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Wegeners klassiska figur över kontintenternas utveckling. Beteckningarna JungKarbon motsvarar
senare halvan av Karbontiden, ca 290315 milj år före nutid, Eozän motsvarar perioden 3555 milj
år före nutid, d.v.s. tidigare delen av Tertiär. AltQuartär är ca 3 milj år före nutid. Wegener
överskattade kontinenternas rörelsehastighet under kvartärtiden. Idag skulle nog de två senare
kartorna dateras längre tillbaka i den geologiska historien.
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Wegeners teori har fyllt 100 år
I takt med att kartläggningen av världens kontinenter fortskred och
detaljkunskapen växte om berggrundsförhållanden, flora och fauna, ökade
insikten om att på något sätt måste delar av Afrika och Sydamerika, liksom
andra världsdelar, under förhistorisk tid haft nära kontakt. Främst var det
utbredningen av vissa fossil samt strukturer och sammansättning av
berggrunden som satte myror i huvudet på paleontologer och andra
naturforskare. Dessutom kunde ju minsta barn se att Afrika och
Sydamerika verkade passa ihop som hand och handske.
Bergskedjornas bildning samt förekomsten av marina fossil även på de
högsta bergstopparna var en gåta som geologerna brottades alltmer med
under 1800talet. Flera olika teorier utbildades om hur bergskedjorna hade
tillkommit och några av de stora auktoriteterna inom geologin, som den
amerikanske geologen James D. Dana (18131895) och den engelskfödde
Eduard Suess (18311914), utverkade teorier om sjunkna kontinenter och
landbryggor mellan de nuvarande landmassorna. Man tänkte sig också att
jordens avsvalning skulle leda till en krympning med – likt skalet på ett
skrumpnande äpple – veckning som följd.
Att stora horisontella rörelser måste ha skett i jordskorpan insåg många
även före Wegeners tid. Den amerikanske geologen Frank B. Taylor (1860
1938) gick längst och var klart inne på kontinentrörelser men bara som en
delprocess i samband med bergskedjornas bildning. Även om Wegener inte
var först med tanken på en ursprunglig sammanhållen kontinentmassa
lanserade han namnet Gondwanaland och beskrev med en kartsekvens hur
han tänkte sig att kontinenternas lägen hade förändrats. Kartbilden i figur 1
visar en av de första klassiska bilderna som Wegener skapade.
Upptäckten av radioaktiviteten under 1800talets slut tillförde en pusselbit
som gjorde tanken på jordskorpans ”skrumpning” mer osannolik.
Samtidigt gav den också en av pusselbitarna till drivkraften bakom
kontinentrörelserna. Wegener tänkte sig att kontinenterna seglade omkring
på jordens inre heta massa. Detta var en tanke som principiellt inte skiljer
5

Wegeners teori har fyllt 100 år

sig så mycket från dagens teori om plattektoniken.
Det krävdes mycket mod och kanske lite galenskap för att utmana dåtidens
auktoriteter inom geologin. Wegeners teori fick mycket riktigt också en
trög start med stort motstånd från den etablerade geologin. Kanske var det
en ganska allmänmänsklig orsak som var det viktigaste skälet till detta –
kontinenter är ju så stora och väldiga landmassor att de helt enkelt inte kan
röra på sig! Att våga tänka det otänkbara brukar ta på krafterna alldeles
extra mycket! Det mest betydelsefulla i Wegeners tillvägagångssätt var att
han gick mycket grundligt till väga och sammanställde alla vid den tiden
kända fakta i målet. Han var inte geolog utan hade studerat astronomi men
genom sitt stora intresse för fysisk aktivitet, strapatsrika upptäcktsresor och
en passion för polarområdena, kom han att koncentrera sig på meteorologi
och glaciologi. Kanske var det just detta som gjorde att han kunde se med
mer klara ögon på de fakta som rimligen förelåg även för hans samtida
belackare.
Den 6 januari 1912 presenterade han i Frankfurt för första gången sin teori.
Senare under året höll han fler föredrag samt publicerade ett par artiklar i
vetenskapliga tidskrifter, bl.a. Geologische Rundschau. Wegener fortsatte
med sina glaciologiska undersökningar på Grönland där han också mötte
sitt öde bara några dagar efter att han fyllt 50 år. Året var då 1930 och
sedan hände inte så mycket med teorin förrän efter andra världskriget.
Märkliga omständigheter – en längre sjukhusvistelse – gjorde det möjligt
för Wegener att sammanställa och presentera sin teori i bokform 1915. Men
teorin presenterades alltså för första gången – enligt hans egen utsago –
den 6 januari 1912. Tre år senare kom den första utgåvan av hans bok ”Die
Entstehung der Kontinente und Ozeane” som sedan kom att översättas till
flera språk. Eftersom Sverige på den tiden var något av en stormakt inom
geovetenskaperna och storheter som De Geer och Högbom också spelade
en roll för Wegeners resonemang, översattes boken redan 1926 till svenska,
från en tysk utgåva som dessutom var något reviderad.
Under andra världskrigets ubåtskrig hade både de allierade och japanerna
börjat använda den under 30talet utvecklade metoden att med en relativt
6
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okomplicerad teknik upptäcka magnetiska avvikelser som kunde tyda på
förekomsten av en ubåt under ytan.
Efter kriget förfinades tekniken och det var bl.a. erfarenheter från denna
verksamhet som ledde fram till kunskapen om att jordskorpan i havsbotten
uppvisade ett symmetriskt magnetiskt ”fingeravtryck” som utbredde sig på
ömse sidor om den Mittatlantiska centralryggen. Så småningom
utvecklades detta till ett av de starkaste bevisen för den s.k.
oceanbottenspridningen. Det var nu ett faktum att Europa och Nordamerika
sakta men säkert gled ifrån varandra. Kontinenterna, eller rättare sagt
kontinentplattorna, rörde på sig – Wegener hade rätt!
Från 1960talet och framåt i tiden har teorin om plattektoniken förfinats.
Idag vet vi att det inte bara är kontinenterna som glider omkring runt
jorden utan att de snarare seglar omkring som fripassagerare på de
betydligt mäktigare kontinentalplattorna. Dessa stöter hela tiden också
ihop med de något tunnare plattorna under världshaven varvid dessa trycks
ned under kontinentalplattorna samtidigt som bergskedjeveckning kan ske.
Plattektoniken utgör idag grunden för förståelsen av hur storskaliga
geologiska strukturer som bergskedjor, förkastningar, vulkaniska öbågar
m.m. uppstår. De spänningar som plattrörelserna ger upphov till i
berggrunden inverkar även på de spricksystem som återfinns både lokalt
och i regional skala. Minsta sten kan faktiskt bära spår av plattornas
rörelser.
De mäktiga massrörelser som plattornas förskjutning och kollisioner med
varandra ger upphov till påverkar även en lång rad andra delar av det
biogeokemiska kretsloppet. Bergarter som formats av processer på
landytan kan föras ned under jordskorpan och helt eller delvis smälta upp
eller omvandlas (metamorfoseras) p.g.a. de höga tryck och temperaturer
som råder på stort djup. En stor del av världens malmer formas ofta genom
processer som har plattektoniken som sin drivkraft. Den enorma mångfald
av mineraler och bergarter, som också är en förutsättning för livets
mångfald, skulle knappast kunna uppstå utan plattornas ständiga
förändring.
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Alfred Wegener
Denne märklige vetenskapsman föddes den 1 november 1880 i Berlin, och
mötte sitt slutgiltiga öde en okänd dag 50 år senare ute på den väldiga
Grönlandsisens vidder.
Wegener studerade i Innsbruck, Heidelberg
och Berlin, där han år 1905 avslutade sina
studier i astronomi. Han var känd för sin
äventyrslystnad och förkärlek för fysiska
prestationer, något som säkert bidrog till att
han lämnade den astronomiska banan för den
fysiska geografin, närmare bestämt
glaciologin. Med brodern Kurt genomförde
Wegener även en rekordflygning med
luftballong, varvid tidsrekordet för
"friballong" utökades från 35 till 52 timmar.

Alfred Wegener

(bildkälla: wikipedia)
När han strax därefter medverkade i den
danska MyliusErichsenexpeditionen till Grönland, blev han förälskad i
denna arktiska miljö. Med början under denna expedition fokuserade han
sig på arbeten inom meteorologin samt funderingarna kring kontinenternas
och oceanernas uppkomst. Han fortsatte också att jobba med frågor inom
meteorologin och klimatologin parallellt med framställningen om
kontinentalförskjutningen. År 191213 deltog Wegener återigen i en
Grönlandsexpedition, den andra i ordningen ledd av J.P. Koch. Denna
expedition hade som huvudsyfte att utföra glaciologiska och
klimatologiska undersökningar av Grönland.

Under första världskriget tjänstgjorde Wegener i fält, och sårades två
gånger, vilket medförde sjukhusvistelser och det var under en av dessa som
han skrev den första upplagan av "Die Entstehung der Kontinente und
Ozeane", som utgavs första gången år 1915.
År 1913 hade Wegener, efter hemkomsten från Grönlandsexpeditionen, gift
sig med klimatologen Wladimir Köppens (18461940) dotter Else, som
8
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senare medverkade till att berättelsen om den sista Grönlandsexpeditionen
utgavs i tryck. Wegener efterträdde Köppen när denne pensionerades från
sin tjänst vid Deutsche Seewarte i Hamburg. År 1924 inrättades en speciell
professur inom meteorologi och geofysik för Wegener vid universitetet i
Graz.
I flera artiklar, samt i de biografier som det förekommer ett flertal av,
framgår att Wegener var en lysande pedagog, och hade omvittnat
inspirerande föreläsningar, som alltid var välbesökta av studenter och
andra intresserade. Han hade också en omvittnad förmåga att intuitivt
angripa vetenskapliga problem, och kunde ofta, även utanför de egna
specialområdena snabbt tränga rakt in i en problemställning och nosa upp
lösningar eller goda förslag på sådana.
År 1929 inleddes den första av de två sista expeditionerna som Wegener
var ledare för. Den 1 november 1930, på hans 50:e födelsedag, lämnade
han stationen Eismitte tillsammans med medhjälparen Rasmus Villumsen.
Man att de övervintrade på Eismitte men när de i april inte hade återvänt
skickades en sökpatrull ut. Wegeners kropp återfanns den 12 maj 1931 men
av Villumsen fanns inga spår.
Det tyska havs och polarforskningsinstitutet ”Alfred Wegener Institut für
Polar und Meeresforshung” (AWI) instiftades 1980. Förutom i
Bremerhaven och Potsdam har man forskningsstationer i Helgoland och
Sylt. (Hemsida: www.awi.de )
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Venedig sjunker  och tippar
Mauno Lassila
Staden Venedig ligger i en 15 mil lång bukt, Venedigbukten, som
avgränsas ut mot havet av långa bågböjda sandbarriärer, som vågor och
strömmar format. Innanför dessa finns flera laguner och dammar. Staden
består av ett nätverk av kanaler med mellanliggande bebyggelse,
huvudsakligen grundad på pålar. Floden Po har ett väl utvecklat delta som
bildar en stor utbuktning av kusten mellan Venedig och Ravenna. Flera
mindre floder rinner också ut i bukten. Utlopp till havet från Venedig finns
norr om den bebyggda strandbarriären Lido, mellan Malamocco och
Pellestrina samt mellan Pellestrina och Chioggia i söder.
Tidigare vattennivåer i Venedig

1966

194 cm

1979

166 cm

1986

158 cm

1951

151 cm

1936, 2002

147 cm

1960

145 cm

1968, 2000

144 cm

1992

142 cm

1979

140 cm
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Nyare mätningar med satellitdata
och gps visar att staden sjunker
ungefär 2 mm per år. De norra
och södra delarna sjunker
ytterligare en mm. Under 1900
talet sjönk staden i förhållande
till havet 23 cm. Själva havsnivån
har under samma tid höjts 13 cm.
Förutom sjunkningen har man
även konstaterat att det sker en
tippning mot öster. Det kan bero
på att området påverkas av trycket
från bergkedjan Apenninerna i
väster. Sjunkningen i sig kan ha
att göra med den ökande
sedimentlasten från vattendragen,
men också att man tagit ut
grundvatten från sedimentlagren
under staden. Det har man
upphört med, men sjunkningen
fortsätter ändå.

Tidskriften Markkontakt nr 1 2013
(Bildkälla: Chris 73, via //commons.wikimedia.org/wiki/File:Venice_as_seen_from_the_air_with_bridge_to_mainland.jpg ccbysa 3.0 license.

Venedig.
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Venedig översvämmas då och då och den berömda Markusplatsen sätts
under vatten i genomsnitt varannan dag. Om havsnivån stiger 30 cm,
kommer Markusplatsen att översvämmas dagligen. Det högsta
vattenståndet som registrerats är 194 cm från 1966. Om tidvatten, lågtryck
och kraftiga sydliga vindar samverkar, pressas vatten norrut i Adriatiska
havet och då får man de höga vattenstånden. Dessutom är Adriatiska havet
känt för sina seicher, dvs en svängning (skvalpning) i höjdled av vattnet i
hela havsbassängen, som kan pågå i flera dagar. 11 av åren 19362002 har
haft riktigt högvatten enligt tabellen på sidan 10. Man befarar att staden år
2100 ska översvämmas till nivån 110 cm minst 20 gånger per år.
Italienska staten startade år 2003 projektet MOSE, som innebär att man
vid högvatten kan stänga till inloppen till staden. Det gör man med
stålportar som är förankrade i betongfundament på botten. Portarna är
ihåliga och fyllda med vatten. När havsnivån når 110 cm, pumpar man med
tryckluft ut vattnet från portarna, som då reser sig. Portarna är 79 stycken
med höjden 1828 m, bredden 20 m samt tjockleken 45 m. 2015 ska
projektet vara färdigt för invigning och har då kostat minst 20 miljarder
kronor.
Förutom dessa portar har kusten utanför inloppen skyddats med
konstgjorda vågbrytare som medfört att koraller blivit vanligare i havet
utanför. Vidare ska bebyggelsen inne i staden renoveras och förstärkas i
grunden. Det kan röra sig om renovering av pålar, men också att
husgrunderna byggs om på de mest utsatta delarna. Låga vallar ska också
byggas kring bebyggelse för att förhindra översvämning. Muddring av
grunda kanaler är ytterligare ett projekt. Ett förslag att stoppa sjunkningen
av staden är att med högtryck pumpa ner vatten i grunden på 300 m djup
och på så sätt öka bärigheten. Detta skulle teoretiskt vid maximal effekt
kunna höja staden ca 30 cm.
Skyddsåtgärderna har mött motstånd från miljöaktivister, som hellre velat
bli vid det gamla. De befarar att vattenomsättningen innanför barriärerna
skall bromsas och vattenkvalitén därmed försämras avsevärt. Portarna
verkar dock inte ha påverkat vattenutbytet i någon högre grad. Vattnet
innanför sandbarriärerna är starkt förorenat av utsläpp från staden och
 12 
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omkringliggande jordbruksmark med algblomning som följd. Det finns
inte ett fullt utbyggt avloppssystem i staden. Den fasta befolkningen
minskar varje år, men däremot ökar tillströmningen av turister. Dessutom
är vattnet nästan lika salt som i havet utanför. Saltet fräter på byggnader.
Vattenmiljön och de låga stränderna är tillhåll för en myckenhet av fåglar.
Trots det förorenade vattnet finns ändå en ganska rik fiskfauna.

Läs mera i:
Mose Project and hydromorphological monitoring in the Venice Lagoon.
Venice floods.
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Åska
Anders Jonsson
Åska uppkommer på grund av att vädret har skapat ett molnsystem, i vilket
en uppdelning mellan laddade partiklar har skett. Elektriskt negativt
laddade partiklar återfinns i molnets nedre delar och de positivt elektriskt
laddade partiklarna i molnets övre delar. Den negativa laddningen i
molnets nedre del är då så kraftig att den stöter ifrån den negativa
laddningen som finns i marken och de positiva laddningarna kan, vid en
tillräckligt hög ansamling, skapa en urladdning. Bilden av hur hela
processen går till är inte enkel och stora variationer kan förekomma.
Urladdningarna mellan mark och moln kan också vara från molnets övre
del, den positiva sidan. Dessa urladdningar är oftast kraftigare och
omsätter en större strömstyrka. Urladdningar förekommer också inom
åskmolnet och mellan olika moln. Den vanligaste urladdningen är den som
sker inom molnet. Strömstyrkan för ett blixtnedslag är i genomsnitt
uppmätt till 30 000 ampere, men kan variera stort – från några hundra
ampere till flera hundratusentals ampere. Det är blixtarna med ett lågt
amperetal som antänder strukturer på marken. Detta då de är mer
långvariga, men ändå inte längre än någon tiondels sekund. Dessa kallas
också heta blixtar till skillnad från kalla blixtar som har en högre
strömstyrka, men är betydligt kortvarigare. Strömstyrkan i ett blixtnedslag
kan jämföras med att en dödlig strömstyrka är så låg som 0.05 ampere.
Normalt tar det mellan 3060 minuter för ett åskväder att bildas och det
fortgår ungefär lika länge.
Åska kan bildas vid olika vädertyper som delas in i tre huvudtyper:
• Luftmasseåskväder. Här återfinns vad som brukar kallas
värmeåskväder. De bildas vid varm väderlek och det varma vädret
fortsätter även efter att åskan har dragit fram. En annan typ av
luftmasseåskväder är när kall luft drar fram över ett varmt hav. Dessa
förekommer ofta under natten ute på havet eller i kustnära områden.
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Figuren visar antalet åskdagar som ett medeltal per år för normalperioden
19611990 (Källa:SMHI).
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• Frontåskväder. Dessa uppkommer främst när kalla luftfronter möter
en varmare luftmassa, som tvingas att stiga. Många samverkande
åskmoln kan då bildas längs en linje och kan beröra stora områden.
De verkar också under en lång tid, upp till 10 timmar. Efter att
fronten har dragit fram sjunker temperaturen märkbart.
• Orografisk åska. Är precis som det låter, det vill säga att en
luftmassa tvingas upp i högre luftlager när det kommer in mot en
förhöjning i landskapet, som en bergskedja. Det sker när en varm och
fuktig luftfront tvingas upp i atmosfären. För att det skall kunna ske
måste atmosfären också redan befinna sig i ett instabilt läge. Ett
frontåskväder kan förstärkas genom orografisk hävning.
Det finns även några andra sätt vid vilken åska kan bildas.
I många delar av välden finns blixtlokaliseringssystem. Även i Sverige har
vi ett nät av stationer. Det första systemet tillkom i mitten av 1800talet.
Det senaste, mest moderna, systemet byggdes 2002 och kallas IMPACT
(IMproved Accuracy from Combined Technology) och drivs via SMHI.
Den information som samlas in är tidpunkt, position, strömstyrka och
polaritet (positiv eller negativ urladdning). Urladdningarna detekteras med
en teknik som bygger på variationer i ett magnetiskt fält. Det finns i
Sverige nio sensorer placerade från Vitemölla i Skåne till Kiruna i
Norrbotten. I Västerbotten ligger en station i Umeå. I figuren nedan ses
antalet åskdagar per år för Sverige. Som väntat är det flest åskdagar i södra
landsändan. I Västerbotten var det minst antal åskdagar vid kusten och i
fjällen, med några koncentrerade områden mitt i länet. Bilden efter denna
visar det genomsnittliga antalet urladdningar per 100km² och år för åren
20022011. Bilden liknar den som ses för antalet åskdagar. Det är fler
urladdningar i södra landsändan och i inlandet. I sammanhanget kan sägas
att om de enskilda åren studeras (data ej visade) så ses att 2011 var ett
toppår när det gäller det totala antalet urladdningar. Och som vi kommer
ihåg så var det också en ovanligt varm sommar, om än en blöt sådan på
många håll. Den sjunde juni 2011 registrerades 41 000 urladdningar vilket
är det högsta antalet registrerade för en dag sedan mätningarna började
2002 (med det nuvarande systemet).
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Figuren visar ett medeltal av antalet urladdningar per 100km² mellan åren
20022011 (Källa: SMHI).
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I ett globalt perspektiv har vi i Sverige förstås inte särskilt många eller
särskilt kraftiga åskväder. Det finns ett flertal platser i världen där antalet
åskdagar per år närmar sig 200 eller mer! Särskilt de centrala delarna av
Afrika är utsatta. De kraftigaste åskovädren återfinns dock i centrala USA
och i södra Sydamerika. Vid ett oväderstillfälle på gränsen mellan
Paraguay and Argentina registrerades i december 2003 hela 1389 blixtar
per MINUT! (Cecil D.J). I en studie med hjälp av satellitdata från den så
kallade TRMM (Tropical Rainfall Measuring Mission) satelliten
registrerades mellan åren 1998 och 2004 13 miljoner nederbördstillfällen
mellan breddgraderna 36ºN och 36ºS. Extrema åskväder är inte så vanliga,
och endast vid 1% av dessa registrerades 2,9 blixtar per minut, och vid
0,1% av tillfällena 32,9 blixtar per minut. Extremt intensiva åskväder är
väldigt ovanliga och endast vid 0,001% av tillfällena registrerades mer än
314,7 blixtar per minut. Områden med de flesta åskovädren i världen är
centrala USA, södra Sydamerika, centrala Afrika, norra Indien och norra
Australien. Detta hänger samman med hur det lokala klimatet brukar vara.
Dessa områden har frekvent varm luft, en tillräckligt hög luftfuktighet och
en instabil atmosfär.

Källor:
 Meteorologi nr 141, 2010. SMHI
 www.smhi.se
 Cecil D.J. GLOBAL DISTRIBUTIONS OF THUNDERSTORMS BASED ON 7+ YEARS OF
TRMM. University of Alabama in Huntsville, Huntsville, AL, 35805
 Zipzer E.J, Cecil D.J., Liu C., Nesbitt S.W. and Yorty D..P. 2006. Where are the most intense
thunderstorms on earth?
Bull. Amer. Meteror., 87: 10571071.
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En jämförelse mellan tillstånd till
bergbrytning i Norge och Sverige
Erland Sköllerhorn

Syftet med studien var att jämföra vad som regleras i tillstånd till
bergbrytning när det gäller naturpåverkan och föroreningar, typer av
villkor, tillåtna nivåer på föroreningar samt vilka aktörer som deltog i
beslutsprocesserna. Metoden var analys av dokument i form av ett beslut
på statlig regional nivå från 14 av 18 norska fylken (län) och från 18 av 21
svenska län. För Norge saknades beslut från Finnmark, Hedmark, Oppland
och Nordland. För Sverige saknades Blekinge, Kronoberg och Stockholm.
Detta bedömdes inte ha någon större påverkan på resultaten. Det gick inte
att ta hänsyn till lokalisering, omfattning och utformning på brytningen
och hur länge den fick pågå. Sådana faktorer kan påverka hur stränga
villkoren blir och hur många aktörer som deltar i processerna. Å andra
sidan kan man hävda att dessa faktorer inte avgör vilka sorts villkor som
ges och vilka aktörer som vill delta. I texten nedan förkortas fylkesmannen
(norsk motsvarighet till länsstyrelsen) med FM, länsstyrelsen med LST och
länsstyrelsens miljöprövningsdelegation med MPD.
Direkta likheter i vad regleras i tillstånden
I tillstånden till bergbrytning och krossning finns ett stort antal likheter när
det gäller vad som regleras i Norge och Sverige. Det som direkt
överensstämmer för administrativa aspekter, rutiner hos företagen och
typer av störningar framgår av tabell 1.
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Täktverksamhet av grus, Lyngseidet i Troms fylke
(foto: Länsstyrelsen, Erik Danielsson)
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Tabell 1.
Administrativa aspekter vid tillståndsbeslut och krav på rutiner
hos företagen
• EUdirektiv tillämpas: miljökonsekvensbeskrivning,
utvinningsavfall från brytning och avfallshanteringsplan,
vattendirektiv, principen om BAT (bästa tillgängliga teknik),
REACH om kemikalier och IEDdirektivet
(industriutsläppsdirektivet)
• Ett separat tillstånd krävs för muddring och grävning
(vattenverksamhet i Sverige)
• Kommunen beslutar om hantering av sanitärt avloppsvatten
• Egenkontroll och förebygga olägenheter (i Norge
miljöriskanalys/beredskapsplan ang. akuta utsläpp o åtgärder)
• Bekosta och utföra undersökningar vid behov
• Underrätta tillsynsmyndighet vid akuta utsläpp (ibland även
räddningstjänst och brandväsen, och ev. polis)
• Hantering av kemikalier och ha utrustning för sanering av
utsläpp
• Årlig miljörapportering i mars för verksamheten under
föregående år
• Underrättelse om företag vill lägga ner verksamheten eller ha
uppehåll i den
• Underrättelse om företag vill överlåta sitt tillstånd till någon
annan
Typer av störningar som regleras i tillstånden
• Villkor om tillåten årsproduktion (11 av 14 norska beslut och i
12 av 18 svenska)
• Tillståndet kan utom brytning, krossning och transporter också
gälla för tillverkning av asfalt, betong o matjord
• Fastställda arbetstider (med mycket få undantag)
• Hantering av avfall och farligt avfall
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Angående antal och typer av villkor finns i norska beslut rubriker om
generella villkor och specifika villkor, utom i några få fall, medan en sådan
indelning saknas i svenska beslut. Norska generella villkor handlar om
överträdelse av villkor, egenkontroll och ansvar, beredskapsplikt, akuta
utsläpp, byte av utrustning samt nedläggning och driftuppehåll etc. I
genomsnitt är totalt antal villkor i norska beslut klart fler än i svenska, ca
25 jämfört med ca 18. En annan skillnad är att texten under villkoren i
norska beslut generellt är mycket utförligare och därmed klart längre. I
svenska tillstånd är andelen villkor om föroreningar generellt mycket högre
än andelen om naturpåverkan. I genomsnitt ungefär dubbelt så stort.
Mindre skillnader i vad regleras i tillstånden och hur ärenden
hanteras
Det finns också grundläggande likheter, men ändå vissa intressanta
skillnader. i vad som regleras och hur ärenden hanteras. Detta
sammanfattas i tabell 2.
Tidsfrister för att redovisa undersökningar eller åtgärder inom en bestämd
tid efter beslut är mycket vanliga i båda länderna. I 12 av 14 norska beslut
ingår frister, som varierar i antal från två till sju. I 13 av 18 svenska beslut
ingår frister, som varierar i antal från en till fem. Tidsfristerna gäller i
Norge oftast: * buller (13 fall), * vatten (12 fall), * damning och
stoftnedfall (10 fall) samt *internkontroll, kontrollprogram, driftplaner (8
fall). I Sverige gäller tidsrister oftast * internkontroll, kontrollprogram,
driftplaner (8 fall), * buller (5 fall), * mäta vibrationer och luftstötvågor (5
fall) samt * när slutlig plan för efterbehandling ska lämnas till
tillsynsmyndigheten (5 fall). Beträffande miljöstörningar regleras
arbetstider under olika veckodagar och tider på dygnet i en klar majoritet
av besluten och i lite högre grad i Norge, liksom tillåten årsproduktion. I
Norge följer man i högre grad EUdirektivet om indelning av dygnet i
dagtid, kvällstid och nattetid. Däremot tillåter man oftast högre
genomsnittlig ljudnivå dagtid under vardagar.
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Tabell 2.
Administrativa aspekter vid tillståndsbeslut och krav på rutiner
hos företagen
Verkställighet (att tillstånd omedelbart får tas i anspråk):
omedelbart i 4 norska beslut och i 5 andra beslut innan
överklagningstiden gått ut, i klartext omedelbart i 10 av 18 svenska
beslut
Hantera överklaganden: i Norge kan beslutande myndighet själv
ändra verkställighet och sitt eget beslut, utan att skicka det vidare och
överklagning hanteras av statlig myndighet, i Sverige skickas
överklaganden direkt vidare till domstol om de lämnats in i tid
Igångsättningstid när ett tillstånd ska tas i anspråk: i Norge kan
FM begära ändringar i ett tillstånd efter igångsättningstiden, i Sverige
upphör tillståndet efter en bestämd tid (2 eller 3 år) om det inte
används
Tidsfrister för att redovisa begärda undersökningar eller
åtgärder: ska i Norge ske vid ett bestämt datum, i Sverige inte lika
exakta krav utan enligt modellen ”senast 3 månader”, ”senast 6
månader” upp till ”senast fem år”
Avgifter för tillståndsprövning och tillsyn av verksamheten: i
Norge grundad på bedömt behov av tillsyn utifrån i fyra
avgiftsklasser, i Sverige grundad på tillståndsgiven mängd i sex
avgiftsklasser
Typer av störningar som regleras i tillstånden
Reglerad arbetstid för olika arbetsmoment: saknas bara i 1 norskt,
men i 4 svenska beslut
Tillåten genomsnittlig ljudnivå dagtid under vardagar: högre i
Norge än i Sverige
Villkor mot damning, men utan mätvärden i Sverige
Högsta halt för utsläpp av suspenderat material i vatten: i 6 av 14
norska beslut, men bara i 3 av 18 svenska
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I båda länderna finns i hälften av besluten villkor om sänkt genomsnittlig
ljudnivå vid förekomst av mer störande buller (s.k. rena toner eller
impulsljud). Både länderna har villkor för att minska damning och hindra
utsläpp av suspenderat material i vatten. En klar skillnad är att i Norge
anges högsta tillåtna halter i vatten mycket oftare och då för enstaka prov,
vilket är strängare än ett medelvärde för en längre period. Det vanliga
värdet i norska villkor för tillåtet utsläpp är att det inte får överstiga 50
mg/l som gränsvärde. I några fall anges också att pH inte får överstiga 10
som gränsvärde, vilket hör ihop med starkt basiska bergarter som kalksten
eller larvikit. I något enstaka tillstånd finns också villkor om vilken mängd
suspenderat material eller mängd processvatten som får släppas per år. Det
förekommer också villkor om mätning så att grumling inte uppstår i havet.
I två av de tre svenska besluten med värden för tillåtet utsläpp, är villkoren
istället utformade så att åtgärder ska ske om värdet för suspenderat
material överskrids. I det tredje svenska beslutet finns istället en bestämd
halt som inte får överskridas, beräknat som årsmedelvärde. Det innebär att
värdet får variera under året, alltså mildare än norska villkor som gäller
enstaka prov.
Större skillnader i vad regleras i tillstånden och hur ärenden hanteras
Det finns också större skillnader mellan de två länderna. Dessa
sammanfattas i tabell 3 och 4 nedan.
I vissa svenska tillstånd anges att tillsynsmyndigheten allmänt får meddela
villkor ”av mindre betydelse”. Det ger utrymme att bedöma vilka ändringar
som har betydelse för människors hälsa och miljön. Generellt får ändringar
i verksamheten inte ske utan att underrätta tillsynsmyndigheten i god tid
före. Tillsynsmyndigheten kan då besluta att ett företag måste söka
tillstånd för att få göra en viss ändring. I 14 av 18 svenska tillstånd finns
delegation till tillsynsmyndigheten att besluta i speciellt utpekade frågor.
De vanligaste gäller * slutlig plan för efterbehandling (10 fall), * tillfälligt
utökad arbetstid (8 fall), * mäta vibrationer och luftstötvågor (8 fall), *
vatten (8 fall), * damning (5 fall), * buller (4 fall) samt * internkontroll,
kontrollprogram, driftplaner (4 fall). FM verkar skapa ett mer aktivt
handlingsutrymme när det gäller att ändra och upphäva tillstånd än LST,
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Täktverksamhet av berg i Tärna (foto: Länsstyrelsen)
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som förefaller mer passiv när ett beslut om tillstånd väl fattats. I båda
länderna finns en generell möjlighet att kräva en ny tillståndsprocess efter
10 år. I norska beslut regleras ofta noggrant när och hur olika
arbetsmoment får pågå utanför gällande arbetstid. Sådana noggranna krav
saknas i svenska beslut, som istället i flera fall har villkor om att
tillsynsmyndigheten får tillåta utökad arbetstid ”om det finns särskilda
skäl.”. Det är otydligt och betyder sämre förutsägbarhet för närboende om
vilka avvikelser som accepteras.
Tabell 3.
Administrativa aspekter vid tillståndsbeslut och krav på rutiner
hos företagen
• I Norge gäller från 2010 generella villkor för all bergbrytning,
utom för platser där man beslutat om särskilda villkor medan
man i Sverige alltid beslutar om särskilda villkor för varje
enskild bergbrytning
• I Norge är norska Bergsstaten med enligt plan och bygglagen
(PBL) och godkänner driftplan och konsekvensutredning,
eftersom brytning av berg och kalksten regleras enligt
minerallagen (inte så i Sverige)
• I Norge beslutar kommunen om naturpåverkan enligt PBL och
fylkesmannen om föroreningar medan MPD vid länsstyrelsen i
Sverige beslutar om både naturpåverkan och föroreningar.
Fylkesmannen får besluta om hårdare krav när det gäller
föroreningar än vad kommunen bestämt i sin regleringsplan
enligt PBL
• I norska tillstånd betonas att krav får ställas på ytterligare
åtgärder, att ytterligare villkor får meddelas och att tillstånd får
återkallas medan länsstyrelsen i Sverige verkar mer passiv när
ett beslut om tillstånd har fattats
• I Norge tydligare reglering av avvikelser från gällande arbetstid
och hur dokumentation ska ske, när de medges
• I Sverige beslutar en självständig MPD inom länsstyrelsen om
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•

•

•

•
•

tillstånd, för att efterlikna en domstol, medan en vanlig statlig
myndighet beslutar i Norge
I Sverige ersätter villkoret ”verksamheten ska ske i huvudsaklig
överensstämmelse med ansökan” flera specifika villkor, där en
nackdel är att företaget inte kan straffas om man inte gör som
man sagt i ansökan
I Sverige ställs alltid krav på en ekonomisk säkerhet för
efterbehandling av naturen medan krav på säkerhet bara ställs i
ett litet antal norska beslut och då med tanke på föroreningar
I Sverige har tillstånd villkor om naturpåverkan, total
materialmängd inom bryningsplanen, tillståndstid och
föroreningar medan man i Norge bara har villkor om
föroreningar och istället för tillståndstid regleras nedläggning
och driftuppehåll
I Sverige är delegation av tillsyn till kommuner är vanlig och
verkar saknas i norska beslut
I Sverige delegeras dels allmänt att meddela villkor av ”mindre
betydelse”, dels i villkor rätten att besluta i speciellt utpekade
frågor

I svenska beslut finns ofta mätvärden för sprängning, med hänvisning till
störningsrisk för närboende och i något fall med hänvisning till risk för
skador på egendom. I Norge verkar sprängning bara vara en fråga om
ansvar för skador på egendom, efter noggrann reglering av när sprängning
får ske (oftast vardagar, kl. 0716). I två norska beslut anges att
bullervillkoren inte gäller för tillkommande bebyggelse efter att tillstånd
getts. I Sverige gäller bullervillkoren hela tillståndstiden, som i de
undersökta besluten oftast var ca 20 år. Vid ny prövning när tillstånd har
gått ut kan man kräva hänsyn till ny bebyggelse. Mycket få miljötillstånd
till bergbrytning i Norge är tidsbegränsade. Därför är det nog främst i
samband med beslut om nya regleringsplaner enligt PBL som FM kan
besluta om nya tillstånd med bullervillkor.
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Tabell 4.
Typer av störningar som regleras i tillstånden
• I Sverige ofta krav på stängsel eller liknande skydd mot
fallolyckor medan brytning sker, vilket är mycket sällsynt i
norska tillstånd (men finns kanske i kommunala
regleringsplaner enligt PBL)
• I Sverige oftast värden för tillåtna vibrationer och luftstötvågor
vid sprängning, vilket saknas i Norge där man istället är mycket
noga med att sprängning sker dagtid
• Ang. maximalt buller är majoriteten av norska beslut strängare
än svenska och man kan mäta på 6 olika sätt jämfört med bara 1
i Sverige
• I två norska beslut anges att bullervillkor inte gäller
tillkommande bebyggelse, något som inte finns i Sverige
• Halter för nedfallande stoft: finns i 12 av 14 norska beslut
(saknas helt i Sverige), där 4 av 12 norska stoftvillkor gäller
finkornigt damm som svävar i luften, istället för nedfallande
grövre stoft
• 3 norska tillstånd har krav på information om luftreningen inte
fungerat under en viss tid (saknas helt i Sverige)
• I Norge krävs att bevattning mot damning ska fungera ner till
10 grader C (saknas helt i Sverige)
• I Norge villkor om kontroll av recipient för vatten och kontroll
av vattenekologi (saknas helt i Sverige)
I svenska tillstånd saknas som sagt tillåtna värden för stoftnedfall. Det
vanliga värdet i norska villkor för tillåtet stoftnedfall är 5 g per
kvadratmeter, mätt under 30 dagar vid bebyggelse runt täktområdet. Men i
4 av de 12 besluten med stoftvillkor anges att halten ska gälla finkornigt
damm som svävar i luften en viss tid och påverkar hälsan (PM 10, där PM
är en indelning i storleksfraktioner i förhållande till partiklars
aerodynamiska diameter, mätt i mikrometer). I tre norska tillstånd finns
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också detaljkrav på att åtgärder mot luftutsläpp ska fungera fortlöpande,
annars krävs information till FM. Sådana tidssatta villkor saknas i Sverige.
Utom i något av de sydligaste fylkena finns ett återkommande villkor, som
saknas i Sverige och som gäller automatisk bevattning mot damning. Detta
villkor visar att man i Norge bevakar olägenheter från damning även
vintertid. I Norge finns i flera tillstånd villkor som gäller kontroll av
påverkan på recipienten (vattendrag, sjöar eller havet) eller på
vattenekologi. Sådana villkor saknas i Sverige. Det tyder på att man i
Sverige har en mer strikt syn på vad tillstånd till bergbrytning bör omfatta
när det gäller påverkan på vatten och vad man kan kräva att företag ska
kontrollera efter att ha fått tillstånd.
Vilka aktörer har deltagit i beslutsprocesserna och påverkat besluten?
Vanligaste deltagare i statens beslutsprocess i båda länderna var kommuner
och närboende. I rätt många ärenden deltog också ideella organisationer
och statliga myndigheter, främst Vägverket. I nästan alla ärenden
påverkade lokala aktörer delvis de tillstånd som gavs. Det framkom vid
analys av redogörelsen för ärendet som fanns i 9 av 14 norska beslut och i
alla 18 svenska beslut. En miniminivå som mått på lokal påverkan på
statens beslut, är att invändningar mot en ansökan beaktats till någon del.
Denna nivå uppnåddes i alla fallen, utom i ett svenskt tillstånd som gällde
en sameby som var helt emot en ny bergbrytning. Det beaktades inte i
beslutet eller i något villkor, t ex som krav på samråd inför verksamhet när
renskötsel pågår. Man måste här notera att hela urvalet av ärenden från
Sverige och Norge innebar att tillstånd gavs. Det betyder att de som inte
ville ha någon bergbrytning bara kunde få gehör t.ex. om minskad
tillståndstid, minskat ingrepp i naturen, arbetstider, bullerskydd och
liknande begränsningar. Man kan också notera att i Norge var ingen
sameby med i något ärende. Det kanske beror på att i urvalet av beslut
saknades tillstånd från fylkena Finnmark och Nordland och att tillståndet
inom Troms låg vid kusten.
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Diskussion
Tidigare forskning har funnit tre kännetecken på nordisk miljöförvaltning:
sektorsperspektiv, decentralisering och ett samarbetsinriktat arbetssätt.
Vid bedömning av samma typ av föroreningar framgår i denna studie att
det finns några tydliga skillnader mellan Norge och Sverige, trots likartade
naturförhållanden. Därför räcker inte en naturvetenskaplig utgångspunkt
för att förstå vilka miljö och hälsoeffekter som godtas för en
standardiserad verksamhet som bergbrytning. Olika indelning av
myndigheter (olika sektorsperspektiv) kan vara en delförklaring. Mer
forskning behövs för att förstå varför man i Sverige har en hårdare syn på
buller som genomsnittlig ljudnivå medan man i Norge har en hårdare syn
på maximal ljudnivå (under vardagar), varför man vid sprängning i Sverige
oftast har villkor om tillåtna nivåer på vibrationer och luftstötar medan
man i Norge saknar sådana villkor men istället fokuserar på arbetstider
med strikta krav för att tillåta avvikelser från dem, varför man i Norge
nästan alltid har villkor med mätvärden för nedfallande stoft, vilket saknas
i Sverige, och dessutom krav på fungerande bevattning vintertid samt
ibland krav på rapportering när luftreningen inte fungerar samt varför man
i Norge ofta har villkor med mätvärden för utsläpp i vatten, vilket är
mycket sällsynt i Sverige, och dessutom krav på recipientkontroll av vatten
som saknas i Sverige. Studien visar att beslut om miljötillstånd och tillsyn i
båda länderna görs av regionala statliga myndigheter och kommunala
myndigheter. (Bergvesenet i Norge är en central statlig myndighet som får
en roll p.g.a. norsk minerallag). Decentralisering av tillsyn till kommuner
verkar det vara mycket vanligare i Sverige. I många norska beslut beskrivs
nämligen FM i roller som hör ihop med tillsyn av tillstånden.
Myndigheterna verkar ha ett samarbetsinriktat arbetssätt. Studien visar på
återkommande kontakter mellan myndigheter och företag samt att
närboende aktivt lämnar synpunkter på bergbrytning som redan pågår.
Resultaten pekar dock på att FM och LST har olika arbetssätt. FM verkar
arbeta mer aktivt och samordnat i rollerna som beslutande om tillstånd och
tillsynsmyndighet av villkoren. Slutsatsen stöds av att FM meddelar fler
och utförligare villkor, ytterst sällan tidsbegränsar tillstånd, betonar
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möjligheten att ändra villkor vid överklagningar av tillstånd, att återkalla
tillstånd, att ändra villkor när bolaget meddelar att verksamheten ska sätta
igång samt reglerar uppehåll i verksamheten och omstart av den. I Sverige
verkar tillståndsmyndigheten vara mer passiv när ett tillstånd getts för en
bestämd tidsperiod och lämna större utrymme för tillsynsmyndigheten att
tolka de villkor som ges. Slutsatsen stöds av att MPD meddelar färre och
mindre utförliga villkor, tydligt delegerar till tillsynsmyndigheten att
generellt besluta om villkor av mindre betydelse och att besluta om
speciellt utpekade frågor, samt meddelar mindre tydliga tidsgränser för
frister och mindre tydliga kriterier för att tillåta avvikelser från fastställda
arbetstider. Delegation av tillsyn från LST till kommunal myndighet verkar
vara vanligare i Sverige. Det försvårar samordnat arbete med tillstånd och
tillsyn som tycks dominera i Norge, men som införandet av MPD som
tillståndsmyndighet i Sverige år 2005 till viss del begränsar. Fortsatt
forskning kan vara att jämföra lokalt deltagande i tillståndsprövning och
under efterföljande drift av bergbrytning och bl.a. undersöka konflikter
kontra samarbete. Det är t.ex. också oklart om norska samebyar deltar lika
aktivt som svenska i dessa typer av ärenden.
Hela studien finns att läsa på hemsidan: http://www.tofr.info/ under
Publikationer/Rapporter
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