigare sjön legat,
bildas på nytt iskilar och polygonmark. Sjön krymper ytterligare liksom taliken.
En stor pingokulle syns nära sjön när permafrosten intar taliken (e). Den låga
sänkan (alasen) får iskilar och polygonmark. Skog trivs inte i alasen p g a
salthalten och det frostiga läget. Gräs och örter utgör växtligheten. Observera
att höjdskalan är överdriven!
1

Alas-sjöar bidrar till global uppvärmning
Sibirien. Där finns fler än 16 000 stora sänkor (alaser, sing. alas) som upptas av
sjöar, ibland flera sjöar i en stor alas. Sjöarna är alla bildade genom att
permafrosten har smält. Ursprunget till bildandet av alaser är en mark som har
rikligt med iskilar, som formar ett omfattande polygonnät. Av någon anledning
som t ex skogsbrand, skador på växttäcket, klimatförbättring eller liknande är
permafrosten sämre isolerad och börjar då smälta. Därvid frigörs vatten från
iskilarna och permafrosten, vilket gör att ännu mer värme kan lagras i vattnet
genom att solstrålningen absorberas effektivare i vatten. Töandet blir då dubbelt
så snabbt i marken under vattenytor jämfört med vanlig mark. Alasområdena
vidgas sakta när is övergår i vatten, dvs den totala volymen minskar. En sjö
bildas då i sänkan, som oftast saknar tillopp och utlopp. Istäcket på vintern samt
det underliggande vattnet isolerar effektivt mot kölden uppifrån och bidrar till
ytterligare smältning av permafrosten så att en ofrusen jord (talik) gradvis kan
breda ut sig under sjön. Sjön förstoras genom att stränderna smälter och jord
glider ner i vattnet. Omgivande träd hamnar i vattnet eller står kvar lutande på
stränderna.
Alas-sjöarna finns i områden med låg nederbörd, oftast mindre än 300 mm per
år. Nederbördsfattiga år innebär att sjönivån sjunker markant, medan
nederbördsrikare år höjer sjöytan. Det blir således en ständig variation i
sjöarnas storlek och djup. Den 10 km långa och 7 km breda sjön Tungulu i
Jakutien var nästan helt upptorkad år 1630, vattenfylldes sedan men torkade
upp på nytt under första hälften av 1800-talet. Efter några årtionden med våtare
klimat och maximal sjövolym torkade sjön åter upp. Sjöarnas form påverkas av
den förhärskande vindens riktning så att vågaktiviteten eroderar den vindutsatta
delen och slutresultatet blir ofta ovala sjöar utsträckta i vindriktningen. Alaser
kan finnas i olika utvecklingsstadier och storlekar från nyblivna till upptorkade
i samma region. Utvecklingsgången är långsam och kan i vissa fall ta några
tusen år. När sjön inte längre finns kvar, kan nya iskilar bildas och den
underliggande taliken börjar tillfrysa (Figur 1). Då kan stora kullar bågna upp
av samma typ som pingokullarna i Kanada. De upptorkade alaserna har ofta
också myr- och riklig gräsväxt, men inga träd. Genom smältningen av
permafrosten, bäckenläget och tillförseln av salter till sjön, blir sänkan
ogästvänlig för skog, dels genom salterna, dels också genom att den blir en
frostsänka för kall luft.
En del av de större sjöarna används som vattentäkter, antingen industriellt eller
också för konsumtion. 20 % av befolkningen i Jakutien är helt beroende av
sjövatten från alaser. Kvalitén på vattnet är inte den bästa. Hög halt av
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humussyror upp till 500 mg/l har uppmätts, vilket brunfärgar vattnet, som
dessutom uppvisar syrebrist. Vidare finns lösta salter och järn i stor mängd.
Salthalter på upp till 3 mg/l vatten har uppmätts. En människa känner
saltsmaken redan vid en halt av 0,2 mg/l. Plankton och alger förekommer även
rikligt. Man har byggt en 25 mil lång pipeline som ska kunna leda vatten från
floden Lena till en större sjö och de övre delarna av två mindre floder, där
vattenbrist råder. Ledningen kan överföra max 20 miljoner m3 vatten per år,
men p g a energibrist har den levererat bara en tredjedel av volymen

Figur 2. Termokarstområde med alas-sjöar i västra Kanada. De sandiga
frilagda stränderna avtecknar sig ljusa.

Forskning kring alaser
Man anser i Sibirien att alaser började bildas för 16 000-12 800 år sedan, då
dessa områden frilades från inlandsis. I Kanada talar man mer om perioden
14 000-11 500 BP, under vilken tid halterna av metangas steg markant enligt
borrkärnor i inlandsisen. Tidigare ansåg man att metangasen kom från
gashydrater i haven och från upptinade våtmarker. En tredje och huvudsaklig
källa anses nu vara metangas från thermokarst-sjöar. På många ställen i
sankmarker bubblar metangas upp och kan lätt antändas. Förutom metangas
3
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frigörs även koldioxid vid upptinandet, men eftersom metangasen är åtminstone
20 gånger effektivare som växthusgas, riktas det största intresset inom nordlig
forskning mot metangasen. Avgången av metangas från den upptinande marken
verkar vara störst på våren-försommaren. De värsta farhågorna talar om att upp
till 10 gånger mer metangas ska frigöras från alas-sjöarna i framtiden än vad
som idag finns i atmosfären.

Figur 3. Ett område i Kanada med iskilar och polygonmark. Polygonerna
avtecknar sig sprickor i marken. Kullen utgör en pingo.
Förutom inventering av vattenkvaliteten i sjöarna har forskare studerat
meteorologiska data sedan mätningar startade samt registreringar av sjönivåer.
Perioder med låg nederbörd och låga sjönivåer i Sibirien har varit 1891-1901,
1918-1930, 1935-1950, 1974-1979 samt 1985-1995, alltså under i stort sett 10årsperioder. I början av 1900-talet var sjönivåerna som högst, men under
efterföljande årtionden med relativt hög nederbörd fick alas-sjöarna trots det en
allt lägre nivå. Detta orsakades främst av avverkning av skog och överbetning
av grässlätter, som ökade markavdunstningen markant och minskade
tillrinningen till sjöarna. Vissa gräsmarker avdunstar dubbelt så mycket vatten
som orörd taigaskog. Avverkade områden har 25 % högre avdunstning jämfört
med orörd skog. Sedan 1980 har dock väderleken ändrats till en fuktigare typ
4
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och sjönivåerna har börjat stiga igen. Årsmedeltemperaturen har stigit markant
sedan 2005 men nederbörden har ökat proportionellt mer, vilket orsakat töande
av permafrosten längs stränderna så att sjöarna storlek, djup och antal ökat.
Nutida undersökningar visar att stränderna vidgas ca 2 m/år. Man befarar att
den allt högre sjönivån i framtiden ska orsaka tappningskatastrofer i omgivande
terräng.
Töandet av permafrosten på djupet som gett högre markfuktighet har också
inverkat på taigaskogen som drabbats i allt högre grad av omkullfallna stammar
och skogsdöd. Orsaken till den ökade nederbörden är en kraftigare
cyklonaktivitet över östra Sibirien, som medfört betydligt högre snönederbörd
under höst-förvinter. Den viktigaste förklaringen till de mer frekventare
cyklonerna är att isläggningen i Norra Ishavet inte är lika omfattande längre och
ger då en högre ytvattentemperatur som gynnar bildandet av cykloner.

Lästips:
På internet finns ett stort antal aktuella rapporter om alas-sjöar, thermokarst och
metangas. Sök på just dessa begrepp. I övrigt är den tryckta litteraturen inom
området både föråldrad och begränsad. Beträffande thermokarst på Mars - se
(Mars, thermokarst).
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Kyrkberget –
geovetenskapligt riksintresse
Text och foto: Erland Sköllerhorn

Det ståtliga Kyrkberget ligger på norra sidan av sjön Storuman, några mil
nordväst om Storumans samhälle och alldeles söder om Blå vägen. Berget, som
har ett speciellt utseende, ligger inom det relativa smala stråk som på SGU:s
berggrundskarta kallas fjällranden. Detta stråk löper från sydväst mot nordost i
länet. Området öster om fjällranden kallas urberget öster om fjällkedjan.
Området väster om fjällranden kallas för de egentliga Västerbottensfjällen,
vilka utgör länets yngsta bergarter som bildades när den Kaledoniska
fjällkedjan uppstod.
Enligt SGU:s berggrundskarta består Kyrkberget i huvudsak av grå s.k.
sparagmit (sandsten) med vissa inslag av kvartsit. Nedanför berget i riktning
mot öster finns enligt berggrundskartan ett smalt stråk med alunskiffer, som
eroderats ned. Alunskiffer finns också under berget, som är en s.k.
överskjutningsskolla från tiden när fjällkedjan skapades. Utanför fjällranden
mot öster breder stora områden med äldre s.k. revsundsgranit ut sig.
Bland andra den kände geografiprofessorn vid Göteborgs universitet, Sten
Rudberg (1917-1996), uppmärksammade Kyrkberget och dess mycket väl
utbildade glacialt eroderade nord- och sydsidor. En bergssida som ligger
vinkelrätt mot dominerande isrörelseriktning och är tydligt präglad av glacial
erosion, brukar kallas flygg.
Det går en skogsbilväg söderut längs östra sidan av berget. Den är lämplig att
använda om man vill titta närmare på berget, som höjer sig ca 100 m över sjön.
Intill bergets södra sida kan man studera de lodräta bergväggar som finns där.
Frostsprängning, orsakad av upprepad frysning och töande av vattnet i berget,
gör att bergblock lossnar och faller ner i rasbranten ännu idag.

6
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Kyrkberget sett från sydost från sjön Storuman (övre bilden). De glacialt
eroderade branta sidorna mot norr och söder, de s.k. flyggen, syns tydligt.
Lodräta bergväggar på sydsidan av berget, vid det södra s.k. flygget (de två
nedre bilderna).

7
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De två övre bilderna:
Vy uppifrån södra
sidan av berget. Mot
söder syns i sjön
åsryggar som ligger i
isrörelseriktningen från
nordväst. Direkt under
bergsstupet syns den
stora rasbranten som
ligger vid bergets fot
nedanför flygget. De
två nedre bilderna:
Norra sidan av
Kyrkberget sett från
sydost. En stor
rasbrant ligger även
här vid bergets fot.

Tack vare den sydvända sidan av berget klassas Kyrkberget som ett
sydväxtberg, där skyddande lokalklimat med värme samt rörligt grundvatten
ger förutsättningar för en mer artrik vegetation än på andra berg i omgivningen.
Näringsfattig berggrund och jordarter begränsar dock artrikedomen på detta
sydväxtberg.
Det finns möjlighet att gå upp på södra sidan av berget genom att följa en rätt
vältrampad stig som börjar vid skogsbilvägen. Om man följer stigen upp på
berget blir belöningen en mycket vacker utsikt över sjön Storuman. Skrapar

8
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man bort den tunna mossan på berggrunden syns tydliga isräfflor i den hårda
sandstenen. Isräfflorna har alltså bevarats, trots det utsatta läget för erosion
uppe på bergets ovansida.
Norra sidan av berget är mer otillgänglig än den södra, om man vandrar från
skogsbilvägen öster om berget. När man kommer fram till rasbranten nedanför
berget ser man ett tydligt tecken på att de kantiga blocken avsatts av
tyngdkraften och inte av rinnande vatten. De större blocken ligger nämligen
längst ner i branten, vilket är ett kännetecken på en rasbrant (talus). När löst
material avsätts av rinnande vatten i en s.k. alluvialkon hamnar istället större
stenar och block längst upp i avlagringen medan finkornigare material hamnar
längst ner.
Sammanfattningsvis är Kyrkberget väl värt ett besök, när man har vägarna
förbi.
Läs mer på Länsstyrelsens hemsida om Kyrkberget och om andra områden av
riksintresse för naturvård – där finns en rapport som går att ladda ner på datorn:
http://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/Sv/publikationer/2001/Pages/riksintres
sen-for-naturvard.aspx?keyword=riksintresse+f%c3%b6r+naturv%c3%a5rd

Monstervågor på havet – blir
de större och kommer oftare?
Erland Sköllerhorn
I Wikipedia står det att i stormar på öppet hav blir normala vågor ofta 7 meter
höga och i extrema fall upp till 15 meter höga samt att man under senare år med
hjälp av satelliter observerat hur stora vågor hastigt kan uppstå för att sedan lika
snabbt försvinna.
NRK (Norges TV) rapporterar om nyare observationer som tyder på att sådana
gigantiska havsvågor, s.k. monstervågor, bildas oftare än man trott och
dessutom kan bli större än man väntat sig. Forskare i Norge och i andra länder
9
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arbetar med att ta fram modeller för att kunna förvarna om sådana
monstervågor. Observationer visar att denna typ av havsvågor kan uppstå under
speciella, men väldigt olika väderförhållanden.
Ett sådant fall är när vågfronter möter en havsström
som går i motsatt riktning. Då ökar risken för att 1
av 300 vågor blir en monstervåg. En sådan process
sätts igång av att vågorna blir instabila och någon
av vågorna snabbt växer i storlek. För att detta ska
ske måste flera villkor vara uppfyllda. Dessa villkor
gäller bland annat riktningen och hastigheten på
vågorna och den motsatt gående havsströmmen
samt ändringar i hastigheten hos denna havsström.
Exempel på var det kan inträffa är ute till havs, eller
vid kuster där det finns starka tidvattenströmmar.
Forskarna bedömer att man inte behöver vara så
orolig för att nyare oljeplattformar i Nordsjön ska
skadas av sådana monstervågor. Orsaken är att
dessa plattformar är dimensionerade för vågor som kan uppstå vart 10 000:e år,
då det beräknas att våghöjden kan uppgå till 34-40 meter. Men i andra
havsområden kan sådana vågor vara vanligare.
Nya teoretiska modeller visar hur monstervågor suger upp energi från andra
vågor och växer sig större och brantare. Vågtopparna kan då bli 25 m höga,
vilket är ungefär dubbelt så mycket som är möjligt enligt klassisk s.k. linjär
vågteori. Den stora vågen som den 1 januari 1995 träffade oljeplattformen
Draupner i Nordsjön satte igång arbetet med att ta fram nya, s.k. icke linjära
vågmodeller. Man är nu också säker på att monstervågor är förklaringen till
flera skepps förlisningar till havs. Ett ställe där forskning pågår om
monstervågor är i Trondheim, där det finns en 270 m lång vattentank som kan
användas vid försök att få modeller att stämma med observationer i
verkligheten. Ett resultat från dessa försök är att det kan räcka med en
medelstark storm, för att det efter ett tag oväntat uppstår monstervågor. Det
behövs alltså inget riktigt oväder. Men bland annat vindstyrkans betydelse
behöver undersökas mer, enligt forskarna.
Källa, där man också kan läsa och se mer:
http://www.nrk.no/
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Naturvård och miljöskydd i
tillstånd till grus- och
bergtäkter
Erland Sköllerhorn
Brytningen av berg, grus och morän omvandlar naturen, särskilt nära tätorter
och större vägar och järnvägar. SGU redovisar att år 2009 levererades 84,5
miljoner ton s.k. ballastmaterial från 2 310 täkter i Sverige. Hur hanteras
konflikten mellan att bevara värdefull natur och behovet att bryta material utan
orimliga störningar? Naturvärdena hör ihop med geovetenskap, flora och fauna,
friluftsliv, påverkan på landskapsbilden och påverkan på hydrologi.
Miljöstörningar hör ihop med buller, vibrationer, damning samt risk för att
förorena mark och vatten.
Jag har undersökt hur naturvärden och miljöstörningar diskuteras i beslut om
täkttillstånd av först Länsstyrelsen och fr.o.m. hösten 2005 av
Miljöprövningsdelegationen (MPD) vid länsstyrelsen. Studien omfattar 20
beslut om grustäkter i Västerbotten, med fem beslut från åren 2001, 2004, 2007
och 2010. Miljöbalken infördes 1999. Studien omfattar också färska beslut om
bergtäkter från 18 av 21 MPD:er vid länsstyrelserna i riket. Gemensamt för alla
beslut är att de handlar om nya ingrepp i naturen, alltså inte bara fortsatt
brytning av tidigare tillåten volym grus eller berg. Studien är inriktad på villkor
och motiveringar i besluten.

Grustäkter i Västerbottens län – förändringar i förhållandet
mellan naturvård och miljöskydd från år 2001 till år 2010
Villkoren i besluten
Det är ca 10 villkor om naturvård och ca 10 villkor om miljöskydd i besluten
fram till 2010, då antalet minskade tydligt till ca 7 respektive 8. Det kan bero på
att fler aspekter skrivs in i varje villkor. Efterhand har antalet specifika villkor
11
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för en enskild täkt blivit betydligt fler när det gäller miljöskydd. Villkoren om
naturvård fortsätter att mest vara generella, alltså likadana i alla beslut. Inte i
något beslut finns exempel på villkor som kopplar ihop naturvård och
miljöskydd.
En trend är att villkor som först bara finns i vissa beslut under senare år
återfinns i nästan alla beslut. Det dyker plötsligt också upp nya villkor i alla
beslut. Tre exempel på det är krav på exakt nivå på täktbotten (naturvård), år
2007 då MPD anger krav på att verksamheten ska ske ”i huvudsaklig
överensstämmelse med ansökan” och år 2010 då det preciseras hur kontroll av
bullervillkor ska ske (miljöskydd).

Motiveringar, kopplingar mellan naturvård och miljöskydd samt
ställningstaganden
Argumenten i motiveringarna knyts i mycket hög grad till det enskilda fallet
istället för att vara generella. Ett undantag är en vanligt återkommande
hänvisning till Boverkets allmänna råd 95:5 ”Bättre plats för arbete” om att det
bör finnas ett skyddsavstånd på 500 m mellan krossverksamhet och bostäder
(miljöskydd). I alla ärenden är antalet specifika påståenden fler än antalet
generella påståenden. Alltså handlar varje tillstånd mer om förhållandena på den
enskilda platsen än om täkter i allmänhet.
År 2001 har argument om naturvärden mycket litet utrymme i motiveringarna
och miljöskydd får större utrymme. Inte i något fall kopplas argument om
naturvärden och miljöskydd ihop. I alla fem fallen beviljas ansökta volymuttag
och tillståndstider. Rubriken på alla ärenden är ”fortsatt täktverksamhet” trots
att det ingår utvidgad brytning. I två fall innebär besluten en avvikelse från
länsstyrelsens policy för skydd av grusområden med höga naturvärden. I det
ena fallet redovisas inte varför denna brytning tillåts. År 2004 har argument om
naturvärden mycket större utrymme i motiveringarna och även större utrymme
än argument om miljöskydd. Miljömål nämns också. Precis som år 2001
kopplas inte argument om naturvärden och miljöskydd ihop. I fyra av de fem
ärendena beviljas ansökta volymuttag och tillståndstider. I ett fall minskas både
sökt volym och tillståndstid. I ett fall innebär beslutet en avvikelse från
länsstyrelsens policy för skydd av grusområden med höga naturvärden. I ett fall
saknas motivering av hur den utvidgade brytningen påverkar ett närliggande
vattendrag som är ett s.k. Natura 2000-område. En ändring jämfört med 2001 är
att rubriken på alla ärenden anger att sökt täkt innebär utvidgad brytning.
12

Tidskriften Markkontakt nr 3 2011
År 2007 när MPD beslutar blir motiveringarna mycket längre. Naturvärden och
miljöskydd får klart mindre utrymme, än argument om hushållning med
naturgrus och skydd av grusområden med tanke på dricksvattnet. Argument om
naturvärden får precis som år 2004 ett större utrymme än miljöskydd. Miljömål
nämns precis som 2004. I ett ärende, där bara fortsatt brytning tillåts, saknas
dock argument om naturvärden trots att grusområdet enligt länsstyrelsens policy
bör skyddas p.g.a. höga naturvärden. I de två fall där ansökan avslås hänvisas
däremot bl.a. till länsstyrelsens policy att inte tillåta utvidgad brytning i
grusområden med höga naturvärden. I dessa fall finns också en direkt koppling
mellan att skydda naturvärden och skydda grundvattnet som dricksvattenresurs.
Däremot saknas, precis som tidigare, exempel på att skydd av naturvärden och
miljöskydd kopplas ihop. I ett fall berörs ett Natura 2000-område och där
diskuteras brytningens påverkan på detta område. En skillnad jämfört med
tidigare år är att inte i något av de fem ärendena beviljas ansökt uttag. Volymen
minskas där tillstånd medges. I två av dessa tre fall medges sökt tillståndstid
medan tiden förkortas i det tredje ärendet. Alltså beviljas inte i något av de fem
ärendena ansökt brytningsvolym och tillståndstid.
År 2010 är i likhet med 2007 motiveringarna mycket längre än 2001 och 2004.
Tidigare miljömål finns nu i en ny lagbestämmelse som nämns. Precis som
2007 får argument om naturvärden och miljöskydd mycket mindre utrymme än
andra typer av argument. År 2010 gäller dessa argument hushållning med
naturgrus utifrån användningsområden och samhällsbehovet samt i ett fall
skydd med tanke på dricksvattnet. En viktig skillnad jämfört med 2004 och
2007 är att argument om naturvärden nu får likartat utrymme som miljöskydd.
En annan viktig skillnad jämfört med tidigare tre år är att det 2010 finns direkt
stödjande kopplingar mellan att skydda naturvärden och minska miljöstörningar
i tre ärenden. I likhet med år 2007 beviljas inte i något av de fem ärendena
ansökt uttag. I ett fall beviljas bolagets ändrade yrkande om minskad brytning
jämfört med det ursprungliga yrkandet. Ett återkommande uttryck om
brytningen av naturgrus är att den tillåts ”under en övergångstid”.
Det framgår alltså att MPD:s tillstånd under 2007 och 2010 innebär minskning
av sökta volymer och tillståndstider, med hänvisning till användningsområden,
hushållning och samhällsbehov. Det finns inte i något av besluten om grustäkter
argument om miljöstörningar som talar mot att tillåta en brytning, vilket det gör
i flera av besluten om bergtäkter nedan. Bara i ett av de tjugo besluten om
grustäkter hänvisas på ett ställe till störningar av rörligt friluftsliv, som skäl att
begränsa arbetstiden. Det är i ett beslut av MPD från 2010.
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Färska beslut om bergtäkter i 18 av 21 län
Villkor i besluten
I besluten om bergtäkter är andelen villkor om miljöskydd mycket högre än
andelen om naturvård, i jämförelse med grustäkterna. I besluten om bergtäkter
är i genomsnitt antal villkor och antal specifika villkor om miljöskydd ungefär
dubbelt så många som om naturvård. Sammantaget är andelen villkor om
naturvård på gruppnivå större i de sex beslut som gäller nya bergtäkter, jämfört
med gruppen som gäller fortsatt och utvidgad brytning. I besluten om bergtäkter
finns i fem fall villkor som kopplar ihop naturvård och miljöskydd. Inga sådana
villkor förekommer i besluten om grustäkter. När det gäller villkor om
naturvård nämns dubbelt så många specifikt anpassade aspekter som generella
aspekter. De specifika aspekterna handlar dock jämt om samma typ av
naturpåverkan som de generella villkoren. Ett intressant resultat är att bland de
specifika villkoren förekommer ett halvdussin om biologisk mångfald och
geologiska naturvärden samt rörligt friluftsliv inom täktområdet efter avslutad
brytning. Inga sådana villkor förekommer i besluten om grustäkter. Angående
specifika villkor om miljöskydd så handlar dessa nästan också bara om samma
typer av miljöstörningar som de generella villkoren. Det finns dock sju aspekter
som bara är knutna till specifika miljöskyddsvillkor.

Motiveringar, kopplingar mellan skyddsargument samt ställningstaganden
I några beslut saknas tydliga samband mellan texten om naturvärden och om
miljöstörningar i motiveringarna, och villkoren i dessa tillstånd. Det beror på
tillkommande argument i motiveringarna, som knyter ihop skydd av naturen
och minskning av miljöstörningarna. Längden på motiveringarna varierar
mellan 1,5 och 8,5 sidor. När det gäller antal stycken och meningar finns fler
sådana om naturvård i bara 2 av 18 ärenden. I ett tredje ärende är antalet nästan
detsamma för naturvård och miljöskydd. Detta resultat påverkas av hur
uppdelad texten i motiveringarna är. Men sammantaget är det mycket tydigt att
naturvårdsargumenten är mindre till antalet. Det är väntat eftersom det speglar
att antalet villkor om naturvård är hälften så stort som det om miljöskydd. I
totalt textutrymme får miljöskyddsargument också mer plats i 16 av de 18
motiveringarna. I två fall är totalt textutrymme likartat för de två kategorierna.
Totalt finns det 14 kopplingar mellan argument om naturen och minskning av
miljöstörningar, i de 18 besluten. Sådana kopplingar återfinns i 10 av dessa
beslut, alltså ungefär i hälften av dem. Endast 2 av 14 kopplingar innebär en
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motsättning mellan naturvård och miljöskydd, och då tycks skyddet av
naturmiljön i form av rörligt friluftsliv värderades lägre. Samtidigt finns i tre
fall miljöskyddsargument till stöd för bra ljudmiljö vid rörligt friluftsliv och för
djur.

Diskussion
Här nämns idén om att marknadsekonomin leder till att varje unik plats mister
sina speciella egenskaper och blir utbytbar. Samtidigt är ett tydligt resultat att
argument om den enskilda platsen för en grustäkt dominerar i motiveringarna
både om naturvård och miljöskydd. Slutsatsen är att det inte räcker att
rättfärdiga tillstånd till grustäkter med generella villkor och generellt
formulerade resonemang. Även i tillstånden till bergtäkter är det tydligt att
argument om den enskilda lokaliseringen dominerar.
För grustäkter i Västerbotten tycks MPD:s tillståndsprövning fr.o.m. 2005
innebära ökad samordning av argument om miljöskydd och naturvård i
beslutsmotiveringarna, men inte i villkoren. Naturvård och friluftsliv får dock
litet utrymme i de längre motiveringarna i besluten av MPD. Det innebär en risk
för att dessa frågor får för liten uppmärksamhet. Denna risk tycks inte minska
efter den senaste viktiga ändringen av miljöbalken år 2009. Bara på ett ställe i
de tio MPD-besluten nämns kortfattat miljöstörningar kopplade till rörligt
friluftsliv. Samtidigt verkar MPD säkerställa att länsstyrelsens policy om
naturvärden och friluftsliv, samt Natura 2000-områden, beaktas bättre vid
besluten än tidigare beslut av länsstyrelsen år 2001 och 2004.
I besluten om bergtäkter i landet får naturvård mycket mindre utrymme än
miljöskydd när det gäller villkor och skyddsargument i motiveringarna.
Samtidigt är naturvård och miljöskydd mer samordnade när det gäller villkor
och motiveringar. Det förekommer, till skillnad från i besluten om grustäkter,
tre fall där friluftsliv eller djurliv åberopas som skäl för att begränsa
miljöstörningar orsakade av buller. Det kan höra ihop med att bergtäkter bullrar
mer på grund av borrning, sprängning och mer krossning. Samtidigt värderas
störningar av friluftslivet lägre i två fall, där sökt exploatering tillåts. Man bör
notera det halvdussin villkor om naturmiljön, där det föreskrivs att naturvärden
ska skapas i samband med avslutad exploatering. Det kan tolkas som att
exploateringen innebär en möjlighet att få en bättre naturmiljö än det
ursprungliga bergområdet erbjuder. En sådan idé passar synen hos
branschorganisationen SBMI och öppnar för kritiken att varje plats mister sina
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speciella egenskaper. Det finns en risk att generell hänvisning till att bergkross
behövs för att spara på naturgrus leder till att varje bergområdes speciella
värden för naturvård och friluftsliv inte undersöks ordentligt. I Regeringens
förslag till 9 kap 6 b § i miljöbalken 2009 klargjordes att ett bergområde med
höga naturvärden är lika skyddsvärt som ett grusområde med höga naturvärden.
Resultaten i studien visar att det är viktigt att undersöka vad som händer, när
man får en ny instans som beslutar (här: MPD), och när en ny bestämmelse i
miljöbalken tillkommer (här; 9 kap 6 b §). Forskningen visar att när en
myndighet tagit till sig en idé, kommer den att styra handlingarna länge,
eftersom nytänkande är kostsamt. Samtidigt behövs stor öppenhet för olika
idéer hos medborgarna, för att myndigheters beslut ska upplevas legitima. När
det gäller naturvärden och friluftsliv kopplade till grus- och bergområden bör
ideella föreningar vara en viktig part när beslut om tillstånd ska fattas. Studien
visar att SBMI och SGU i hög grad bortser från naturvärden och friluftsliv när
det gäller grusområden och bara inriktar sig på frågor om dricksvatten och vad
materialet kan användas till.

Vattnets roll i vägbanor
Mauno Lassila
De som projekterar vägar behöver god kunskap om hur grundvatten rör sig i
olika slags terräng. Det gäller i synnerhet i kuperad terräng under högsta
kustlinjen men förekommer även över högsta kustlinjen, framför allt i
grovkornig och kuperad moränmark. I mycket grova drag rör sig grundvatten
ungefär som marken lutar. I terrängens övre konvexa del infiltrerar
nederbördsvatten och i den nedre konkava delen strömmar det ut som
grundvatten. Man talar om inströmningsområden och utströmningsområden.
Grundvattnets rörelse genom marken är bågformad så att det sjunker nedåt i
marken i inströmningsområden och stiger uppåt i utströmningsområden.
Grundvatten kan därför strömma under diken och sedan upp i markytan. Vägar
bör inte anläggas intill en kuperad sluttning, för där har man den största
rörligheten på grundvattnet. I flack mark är grundvattnets rörelse däremot
minimal. I grus och sand ligger grundvattnet oftast på flera meters djup, men i
morän oftast bara en meter under markytan.
Svallmaterialet i sluttningar återfinns normalt med de grövsta kornstorlekarna i
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den konvexa terrängen högsta del, vanligen så att grusigt material ligger högre
upp och sand längre ner efter sluttningen. I brantare terräng är kornstorleken
grövre och i flackare avsnitt sandig. Ungefär mitt på en lång sluttning hittar
man ofta finkornigare sediment i ett tunt lager, som längre ner efter sluttningen
ökar i mäktighet och finkornighet. Mitt på sluttningen kan ett tunt lager sand
dessutom vid svallningen ha deponerats ovanpå finsedimentet. Man kan därför
felaktigt tro att svallsanden sträcker sig homogent ända ner dit. Lagringen får
till följd att vatten som infiltrerat högre upp på en sluttning rör sig snabbt i det
grusiga och sandiga materialet men när de tätande finsedimenten möter blir det
för mycket vatten, som därför tvingas upp till markytan. Man ser därför ofta
tjälskador eller mjukare vägbanor där de olika materialen möts i sluttningar.
Bättre dikning eller annan dränering i denna zon kan avhjälpa problemen.
Svallningen har omfördelat moränmaterialet och framför allt flyttat
finmaterialet ner i terrängens lägre delar. Om terrängen bara är svagt kuperad,
har svallningen varit måttlig och finsedimentet består av mest finmoigt
material, som bara är svagt tjälskjutande. Grovmon är inte tjälskjutande. Ju mer
kuperad terrängen är, desto finkornigare och tjockare lager av material har
svallats ur och deponerats i dalgångar och svackor. Detta material är starkt
tjälskjutande och har dessutom mycket dålig bärighet. Äldre vägar över sådan
mark har jäst ut i bredd och uppvisar dessutom djupa spår i vägbanan samt
mittsprickor. De kraftigast tjälskjutande sedimenten hittar man i Bjurholm och
Nordmaling. En svagt markerad svacka i en sluttning har vanligen mycket tunt
med finsediment. Förekomsten av tjälskjutande sediment med dålig bärighet
kan innan ett vägbygge startar karteras genom att mäta den befintliga vägens
bredd. Det är normalt att sådana vägavsnitt är 2-3 m bredare än vägen i övrigt.
Även djupa spår eller sättningar finns i sådana vägar.
Den uppåtriktade rörelsen för grundvatten i ett utströmningsområde (figur 1)
gör att jordmaterialet under vägen är vattenmättat och står under tryck och
därför är materialet inte kompakterat och blir det inte heller så länge
grundvatten strömmar till. Om man sonderar i ett utströmningsområde med
finsediment, kan en sond tryckas ner i marken med en hand eller med enbart
tummen. Grundvattenrörelser genom en vägkropp måste undvikas. För att
kunna avgöra var grundvatten strömmar upp ur marken bör man kontrollera
avsnitt med stora nivåskillnader. Det gör man bäst sent på hösten när
avdunstningen helt upphört och den första markfrosten inträtt. Då ser man det
utströmmande grundvattnet genom att marken fortfarande är ofrusen och gräset
grönt. På dessa ställen bör det dikas djupt eller vattnet på annat sätt dräneras.
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Figur 1. Grundvattnet rör sig uppåt i utströmningsområden.

Dränering
Om djupdikning inte går att utföra finns möjlighet att gräva ner ett dränerande
filter av grus (helst naturgrus) djupt och tvärs igenom vägunderbyggnaden och
omge det med en geotextil samt ha 10 cm sand runtom geotextilen. 50 cm tjockt
och 50 cm brett filter av grus borde räcka för att dränera ut till och med rikligt
med grundvattnet. Filtret kan inte läggas djupare än att grundvattnet fritt kan
rinna genom vägbanken och bort ur slänten. Textilen gör att sand inte blandar
sig med småstenen och täpper till flödet. Grundvattnets värmeinnehåll och flöde
gör att tjälen inte går ner djupt på platsen.
Vatten uppträder i marken i flera former. Det som är minst bundet är det fria
vattnet vars yta bestäms av lufttryck och marklutning. Det vattnet rör sig
långsamt i moränmark, men betydligt snabbare i sand. Ju större marklutning,
desto högre rörelsehastighet. Omkring 25 % av allt vatten i marken är fritt.
Något hårdare bundet är det kapillära vattnet, som finns intill mineralkornens
kontaktytor. Det kapillära vattnet stiger från grundvattenytan till en nivå som
bestäms av kornstorleken. I sand är den kapillära stighöjden 30 cm, i finmo 3 m
och i mjäla 4-6 m. Det kapillära vattnet bidrar mest till tjälfarligheten. Det
hårdast bundna vattnet är det adsorberade, som hålls starkt bundet till
partiklarnas ytor. Ju mindre korn, desto hårdare bundet. I lerigt material fryser
därför inte jorden förrän vid -3 grader. Det adsorberade vattnet utgör upp till
50% av allt vatten i lera, men bara 15% i mo. Efter långvarig torka ger de första
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regnen påfyllning i första hand av det adsorberade vattnet, därefter det kapillära
och sist det fria vattnet. Grundvattenytan stiger först när det fria vattnet når ner
till grundvattnet.

Kompaktering av mark
Om man belastar moränmark, så händer det knappast något, eftersom moränen
redan är kompakterad av inlandsisen. Gör man samma sak i finsedimentmark,
får man stora sättningar när kornskelettet pressas samman och vatten dräneras
ut. Ju finkornigare sedimenten är, desto längre tid sjunker marken, ofta i åratal.
Moigt material sätter sig på 3-6 månader och sandigt material redan under
byggtiden. Lerigt material kan sätta sig 15 cm per meter sediment och siltigt
material 5-10 cm. Man brukar förkompaktera mark där en väg skall gå fram
över svagt underlag. Under ett par års tid belastar man marken med åtminstone
2-4 ton per kvadratmeter. Om man belastar finsedimentmark i lutande terräng,
kommer sedimenten att långsamt skjuvas (tryckas) i fallriktningen. Markytan
sjunker då. Vägar i lutande sedimentterräng uppvisar ofta större eller mindre
tecken på skjuvning och sättning. Sedimenten i sådan terräng bör avvattnas så
mycket det går. Man kan också lägga ut en tryckbank som inte får vara för smal
för då belastar den bara men ger inget stöd nedanför vägslänten.

Stenblock i vägsträckningen
All moränmark innehåller block. Mest med block hittar man i granitterräng,
framför allt där graniten är grovkornig. Där kan det vara så blockrikt att man
kan kliva från ett block till nästa. Dessutom hittar man block i moränen under
finsediment. Det är nästan alltid fler block på markytan än nere i moränen. Det
beror på att inlandsisen i slutskedet plockade lös mera block än tidigare när isen
var mäktigare och tryckte fast blocken hårdare mot berggrunden. Det har också
skett en anrikning av block sedan istiden på markytan genom uppfrysning. I
höga och branta moränsluttningar ser man i den nedre delen gott om block, som
frusit upp och kullrat utför sluttningarna. Att schakta i moränkullar innebär att
man alltid hittar block, som är ganska stora. En genomgrävning till 150 cm djup
för att ta bort block kan vara tillräckligt om vägens överbyggnad är 80 cm,
annars inte. Det är mest det kapillära vattnet som orsakar att block fryser upp.
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