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Sammanfattning 
Geovetenskapliga värden har länge haft liten plats i samhällsplaneringen och har så än idag.  
De geovetenskapliga värdenas betydelse i samhällsplanering uppmärksammas dock i växande 
grad. Insikten växer om att landskapets bergarter, terrängformer och avlagringar ger avtryck i 
ekologiska funktioner och i kulturella avtryck och de förutsättningar denna insikt skapar för 
att effektivisera framtagning och tolkning av beslutsunderlag. Samtidigt som insikten om de 
geovetenskapliga värdenas stora egenvärden, både pedagogiska och naturvetenskapliga växer. 
Kunskap om de geovetenskapliga förutsättningarna i landskapet kan användas för att 
sammanfoga natur, kultur och upplevelse till en helhet. De förbättrar samtidigt möjligheterna 
för att analysera hur planerad exploatering kan bidra till att långsiktigt stärka viktiga värden i 
området.  

I denna studie har det valda studieområdets geovetenskapliga värden beskrivits och använts 
som underlag för att analysera förutsättningar för att skapa, stärka och utveckla naturvärden i 
samband med den oundvikliga miljöpåverkan som orsakas av den aktuella exploateringen, en 
ny förbifart förbi Fors samhälle.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
 



 
 
 
 

 

Förord 
Studien har genomförts på Trafikverket i Borlänge under sommaren 2013. Projektidén 
kommer från ett tidigare utfört projekt ”Geovetenskapliga värden i infrastrukturplanering” 
som utfördes hos Vectura Consulting AB i Uppsala. Projektet handlade om hur dagens 
samhällsplanering tillvaratar geovetenskapliga värdena. Syftet med den här studien är att 
undersöka om och hur kunskap om de aktuella geovetenskapliga förutsättningarna kan bidra 
till en effektivare planeringsprocess och hur de användas för att stärka, utveckla och skapa 
naturvärden. I projektet har både skrivbordsinventeringar som en fältinventering genomförts. 
Berggrund-och jordartskartor har tillsammans med en kulturhistorisk beskrivning över 
området haft stor betydelse för projektets genomförande.  

Lisa Sjölund                             

Borlänge 2013-08-27  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Trafikverket har uppmärksammat en brist i hur geovetenskapliga värden tillvaratas i 
infrastrukturplanering, Det finns osäkerheter kring hur de ska användas, vilken 
betydelse de har och vilka värden som har betydelse. Statens väg- och 
forskningsinstitut (VTI) genomför en studie ”Geovetenskapliga värden i 
vägplanering”, på uppdrag av Trafikverket där man beskriver de geovetenskapliga 
värdena och visar på deras betydelse i landskapet. Samtidigt genomförs studier i 
forskningsprogram TRIEKOL om möjligheter att skapa biologiskt värdefulla miljöer i 
anslutning till infrastrukturåtgärder. För att skapa sådana miljöer behöver vissa 
biologiska förutsättningar uppfyllas, som i sin tur är beroende av de geologiska 
förutsättningarna. Geologin kan vara en mer eller mindre viktig förutsättning för 
biologin. Exempelvis kräver vissa arter kalk och då blir jordmånen och därmed 
berggrunden en direkt förutsättning. Det finns arter som trivs i kalkrika områden men 
kräver inte dess närvaro, då blir de geologiska förutsättningarna bara delvis en 
förutsättning för arten. De geologiska förutsättningarna påverkar indirekt människans 
nyttjande av landskapet (Lennartsson. pers. kom., 2013). Geologin påverkar också 
direkt detta nyttjande via landskapets utformning, hydrologi osv.(Sjölund. pers. kom., 
2013). God kunskap om områdets geologi och geomorfologiska processer ger 
kunskap om områdets bildande och binder samtidigt ihop dess biologiska och 
kulturhistoriska värden till en helhet (Sjölund, 2013).  

Trots geologins stora betydelse för att tolka och förstå landskapets utformning, 
utveckling och brukande är det ovanligt att dagens samhällsplanering beskriver 
geovetenskapliga värden och ännu mindre använder deras potential för att fånga en 
helhetssyn. Landskapet diskuteras istället objekt för objekt och intresse för intresse. 
Ofta finns tydliga brister kring hur geovetenskapliga former och material beskrivs och 
vad de har för betydelse för landskapet. Diskussioner ur ett geologiskt perspektiv 
saknas i regel. Att objekten och företeelserna bedöms var för sig innebär att 
sammanhanget de existerar i förloras och att de riskerar att undervärderas. Med 
kännedom om de geovetenskapliga förutsättningarna i området bör det finnas 
utmärkta möjligheter att analysera hur en planerad exploatering kostnadseffektivt kan 
stärka viktiga värden i området, också tidigt i planeringen. Dels för att rent generellt 
använda möjligheten som exploateringen ger för att skapa, förbättra eller stärka 
viktiga landskapsvärden och för att kompensera oundviklig negativ påverkan som 
sker genom exploateringen. Det vanliga är att infrastrukturexploateringar diskuteras i 
relation till ekologiska värden men enbart till hur negativa konsekvenser kan 
minimeras genom att ta hänsyn, undvika och skydda. Kunskap om geovetenskapliga 
förutsättningar i landskapet kan alltså vara ett utmärkt verktyg för att skapa, utveckla 
och stärka landskapets värden och funktioner i samhällsplanering (Sjölund, 2013).  
Hur denna kunskap bäst används i planeringsprocessen är dåligt studerat och utrett. 
Råd och rekommendationer saknas i stort sett. 
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1.2 Syfte 
Syftet med studien är att med utgångspunkt i faktiska geovetenskapliga värden skapa, 
stärka och utveckla natur och geovetenskapliga värden i samband med en 
infrastrukturinvestering och hur geovetenskapliga värden bäst kan beskrivas för att 
bidra till en effektiv planeringsprocess. I studien ingår även att värdera om befintlig 
information är tillräcklig för sådana analyser och vad som eventuellt behöver 
förbättras/utvecklas i detta avseende.  

Studien har följande övergripande mål: 

• Skrivbordsinventering över berggrunden, jordarterna, grundvattentillgångar 
och geologiska former m.m. i det valda området. 

• Fältinventering som med hjälp av skrivbordsinventeringen granskar området 
ytterligare. 

• Inventeringarna kommer vara underlag för analysen av geovetenskapliga 
värden och förutsättningar för att skapa, stärka och utveckla natur och 
geovetenskapliga värden i området.  

• Befintlig förstudie och vägutredning används även för att hitta former för att 
få med resultatet av den geovetenskapliga analysen på bästa sätt tidigt i 
planeringsprocessen.   

1.3 Geodiversitet och geovetenskapliga värden 
För att biologisk mångfald ska kunna existera, förutsätts det att det finns en variation i 
geologi och geologiska former. Den geovetenskapliga variationen som även kallas 
geodiversitet är en betydelsefull del i naturarvet (Gustafsson m.fl., 2013). Sveriges 
Geologiska Undersökning fortsätter även på detta spår och poängterar att hållbar 
ekologisk utveckling endast kan åstadkommas utifrån ett betraktelsesätt som omfattar 
naturen i dess helhet (SGU, 2013b). 

Det som skapar den geovetenskapliga variationen är geologiska processer och dess 
grundelement. Den geovetenskapliga variationen är landformerna, jordarterna, 
variation i berggrund och de processer som påverkat och påverkar ytjordlagren ( 
Alapassi m.fl., 2000).  I ett avgränsat område finns en mångfald av olika geoelement 
och geovetenskapliga processer som tillsammans utgör geodiversitet eller den 
geovetenskapliga variationen. Geoelement är beståndsdelar från geologi och 
geomorfologi av olika storlek och kan vara, mineral, bergarter, jordarter eller fossil 
m.m. Geovetenskapliga processer kan t.ex. vara vittring, tektoniska rörelser, 
landhöjning och erosion. Tillsammans bildar geoelement och geovetenskapliga 
processer en ”geotop” i ett avgränsat område. Beroende på hur tydligt geoelement 
framträder i naturen och hur många de är, kan de beskrivas kvantitativt eller 
kvalitativt (Alapassi m.fl., 2000).  
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Den geovetenskapliga variationen kan delas upp i olika geovetenskapliga värden. En 
indelning föreslås av Murray i sin bok ”Geodiversity, valuing and conserving abiotic 
nature”. De geovetenskapliga värdena delas där in i kulturella, estetiska, ekonomiska, 
funktionella samt vetenskapliga och pedagogiska värden(Murray, 2000). De kulturella 
värdena är historiska inskriptioner av olika slag som blivit placerade av människor på 
olika fysiska miljöer. Dessa värden kan t.ex. vara en stenmur, gravplats eller en 
gammal kolgruva. Platsen kan också vara helig och ha en viss ”känsla” som kan ha 
stor betydelse för människor som känner samhörighet med platsen. Exempelvis så är 
inselberget i centrala Australien Uluru heligt för urbefolkningen. De estetiska värdena 
har ett visuellt värde, där floder, sjöar, glaciärer och vattenfall bland annat har stor 
betydelse. Även friluftsaktiviteter är strakt kopplade till dessa visuella värden. 
Ekonomiska värden är exempelvis malm, d.v.s. resurser som kan utvinnas ur 
jordskorpan och har ekonomisk betydelse för människan, s.k. ekosystemtjänster. 
Funktionella värden innefattar landområden som hyser olika kvalitéer på marken som 
kan utnyttjas på olika sätt. Exempelvis kräver bostäder högre och torrare mark och 
jordbruket behöver ha bördig mark. Av betydelse är de vetenskapliga och 
pedagogiska värdena med vars hjälp lyckats tyda Jordens bildning genom studier av 
geologi och geomorfologi (Gustafsson m.fl., 2013). Vissa platser har varit speciellt 
viktiga för förståelsen av Jordens utveckling. Sådana platser kan t.ex. vara sediment i 
mossar och sjöar, iskärnor som berättar hur tidigare klimat sett ut och pollendiagram 
från borrkärnor i kärr som berättar hur den ekologiska utvecklingen sett ut och hur 
förekomsten av föroreningar utvecklats. På motsvarande sätt är vissa platser viktiga 
för att förstå den mera lokala utvecklingen i landskapet (Sjölund. pers. kom., 2013). 
Dessa processer, geomorfologiska och geologiska har alltså ett stort utbildningsvärde 
som forskare och studenter kunnat ta del av och har gett en förståelse för hur Jorden 
bildats och fungerar (Gustafsson m.fl., 2013).   

1.3.1 Geovetenskapliga egenvärden 
Människan har länge brukat jorden och använt mineralfyndigheter i berget, vilket 
skapat en kulturell utveckling, där geologin och geomorfologin varit av stor betydelse. 
Många olika geologiska processer tillsammans med de lösa jordavlagringarna har 
länge format och format om landskapet. Idag består de lösa avlagringarna och 
formerna av antingen glaciala- eller postglaciala sediment eller så formas de än idag 
av pågående processer som landhöjning, erosion, vittring eller jordmånsbildning. 
Framförallt har den senaste istiden haft stor inverkan på Sveriges nutida landskap och 
tillsammans med de senaste årtusendenas landhöjningar och bergarterna präglar de 
naturen och dess utseende. Dock innan landhöjningen satte fart efter inlandsisens 
bortsmältning, utsattes landskapet för transgression från allt smältvatten, vilket 
skapade högsta kusten linjen HK. Vid HK har material svallats och bildat klapperfält, 
som än idag bildas vid alla kuster runt om i världen. Längre ut till havs svallades 
finare material i det dåvarande havet och som idag utgör viktig jordbruksmark. Det 
som har haft stor inverkan både vid inlandsisens bortsmältning och nu är de 
hydrologiska processerna i landskapet. Ofta ses vattendrag meandra över finkorniga 
sediment, vilket har stor betydelse för landskapets struktur och formar hela tiden om 
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landskapet genom vattnets avsättning och erosions processer. Kunskapen om 
landskapets utveckling är viktig i miljöarbetet och de geovetenskapliga värdena ger 
både en vetenskaplig funktion för förståelsen för landskapets utformning men också 
en pedagogisk funktion för att lära ut landskapets utveckling (Gustafsson m.fl., 2013). 
Kunskapen om landskapet blir mer och mer väsentligt, exempelvis förses vi med det 
viktiga näringsämnet fosfor från vittringsprocesser, som för varje dag minskar och har 
blivit en ändlig resurs i jämförelsevis med takten vi använder det. För ett hållbart 
samhälle är kunskap om geovetenskapliga värden och förutsättningar enormt viktiga i 
samhällsplaneringar. Det är därför viktigt att dessa värden består för att kunna föra 
med kunskapen till nästa generation.  

1.3.2 Georelaterade kulturvärden 
Länge har människan satt sin prägel på jordens landskap. De olika geologiska 
processerna har gett olika förutsättningar för olika tillgångar som är viktiga för 
människan. Exempelvis har kustlinjen en gång i tiden legat mycket längre in i 
inlandet och havet har i samverkan med isavsmältningen för 10 000 år sedan gett de 
fina sedimenten i form av lera, mjäla och mo, vilket lett till möjligheten att kunna odla 
på bördig mark. Kalk-, kol- och kopparutvinning exempelvis har varit möjlig på 
grund av geologiska processer och järnförekomsten har gett tillgång till olika redskap 
och vapen. Allt eftersom tiden gått, flera tusen år har, byggnader, redskap, gruvor, 
åkermark m.m. blivit övergivet och efterlämnat som forn- och kulturlämningar i vår 
tid. Dessa fornlämningar eller kulturlämningar berättar en historia om människorna på 
den tiden och som då haft en känsla för platsen. Denna kunskap och känsla kan vi 
idag ta del av genom de kultur- och fornlämningar de lämnat efter sig(Burström, 
2007).   

I samtidsarkeologi är de materiella lämningarnas betydelse stor då de belyser viktiga 
historiska minnen. Beskrivningar av historiska händelser fångar flera aspekter som är 
centrala för samtidsarkeologin. Dock är insikten om de materiella lämningarna inte 
bara av stor vikt för samtidsarkeologi utan har även stora konsekvenser för den 
offentliga kulturmiljövården. Stenbrott, kolgruvor, täkter, skärningar m.m. är alla 
minnen från typiskt geologiska miljöer. Minnena riskerar dock idag att försvinna 
tillsammans med försvinnandet av de fysiska kulturminnena. Dessa minnen kan 
givetvis även berättas via andra källor men den fysiska närvaron är borta och med 
tiden riskerar de i alla fall att försvinna. Det är framförallt de minnen som förknippas 
med dåliga minnen som riskerar att försvinna. För den enskilde kan glömska om det 
dåliga vara bra men för samtidsarkeologi och kulturmiljövård är målet att det ska 
finnas möjligheter för människor att minnas och då även det som är smärtsamt. 
Exempelvis så påminner de övergivna bunkrarna som en gång i tiden gömdes bland 
klippor och sanddynor men idag kan beskådas av allmänheten, om Hitlers drömmar 
om det tusenåriga riket. Genom bunkrarna kan andra människor uppleva krigets fasor 
långt senare i en annan tid. Den fysiska närvaron av lämningar är viktiga för att kunna 
leva sig in i andras minnen och tankar, då även om människors minnen är individuella 
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så är det många som upplevt likande saker och detta ger därför ett generellt intresse 
(Burström, 2007).    

Samtidsarkeologin brukar de materiella lämningarna för att kontrastera och 
komplettera den historia som skrivits utifrån andra kunskapskällor. Vanligen brukar 
samtidsarkeologin närma sig det nära förflutna genom undersökningar av enskilda 
platser och ofta kan lämningarna där anknytas till en eller flera personer som är kända 
till namn. Det kan också handla om studier av en viss typ av föremål och hur denna 
har använts på olika sätt i olika sammanhang. Dessa studier rör endast begränsande 
delar av den stora historien som beskrivs genom andra källor. Att studera sådana 
lämningar innebär att undersöka fragment men värdet av studierna bör inte reduceras 
till vad de kan tillföra vår kunskap om den stora historien. De visar istället på att 
andra verkligheter finns att berätta än den stora historien. Syftet med detta är att alltså 
inte skriva en heltäckande historia om det nära förflutna, utan att uppmärksamma 
röster, känslor och perspektiv som vanligen inte ryms i den stora historian. Det 
handlar alltså om hur storskaliga skeenden och viktiga händelser i historien visade sig 
för enskilda människor och vilka konkreta avtryck de gjorde i deras tillvaro. Detta är 
sambandet mellan den stora och den lilla historien(Burström, 2007).    

Betydelsen för de föremål och utgrävningar som väcker nyfikenhet ska inte 
underskattas. Samarkeologin sammanfogar en historia som annars inte hade haft 
någon större betydelse eller omedelbar anledning att uppmärksammas eller diskuteras. 
Dock kan de frågor som de materiella lämningarna ger inte alltid besvaras genom dem 
själva, utan svaren kan behövas sökas upp i andra typer av källor. Men det är mötet 
med tingen som startar kunskapsprocessen. Samarkeologin binder alltså ihop den lilla 
och den stora historien och ger det nära förflutna ett mänskligt ansikte. Mycket 
möjligt kan det vara så att de små berättelserna om de stora historiska händelserna gör 
den gripbar och verkligt möjlig att förstå. Med detta i baktanke så är kunskap och 
känsla inte några oberoende storheter, utan de hänger nära samman.  

Något som är väl känt är att föremål får oss att minnas sådant som är ett välkänt 
fenomen. Smak, en doft, ett ljud eller något annat sinnesintryck kan plötsligt få oss att 
minnas tillbaka och komma ihåg en händelse som hände för länge sedan. Det kan vara 
egen upplevda händelser eller något vi lärt. Enbart tankekraft kan inte bringa tillbaka 
minnen, utan det är från tingen, via sinnena – känsel, lukt, smak, hörsel och syn som 
hjälper oss få tillbaka minnen(Burström, 2007).    

1.3.3 Georelaterade ekologiska värden 
De georelaterade ekologiska värdena är ett funktionellt värde, där de geologiska 
förutsättningarna bestämmer vilka ekologiska värden som förekommer i landskapet. 
Detta beror på topografin, geomorfologin, geologin, mineralogin och substrat. 
Exempelvis behöver kalkkärr förutsättningar som kalkberggrund. Bergsbranter i 
söderläge ger förutsättningar för växter och djur att kunna leva längre norrut än deras 
egentliga utbredningsområde (Sjölund. pers. kom., 2013). Detta kan även förekomma 
i anslutning till förkastningar som hamnat i söderläge. Amfibolitgångar eller 
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diabasgångar ger förutsättningar för annan växtsammansättning i en annars enhetlig 
naturtyp. Detta beror på de mafiska mineralen som dessa bergarter har, vilket ger 
förutsättningar för en mer näringsrik jord(Lundin 2007). Moränen ger i samspel med 
olika kemiska processer och mikroorganismer jordmånen podsol som är grunden för 
barrskogsbältet och i sedimentära avlagringar finns motsvarande processer men ger 
istället upphov till brunjord med lövskogsbältet som följd (Sjölund. pers. kom., 2013).  
Tidvis eller periodvis översvämmade marker kan ge upphov till sumpmark och 
sumpskog som i sin tur ger upphov till en artrik livsmiljö.   

1.3.4 Hydrologi och hydrologiska processer 

1.3.4.1 Vattendrag och sjöar 
Vid utströmningsområden bildas sjöar, vattendrag, våtmarker och källor m.m. 
Vattendrag har haft och har stor inverkan på landskapet. Genom erosions och 
avsättningsprocesser formar de landskapet samtidigt som de utgör stora georelaterade 
ekologiska värden. Stora som små vattendrag hyser viktiga livsmiljöer för många 
arter. Detsamma gäller även sjöarna som också utgör stora estetiska och sociala 
värden (Gustafsson m.fl., 2013).     

1.3.4.2 Källor 
Källor ingår som ett viktigt vetenskapligt värde då de är lämpade för 
miljöövervakningen av grundvattenkvaliteten (Gustafsson m.fl., 2013). Idag finns 
endast en bråkdel av Sveriges alla källor dokumenterade (Svensson. pers. kom., 
2013). Detta kan bero på att det finns många olika uppfattningar om källors betydelse 
inom olika instanser, vilket leder till att många källor glöms bort. Exempelvis ser 
riksantikvarieämbetet(RAÄ) källorna endast som kulturella värden. Om en inventerad 
källa inte har något större kulturellt värde finns chansen att källan försummas, medan 
den i själva verket kan ha ett stort vetenskapligt värde från ett geovetenskapligt 
perspektiv. Samtidigt har skogsstyrelsen en annan syn, vilket gör att de källor som 
inte faller inom skogsstyrelsens intressen också riskeras att försummas (Svensson. 
pers. kom., 2013). Bättre samarbete mellan samhällets sektorer är nödvändigt för att 
källor ska hittas och lyftas fram. Källor och bebyggelse har länge samverkat, då man 
försökt bygga på torrare marker men samtidigt med vatten i närheten. Dessa källor var 
och är nödvändiga för att kunna producera och leva vid platsen och vid fäbodar och 
forntida bebyggelse fanns alltid flera källor. Dock visar kartor att källorna minskat 
drastiskt de senaste århundradet, vilket betyder att det är extra viktigt att de olika 
instanserna som RAÄ, SGU, skogsstyrelsen, naturvårdverket m.m. samarbetar för att 
bevara de källor som finns kvar.  

1.3.4.3 Grundvatten av god kvalité 
”Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en 
god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag” 

- Riksdagens definition av miljökvalitetsmålet 
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Vattenbristen är stor i många delar av världen. För Sverige som har god tillgång på 
vatten idag behöver god tillgång på vatten inte vara en självklarhet i framtiden. 
Genom mycket av samhällets verksamheter blir grundvattnet allt mer sårbart. 
Exempelvis ökar grundvattnets sårbarhet vid användningen av naturgrus. Vid 
kustnära områden kan överuttag bidra till att saltvatten tränger in i grundvattnet och 
utsläpp av miljögifter kan bidra till förorenat grundvatten. Grundvattnet kan även 
påverkas negativt vid känsliga områden i anslutning till byggnation och trafik. 
Dessvärre glöms ofta delmålet om grundvatten av god kvalité bort bland andra 
miljömål i planeringsprocessen (Svensson, pers. kom., 2013).   

 ”Samhällsplanering är ett av de viktigaste strategiska redskapen för att trygga 
dagens och framtidens vattenförsörjning” (SGU, 2013a). 

En plan över vattenförsörjningen utgör bland annat underlag för tillsyn och 
tillståndsgivning m.m. men styr också etableringen av verksamheter och 
markanvändning. För att kunna planera för en hållbar dricksvattenförsörjning behövs 
kunskap och information. Kunskap behövs om vilka möjligheter som finns för stora 
uttag, var sjövatten kan infiltreras på konstgjord väg, var vatten kan tas någonstans 
om den vanliga vattentäkten på något sätt förstörs och kunskap behövs även kring hur 
grundvatten rör sig i marken(se faktaruta: Vattnets rörelser i marken) samt hur 
grundvattennivåerna varierar under året (SGU, 2013a). För att uppnå målet för god 
livsmiljö till växter och djur i sjöar och vattendrag, är det även viktigt i 
planeringsprocessen att diskutera hur god grundvattenkvalité kan säkerställas eller 
bearbetas om det är förorenat också vid mindre uttagsmöjligheter.  
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Faktaruta: Vattnets rörelser i marken 

Vatten är människans viktigaste naturtillgång. På Jorden cirkulerar vattnet i ett ständigt 
kretslopp och har tillfälliga lagringar i olika magasin som är interception, snötäcke, 
markvatten, ytvatten och grundvatten. Grundvatten bildas och fylls på vid 
inströmningsområdena i ett avrinningsområde, en så kallad grundvattenbildning. Kunskap 
om förekomsten av grundvatteninströmning kan tas reda på genom mätningar av 
totalpotentialen vid olika djup. Om totalpotentialen avtar med djupet så indikerar det på 
inströmningsområde. För att kunna ta reda på totalpotentialen måste man ha kännedom om 
hur vattnet rör sig i marken. I marken finns fast material, gas och vätska. Den fasta marken 
består delvis av mineralkorn och delvis av organiskt material. Vätskan i marken är vatten 
med lösta ämnen och gasen är luft, dock med en annan sammansättning än den i atmosfären. 
Uppbyggnaden av markskelettet, som är det fasta materialet, bestämmer porernas storlek och 
form, vilket i sin tur bestämmer hur luften och vattnet uppträder i jorden. Det finns ständigt 
en konkurrens mellan vattnet och luften om den totala porvolymen i marken, vilket betyder 
att när den ena ökar kommer den andra at minska. I jorden finns en porositet som är 
porvolymens andel av den totala jordvolymen. I en mineraljord brukar porositeten ligga 
mellan 30- 60 % och i en torv över 90 %. Dock beror porernas storlek även på hur 
mineralkornen tillsammans bygger upp markskelettet. I en sandjord kan texturen i huvudsak 
relateras till porositeten och porstorleksfördelningen, medan det i mer finkorniga jordar 
bildas aggregat. Denna aggregatbildning är en annan typ av textur i jorden. Vattenhalten i 
marken är den relativa andelen vatten av den totala jordvolymen och uttrycks ofta i 
volymprocent. Rotzonen i marken har en nyckelroll för vattentillförseln till grundvattnet. 
Genom växternas vattenupptagning bestäms här hur mycket av den infiltrerade nederbörden 
som går tillbaka till atmosfären och hur mycket som strömmar ned till grundvattnet. 

Det är genom adsorption som vattnet binds till mineralkornen. Det binds i ett tunt skikt och 
genom de kapillära bindningarna, som är ett samspel mellan luftens, vattnets och 
mineralkornens molekyler kan vatten bindas i porerna mellan mineralkornen. Markens 
förmåga att kunna binda mer eller mindre vatten beror på dess textur. Förutom dessa krafter 
så finns även ytterligare en kraft som binder vattnet till marken, nämligen friktionskraften. 
När grundvattnet sätts i rörelse med hjälp av topografin så kommer friktionen motverka 
denna rörelse för att hålla kvar vattnet i marken. Markvattnets och grundvattnets strömning 
drivs från tryck- och gravitationskrafter och balanseras upp av friktionskraften som 
uppkommer vid rörelse. Vattnets hastighet i en por är proportionell mot den drivande kraften, 
eftersom friktionskrafterna är proportionella mot hastigheten. Markvattnet och grundvattnet 
får en potential, där den totala potentialen hos mark- och grundvatten(totalpotentialen) utgör 
summan av tryckpotentialen och lägespotentialen (Rhode m.fl., 2003).  
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2. Metod 

Studien skall: 

1) Undersöka om geovetenskapligt underlag kan användas för att tidigt i 
planeringsprocessen bedöma om och i så fall vilka naturvärden som kan 
tillföras/stärkas i samband med exploateringen  

2) Undersöka hur geovetenskapliga värden kan beskrivas för att bidra till en effektiv 
planeringsprocess.  

Till hjälp har ett studieområde valts ut som är den nya vägsträckningen i Fors (Väg 
68, förbi Fors, ny vägsträckning). 

Studien genomförs i följande steg:  

• Skrivbordsinventering över berggrunden, jordarterna, grundvattentillgångar och 
geologiska former m.m. i det valda området.  

• Fältinventering som med hjälp av skrivbordsinventeringen granskar området 
ytterligare.  

• Inventeringarna kommer vara underlag för analysen av geovetenskapliga värden 
och förutsättningar för att skapa, stärka och utveckla natur och geovetenskapliga 
värden i området.  

• Befintlig förstudie och vägutredning används även för att hitta former för att få med 
resultatet av den geovetenskapliga analysen på bästa sätt tidigt i 
planeringsprocessen. 

2.1 Inventering 
Inventeringen har gjorts i två etapper. Först gjordes en grundlig skrivbordsinventering 
där jordartskartor, berggrundskartor och naturgeografiska kartor användes för att få en 
översiktlig grundinformation över området. För att få mer detaljerad information över 
området har geotekniska kartor används som kommer från en geoteknisk 
undersökning som Vectura Consulting AB i Borlänge gjort. Slutligen har även den 
kulturella utredningen ”Byarna kring Fors” används för att hitta geovetenskapliga 
förutsättningar. Undersökningen inkluderar även förstudie, arbetsplanens 
miljökonsekvensbeskrivning(MKB) och arbetsplanen. Övriga underlag är 
skyddsinstitut för natur, kultur samt friluftsliv från länsstyrelsen och Avesta kommun.  

Sedan har en fältinventering gjorts som kontroll och för att göra undersökningen ännu 
mer detaljerad.  

2.2 Analys 
Data från inventeringarna analyseras för att studera om den geovetenskapliga 
informationen 1) användas för att tillföra och stärka natur och 2) hur de 
geovetenskapliga värdena ska beskrivas för att slutligen bidra till en effektiv 
planeringsprocess. 
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3. Områdesbeskrivning 

Studieområdet är en nysträckning av väg 68 förbi Fors i Avesta kommun. 
Anledningen till den nya vägsträckningen beror framförallt på Stora Ensos 
kartongfabrik, som inte kan utvecklas på ett optimalt sätt i nuläget på grund av den 
befintliga vägen och järnvägen, samhället och Forssjön som begränsar 
kartongfabriken (Hasanaj, 2013). Vägen utgör ett regionalt transportstråk och har stor 
betydelse, då den utgör förbindelsen mellan Norrland och Bergslagen till Mälardalen 
och Västsverige. Den befintliga vägen har mindre god standard beträffande 
framkomligheten och hastigheterna varierar mellan 70- 90 km/h. Många korridorer 
fanns på förslag men tillslut valdes korridoren som ska gå öster om Forssjön och 
Stora Halsjön(se appendix 1).   

Den nya vägsträckningen kommer gå igenom ett variationsrikt landskap med stora 
skogsmarker till öppna odlingslandskap i Lilla Dicka och vid Stora Halsjön. Vid Lilla 
Dicka rinner Forsån som här omges med våtmarker och är medtaget i länets 
naturvårdsprogram och våtmarksinventering. Området utgör stora naturvärden och 
friluftsintressen. De höga naturvärdena är knutna till floran och fågellivet som har 
många rastande fåglar på de översvämmade markerna kring Forsån under våren och 
hösten. I området, som ligger i norra delen av Folkärna socken finns även många 
kultur- och fornminnen i anslutning till det mindre biflödet från Dalälven, nämligen 
Forsån (Hasanaj, 2013)                            
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4. Resultat 

4.1  Skrivbordsinventerade geovetenskapliga värden och 
förutsättningar 
Berggrunden på kartbladet där studieområdet finns utgör en liten del av den 
vidsträckta och nederoderade svekokarelska orogensesen(svekokarelska provinsen) 
och domineras av granitoider och associerade grönstenar(mera om berggrunden och 
dess bildning i faktaruta: Sveriges berggrund). Studieområdet ligger även inom det 
välkända området Bergslagen, som är ett av Europas mest intressanta geologiska 
områden på grund av dess mineralfyndigheter. Den äldsta bergarten på kartbladet är 
ytbergarter som främst består av metavulkaniter och har en relativt stor utbredning. I 
området finns i princip inga sedimentära bergarter förutom en skiffrig metagråvacka 
öster om Kullhyddan. Denna skiffriga metagråvacka är mycket heterogen, glimmerrik 
och spricker upp samt vittrar lätt(SGU, 1997). Bergarten har stora förutsättningar att 
kunna bilda fina jordar med bra vattenhållande förmåga. I studieområdet dominerar 
granit till granodiorit och granit till tonalit. Graniten har på vissa ställen porfyrisk 
textur och är på dessa områden sur och näringsfattig. Där det förekommer tonalit är 
den mer näringsrik än graniten. Vid Högsveden finns ett område med en svart, tung, 
seg och basisk till ultrabasisk metavulkanit som ibland kan vara lättvittrad. Här breder 
också stora fossila åkrar ut sig. Alldeles intill den basiska metavulkaniten finns 
amfibolitgångar som är basaltiska gångar och kan påverka den intilliggande markens 
näringstillgång på större ytor än vad bergarten förekommer.  

I studieområdet finns även en förkastning som löper i nordöstlig- sydvästlig riktning. 
Förkastningen börjar nere vid vägplanens sydligaste del vid sektionen 0/500 till 1/000 
för att sedan avvika österut och gå rakt igenom Forssjön(se appendix 2). 
Förkastningen kan sedan ses igen mellan sektionen 4/000 till 4/500, för att sedan 
fortsätta nordöst.  Denna förkastning har betydelse för utformningen av landskapet 
och blir då en viktig del i landskapsbilden. Den är även en viktig förutsättning för 
olika livsmiljöer, exempelvis sluttningar i söderläge.  

I området finns stora områden med glaciallera, som dels avsatts i de större och trånga 
dalgångarna och dels i mindre lokala svackor(SGU, 2013e). Annars dominerar morän, 
som inte kan specificeras på grund av att jordartskartan endast finns i skala 1:250 000. 
Söder om Forssjön(Lilla Dicka) finns ett stort parti våtmark med ett rikt fågelliv och 
anses som värdefullt friluftsområde och naturområde. I Lilla Dicka finns de så kallade 
gröna stenarna som är en ultrabasisk, basisk och intermediär intrusivbergart, här 
troligen gabbro, diorit och diabas. Dessa bergarter innehåller de mafiska mineralen 
som ger bra näringstillgång till jordarten. Utbredningen på de gröna stenarna följer de 
höga naturvärden som utpekats(se appendix 1 och 2). Även i studieområdets 
nordligaste del finns våtmarksområden. Inga större kvartärgeologiska bildningar som 
rullstensåsar, moränryggar eller liknade har kunnat observeras från jordartskartan, då 
även en beskrivning till kartan saknas, vilket gjort bedömningen över området 
svårbedömt. I området har dock Dalälven haft stor påverkan på odlingsbygden.  
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Faktaruta: Sveriges berggrund 

Sverige utgörs i huvudsak av urberg och har bildats genom magmatiska, metamorfa och sedimentära processer och består 
främst av granit och gnejs men kan ha stor variation. Sedan urberget bildades för flera miljarder år sedan under en tidsrymd 
av två till tre miljarder år, har ytan eroderats och nötts ömsom under och ömsom över havsytan. Sveriges äldre berggrund 
kan delas in i fem olika provinser som utgör den så kallade Baltiska skölden som även kallad den Fennoskandiska 
urbergsskölden. Den äldsta berggrunden finns i norra Sverige och är 2,5 till 3 miljarder år gammal och kallas för den 
arkeiska provinsen. Provinsen består huvudsakligen av omvandlade graniter, granodioriter, gnejser och dioriter och har en 
liten utbredning i Sverige. Svekokarelska provinsen utgör den större delen av norra Sverige och delas upp i två delprovinser, 
nämligen den svekofenniska och karelsk-lapponiska delprovinsen. Den svekofenniska delprovinsen bildades för 1,8 till 1,9 
miljarder år sedan i samband med den svekokarelska orogensesen. I detta område finns framförallt olika magmatiska 
bergarter som exempelvis graniter, vulkaniska bergarter och sedimentära bergarter. De vulkaniska bergarterna har under 
högt tryck och värme omvandlats till metamorfa bergarter, så kallade metavulkaniter och metasediment.  

Sydväst om den svekofenniska delprovinsens gränsområde löper den så kallade transskandinaviska granit-porfyrbältets 
provins(TMB). Dessa bergarters bildning påbörjades under den svekofenniska tiden för 1,9 miljoner år sedan och utgörs av 
graniter och porfyrer. Exempelvis Värmlands- och Smålandsgraniter eller Dalagraniter och Dalaporfyrer. På flera ställen 
finns även Dalasandsten som överlagrar den äldre berggrunden. Denna hör även till provinsen och är senprekambriska 
sedimentära bildningar. Väster om denna provins finns den sydvästskandinaviska provinsen som omfattar västra Götaland 
och västra Svealand. Detta område täcks framförallt av gnejser. Inom denna provins finns även betydelsefulla inslag av 
hyperiter i gnejsberggrunden, som är en typ av diabas med specifik mineralsammansättning. Den sista provinsen inom den 
prekambriska berggrunden är Blekinge-Bornholmsprovinsen, där gränsen i norr utgörs av förkastningar. Här finns graniter 
och övergångsformer mot granitisk gnejs, den så kallade Blekinge kustgnejs (SGU, 2013d).   

Ovanpå urberget har sedimentära bergarter avsatts för 600 miljoner år sedan och har främst bildats ur avlagringar, 
exempelvis från sediment som sand-, lera och kalkslam i olika miljöer i marina och varma miljöer. Dessa har sedan 
omvandlats till skiffrar, kalkstenar och sandstenar genom konsolidering.  

Utöver denna grova beskrivning över Sveriges urberggrund och berggrund finns många lokala variationer som kan vara av 
stor betydelse för exempelvis näringstillgång på ett område eller plats. Det är inte ovanligt att smält magma trängt in i 
sprickor i den annars fasta berggrunden och bildat en lokal avvikande bergart. Dessa avvikande bergarter kan även 
återfinnas i jordlagren i form av bergartsfragment eller mineral och förkommer då på ett betydligt större område än själva 
bergartsförekomsten, vilket kan ge upphov till gynnsamma jordarter på stora ytor. Berggrunden har stor betydelse för 
markens bördighet(Lundin, 2007). Det som avgör markens bördighet är bergarternas mineralinnehåll på näringsämnen, 
deras vittringsförmåga och deras vattenhållande förmåga som påverkas av lerinnehållet och finjordhalten. Bergarterna 
bygger upp berggrunden och bergarterna i sin tur byggs upp av mineral. En bergart kan antingen ha flera olika mineral 
eller domineras av ett eller två mineral. De bergartsbildande mineralen är dock huvudsakligen föreningar av kisel och syre i 
kombination med andra element, exempelvis kalium, natrium, kalcium, aluminium eller magnesium. Det är kiselsyrahalten 
som bestämmer om bergarten är basisk eller sur. De sura magmatiska bergarterna har en kiselsyrahalt på över 65 vikt- % 
och de basiska har en lägre kiselsyrahalt än 52 vikt- %. pH- värdet i marken har inget med dessa begrepp att göra då detta är 
ett mått på vätejonaktiviteten. Basmineralindexet är mått på det potentiella näringsinnehållet i marken. Basmineralindex är 
ett yttryck för procentuella andelen mineral med en densitet överstigande 2,68g/cm3. Detta är halten av mineral som 
innehåller, järn, magnesium och kalcium och är kemiskt lättvittrade. Dessa så kallade mafiska mineral finns i bergarter som 
diabas, porfyrit, gabbro, diorit, basalt, hyperit och amfibolit och har ett gemensamt namn, grönstenar. Detta namn har de fått 
då de antar en grön färg vid vittring. Gnejs och granit som är kvartsrik, innehåller ofta mineral med lägre densitet än 2,68 
och får då ett lågt basmineralindex. Vittringsförmågan är alltså viktig hos bergarten, då den bildar finkorniga jordar. Denna 
finkornighet gynnar den vattenhållande förmågan som underlättar den kemiska vittringen och som i sin tur leder till i 
allmänhet en god tillgång på växtnäringsämnen i finkorniga jordar.  Denna vittringsförmåga skiljer sig från bergarterna då 
mineralsammansättningen och kornfogningen är olika. Den kemiska vittringen börjar alltid på mineralpartikelns yta och 
dess spricksystem, för att sedan sprida sig allt längre in i partikeln. Detta betyder att vittringsintensiteten beroende av 
mineralpartiklarnas yta(Lundin, 2007). 
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Den rinner tvärs igenom Folkärna socknen och i östra delen har älven bildat en stor 
utvidgning som är sjön Bäsningen.  Det är på grund av Bäsningen och Dalälven samt 
det sjösystemen som binds ihop av en relativ bred å (Forsån. Slåtterängsån och 
Norsån) som odlingsbygden finns i så stor utsträckning (Burström, 2007). Runt 
Bäsningen består sedimentjorden av huvudsakligen lera medan det längre norrut i 
dalgången i Dicka och Fors finns huvudsakligen mjäla. Byarna Lycka, Lilla Dicka 
Västan- och Östanfors ligger alla runt sjöarma Dickasjön, Sävviken och Forssjön och 
finns på en nivå vid 75 meter över havet eller strax ovanför. Vilket betyder att all 
mark under dessa nivåer har legat under vatten, ibland har även regelrätta våtmarker 
funnits strax under denna nivå och utgjorde utmärkta slåttermarker. En flack 
terrassering kan synas i landskapet i området som då indikerar 75 meters nivån, vilket 
avslöjar den äldre strandlinjen(Burström, 2007). Här bör äldre klappersten finnas. Det 
är också på denna nivå som alla de kända förhistoriska lämningarna orienterar sig till. 
Det är tydligt att bygden tidigt orienterat sig till denna nivå och äldre lämningar tros 
därför finnas i detta område men som nu ligger dolt under marken. Idag används 
platåer och avsatser inom denna nivå som odlingsmarker. I byarna drevs förr åkerbruk 
i tvåsäde i två gärden nära byarna och i de sanka områdena nära vatten men också ute 
i skogsmarken fanns stora ängsmarker. Dock har det sedan 1700-talet och ända in på 
mitten av 1800-talet minskat med ängsmark i området på grund av uppodling till 
åkermark. Öster om stora Halsjön exempelvis finns odlingsmarker och fossila åkrar 
som ännu längre tillbaka var ängarna Hoppet och Stens Kolningar(Burström, 2007).  

I hela studieområdet finns rikligt med fornminnen och andra kulturminnen. Folkärna 
socken är framförallt känt utifrån arkeologiska sammanhang för sina stenåldersfynd. 
På grund av den intensiva vulkanismen i bergslagsområdet för 1,9 miljarder år sedan 
finns stora malmfyndigheter, vilket gjort att hytt- och gruvverksamheten satt sin 
prägel på den förhistoriska bygden redan för knappt tusen år sedan(SGU, 2013d). 
Gruvor var vanliga både i Folkärnaområdet och i angränsande bergslager. Här finns 
också kolningsanläggningar, stora fossila åkrar, byar och enstaka hus, trindyxor och 
stenyxor. Söder om Forssjön och öster om Forsån(Lilla Dicka) ligger ett större 
område med ett öppet och rikt kulturhistoriskt odlingslandskap. I Lilla Dicka finns 
även ett speciellt utmärkt kulturminne i from av en kulturhistorisk gård. Lilla Dicka 
bestod av sex gårdar vid sekelskiftet 1800 och var omgiven av slogtomter och 
kålgårdar. Norra och södra åkergärdet fanns öster om dessa och norr om åkergärdena 
fanns Hemängen som var ett stort ängsgärde(Burström, 2007). Vidare fanns även två 
gamla kvarnar i Fors ström som nämns i en inventering från 1663 och utnyttjades av 
Östan- och Västanforsbor. Namnet Fors är ett naturnamn och likt byarna Östanfors 
och Västanfors kommer namnet från en fors som ligger i nedre delen av Forsån 
mellan sjöarna Forssjön och Sävviken. Om man förflyttar blicken lite längre framåt på 
tidsaxeln och jämför med andra Dalasocknar, finns väldigt få 
järnframställningsplatser registrerade från denna tid. Även medeltida fornlämningar 
finns det rikligt med, som exempelvis kan vara hytt- eller gruvlämningar(Burström, 
2007). Alla dessa fornlämningar berättar om gynnsamma omgivningar och om rätta 
förutsättningar för att kunna bedriva gruvor, odla mark och ge energi till kvarnar m.m. 
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och allt kan förklaras från de geologiska förutsättningarna. Det är också viktigt att 
skydda dessa minnen från vägbyggen och stängsla in dem så de inte riskerar att 
komma till skada eller omedvetet förstöras under vägbygget. Om dessa fornminnen 
som tillhör det nära förflutna försvinner ett efter ett så finns inga fysiska detaljerade 
fornminnen kvar i slutändan som kan berätta om den lokala bygdens historia. 

4.1.1 Slutsatser från skrivbordinventeringen 
Glaciallerans utbredning i området är större än vad som utnyttjas idag (SGU, 2013e 
och 2013f). De fossila åkarna utgör också relativt goda förutsättningar för en 
utvecklig av ängsvegetation längs med vägkanten (Svensson m.fl., 2012). 
Tillsammans med bäckarna som rinner igenom de fossila åkrarna och skogsbrynen 
skulle en utveckling av relativa artrika slåttermarker i området vara ett trevligt inslag i 
landskapsbilden. I anslutning till de kulturella odlingsmarkerna finns ett större område 
med våtmarker som följer den lugnt rinnande Forsån. Dessa områden hyser ett rikt 
fågel- och naturliv. Forsån är även biflöde söderut ner till Dickasjön som har ett 
bevarandeprogram för kulturodlingen i området och sträcker sig även ända upp till 
Lilla Dicka som ligger inom studieområdet. Dicka sjön har idag god ekologisk status, 
vilket förutsätter att grundvattnet i studieområdet fortsätter ha bra kvalité. Samma sak 
förutsätts vid utsrömningsområden i Halsjön och Forssjön. Halsjön har ett 
strandskydd som kommer tas i anspråk av den planerade vägen. Med ett strandskydd 
innebär det att man värnar de växter och djur som lever i dessa livsmiljöer och för att 
de ska ha goda förutsättningar för en bra livsmiljö, behövs även bra kvalité på 
grundvattnet. På flertal ställen längs med den planerade vägen finns mindre 
vattendrag som alla har ett stort ekologiskt syfte, oberoende på hur stora de är. Det 
finns en brunn i Kullhyddan bland annat som skulle kunna kontrolleras regelbundet 
om grundvattnet håller god kvalité.  

Amfibolitgångarna och den basiska metavulkaniten vid Högsveden samt gråvackan 
vid Kullhyddan utgör även goda förutsättningar för att kunna utveckla näringsrika 
livsmiljöer för djur och växter som trivs i dessa miljöer. 

4.2  Fältinventerade geovetenskapliga värden och förutsättningar 
För att komplettera skrivbordsinventeringen gjordes en fältinventering, där 
utgångspunkter från den tidigare skrivbordinventeringen användes. Inventeringen 
började i väglinjens nordligaste del och arbetades sedan söderut ner till 
odlingsområdet i Lilla Dicka. Fler detaljer och geovetenskapliga värden samt 
geovetenskapliga förutsättningar hittades i och med fältinventeringen. Längs efter den 
planerade väglinjen finns ett mycket varierande landskap som ger många goda 
förutsättningar för en varierad och rik natur. Det går från ett öppet och böljande 
odlingslandskap och våtmarker i söder, för att sedan passera såväl stora som trånga 
dalar med glaciallera och höjder med blottade hällar, till ett mindre kuperat 
landskapsavsnitt med fossila åkrar och ängslandskap, idag ett låglänt skogslandskap 
med huvudsakligen barrskog och för att till sist återigen gå genom ett område med 
våtmark längst i norr (Sellner m.fl., 2012). Marken är huvudsakligen glaciallera eller 
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en väldigt fin morän som är blockig. Den varierar från fin sandigmorän till lermorän. 
Det är mycket troligt att det är på grund av den fina moränen som det finns så mycket 
gammal åkermark i området.  

Längst i norr kommer väglinjen gå mellan två mindre kärr områden men i väglinjen 
finns ingen våtmark förutom några mindre kärrstråk. Mellan sektionerna 4/400- 5/500 
och 2/000- 3/000(se appendix 1) finns två områden med fossila åkrar. Vandringen 
söderut från våtmarksområdet ner mot Stora Halsjön och den första fossila 
åkern(sektionen 4/400- 5/000) avslöjar en blockrik och mycket fin sandig morän med 
lermorän i sänkor. I området finns även mycket lövträd och i anslutning till den första 
fossila åkern blir marken genast mycket jämnare med mycket gräsväxt. Här finns 
tydliga dikessystem från gamla åkrar och vegetationen tyder på att djur gick och 
betade här förr i anslutning till åkrarna, vilket betyder att här fanns inägomarker och 
utägomarker. Detta kan även stärkas av den arkeologiska utredningen där det står att 
byn Östanfors i slutet på 1700-talet var omgiven av Södra och norra åkergärdet samt 
Sjögärdet. Det ska också funnits fler åkergärden utanför dessa och norrut från byn 
Östanfors vid Stora Halsjön fanns också flera mindre ängar. Till byn tillhörde 
dessutom stora utmarksområden(Burström, 2007). Det är idag delvis granplanterad 
skog, dock förekommer mycket björk, vilket kan bero på den gynnsamma moränen i 
marken. Dessa fossila åkrar ligger i nära anslutning till Stora Halsjön, där väglinjen 
kommer gå inom strandskyddsområdet när den passerar sjön.  

Sydöst om Stora Halsjön finns ett enormt flyttblock. Flyttblock visar på inlandsisens 
förmåga att transportera material och anses vara både ett viktigt naturvetenskapligt 
och pedagogiskt geovetenskapligt värde. Alldeles intill stenen växer en uråldrig rönn 
och är en viktig livsmiljö för bland annat insekter. Flyttblocket och rönnen ligger 
endast 15 meter från väglinjen och behöver markeras ut eller stängslas in under 
vägbygget för oavsiktliga skador. För att uppmärksamma förbipasserande om 
landskapets utveckling skulle man kunna uppmärksamma detta flyttblock genom att 
markera ut det som en av alla de processer som skett i landskapets utveckling. Detta 
är ett bra tillfälle och fånga trafikanters intresse som en utgångspunkt för information 
till allmänheten om landskapets utformning och inlandsisens framfart. Inte långt från 
detta flyttblock finns även den mytomspunna ”konstiga stenen” som också är ett 
enormt flyttblock. Dock har det här blocket hamnat på ett intressant sätt, vilket gett 
den ett intresse och ett namn. I detta område finns även mycket hällexponeringar från 
urberget och utgör på dessa ställen stora höjdnivåskillnader. För att bevara den rika 
variationen längs med väglinjen, kan man bevara dessa hällar som illustrerar en 
händelse långt tillbaka i tiden, för 1,8- 1,9 miljarder år när urberget i området 
bildades(SGU, 2013b).  

Mellan sektionen 3/500- 4/ 500, förekommer ett odlingslandskap med delvis 
bebyggelse. Glaciallerans utbredning har större utbredning än vad terrängkartan har 
och en möjlig utveckling av detta landskap är möjlig. Vid en närmare inventering av 
området observerades ett stort kulturellt fynd som inte finns med i den arkeologiska 
undersökningen som finns med i MKB till det planerade vägbygget. Längs med en 
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gammal väg finns en gammal stenbro som tydligt kan ses från vägen. Vidare finns 
spår efter hur de har huggit i berget vid stenbron och bildat dels en blottning av 
berggrunden men också en bäckfåra så vattnet från ett gammalt utdikat kärr idag 
skulle kunna rinna där. Stenbron är den enda förbindelsen mellan åkern och 
bebyggelsen. Den planerade väglinjen kommer gåt rakt över detta höga kulturella 
värde. Här finns alltså tydliga spår efter människan och hur de valde att hitta 
odlingsbar mark och hur de löste vattenfrågan genom att dika ut kanterna på 
dåvarande kärr och för att sedan längst ner i högra hörnet, hugga i sten och bygga en 
bro för att vattnet skulle kunna rinna bort. Även här hittades stenrös. 

Längre söderut mellan sektionen 2/000- 3/000 finns det andra området med fossila 
åkrar. Här finns amfibolitgångar och metavulkaniten vid Högsveden. 
Amfibolitgångarna kan ge finkorniga och näringsrika jordar med bra 
vattenhållningsförmåga. Området är rikt och bördigt med högvuxen barrblandskog. 
Flera mikrolivsmiljöer observerades. Det finns vitmossa, vilket är ett tecken på högt 
grundvatten, här frodas liljekonvalj bland gamla stora aspar som står i fossila 
odlingsrös i anslutning till de gamla åkerkanterna. En damm med rik vegetation, en 
kolningsanläggning, hålträd och viltstigar förstärker det rika intrycket. Även här kan 
gamla dikessystem tydligt observeras kring de gamla åkrarna. Amfibolitgångarna och 
metavulkaniten har med stor sannolikhet påverkat detta område både ur ekologiska 
och kulturella perspektiv via en mineralrik jordmån.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 1. Utgrävt dike i fossil åker                                    Bild 2. Odlingsröse 

Vidare söderut ligger kulturodlingslandskapet och våtmarksområdet i Lilla Dicka med 
rikt fågelliv och många kulturlämningar. Här finns bland annat kärrhöken, som 
uppenbarade sig under inventeringen. Kärrhöken är en hotad art i antal och är mycket 
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känslig för störningar under parningsperioden. Vidare observerades ett viltstråk i en 
svag sänka, som inte blivit odlat med spannmål på många år, antagligen på grund av 
att det är för blött. Med stor sannolikhet använder sig vilda djur av detta stråk.  

Förmodligen en viktig passage i relativt skyddad miljö, för att ta sig ner till Forsån 
och våtmarken. Den planerade väglinjen kommer gå över ett översvämningsområde 
närmast Forsån, vilket översvämmas periodvis kopplat till Dalälvens 
vattenståndsvariation. Detta medför stora vattenytor på våren(Boström, 2008). Bland 
annat kan gräsänderna dra nytta av dessa översvämningar genom att plocka frön från 
starrgräsen om de översvämmas sensommar/höst. Växtligheten domineras av älggräs, 
tuvtotel, kaveldun och vass som växer längs med Forsån. Här finns även två gamla 
aspar som ligger mitt i den planerade väglinjen. 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 3. Två exempel på viktiga mikromiljöer. Damm till vänster och viltstig till höger 

 

 

 

 

 

 

Bild 4. Fossil åker som skulle kunna bli en fin slåtteräng.  Bild 5. Viltstråk till Forsån vid Lilla Dicka. 
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Bild 6. Gammal stenbro vid det utdikade kärret Bild 7. Utdikning av kärret har skett genom att 
spränga bort en bergsklack där en stenbro 
anlagts. Diken som blivit grävda längs med det 
dåtida kärrets kanter leder vattnet till det 
sprängda diket.  

4.2.1 Slutsatser från fältinventering 
Våtmarksområdet längst i norr har inga större förutsättningar för att kunna utveckla 
våtmarksområdet men för att göra dessa områden mindre störda från biltrafiken kan 
träd lämnas kvar vid dessa områden och utgöra ett möjligt bullerskydd. Även under 
vägbygget kan en omgrävning av den nya planerade vägen leda till en utdikning av 
det befintliga våtmarksområdet till höger, vilket kan uppmärksammas i 
miljökonsekvensbeskrivningen(MKB), vilket det inte gör i MKB för den här 
vägplaneringen. Förutom dessa två livsmiljöer observerades även två myrstackar med 
en tydlig myrväg. Dessa mikrolivsmiljöer ligger på den torrare marken mellan 
våtmarksområdena, på en sandig morän med gynnsamma ljusförhållanden. Dessa 
kommer bli helt utplånade av den planerade nya vägen.  

Vid Stora Halsjön med dess omgivningar och förutsättningar(se appendix 1) 
beskrivna ovan skulle ängsvegetation kunna utvecklads vid vägkanterna. Tillsammans 
med livsmiljön vid stranden, den fina moränen, skogsbrynen, ett mindre vattendrag 
och de fossila åkrarna samt att ängsmark en gång i tiden funnits i området, skulle en 
utveckling av ängsvegetation bilda ett artrikt område. På flera ställen längs med den 
inventerade sträckan finns mikrolivsmiljöer som kommer försvinna i och med 
vägbygget. Lika så de kulturella stenrösen eller så kan de komma till skada under 
vägbygget. Exempelvis ger hålträden under en längre tid olika fågelarter gynnsamma 
förhållanden för att kunna bygga bon för att sedan ruttna och ge rum för skalbaggar 
och andra insekter. Viktigt är dock att kompensera för förlusten av dessa 
mikrolivsmiljöer, då de tillsammans utgör stora värden. På området vid observerade 
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hålträd finns exempelvis en större gräsäng som är en del av den fossila åkermarken i 
området och har stora förutsättningar att kunna utvecklas till ängsmark. Väglinjen går 
alldeles till vänster om denna gräsäng och intill gräsängens södra del rinner en bäck 
och även här skulle detta tillsammans med skogsbrynen bli en fin slåtteräng.  

På samma område som hålträden och gräsängen finns en kolningsanläggning. 
Kolningsanläggningen är ett exempel på både ett intressant och viktigt geologiskt 
objekt Sveriges geologiska undersökning(SGU) har en reguljär 
kartläggningsverksamhet över många viktiga geologiska objekt, men det finns långt 
många fler intressanta objekt än de som omfattas i kartläggningsverksamheten. Det 
kan vara både berggrundsgeologiska eller jordartsgeologiska företeelser eller oftast är 
det en kombination av de båda. Många är av tillfällig natur, exempelvis blottningar 
vid olika anläggningsarbeten, gruvor eller som kolningsanläggningen. Dessa typer av 
geologiska värden använder sig SGU av i sitt program om ”Geologisk 
dokumentation”, där de inventerar och dokumenterar objektet eller företeelsen. Dessa 
objekt och företeelser tillför kunskap och har bland annat stor betydelse för 
miljöarbetet, forskningen, näringslivet och samhällsplaneringen(SGU, 2013b). 
Samtidigt som objekten och företeelserna försvinner kommer också kunskapen 
begravas tillsammans med dem. Dessa värden är alltså svåra att kompensera när de 
väl är borta.   

Vid Lilla Dicka sker en periodvis översvämning och här skulle kanaler kunna grävas, 
så att gräsänderna fortsättningsvis kan komma åt fröna från starrgräsen. Även här 
finns ett viltstråk som antagligen är mycket viktigt för arter att ta sig ner till Forsån 
och våtmarkerna. Överseende för detta skulle behöva finnas med i MKB, där olika 
förslag finns med för att fortfarande kunna bevara viltstråket.  
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5. Diskussion 

Allt fler får idag upp ögonen för geovetenskapliga värdens betydelse och 
geovetenskapens stora förutsättningar för öka förståelsen för landskapet och förbättra 
helhetssynen i landskapet. Inte minst SGU som beskriver att kunskapen om vårt 
geologiska arv är viktigt för att hjälpa människan förstå variationerna i den naturliga 
miljön och hur landskapet har bildats samt utvecklats. I arbetet mot ett hållbart 
samhälle tillhör alltså geologin en viktig pusselbit i miljö- och naturvården enligt 
SGU. Erfarenheter visar dock att dagens samhällsplaneringar sällan beskriver 
geovetenskapliga värden och ännu mindre använder deras potential för att fånga en 
helhetssyn. Landskapet diskuteras istället objekt för objekt och intresse för intresse. 
Hänsyn tas till värdefulla områden som ofta undviks vid exploatering. Men om 
samhällsplaneringen ska leda mot ett hållbart samhälle och bevarande av biologisk 
mångfald så måste mer ske. Denna brist bekräftas i de många MKB, även i den som 
rör detta projekt, där en bedömning redovisas för miljöpåverkan på det aktuella 
området. Den görs utifrån de sexton miljökvalitetsmålen som finns i Sverige, 
exempelvis myllrande våtmarker, rikt odlingslandskap, levande sjöar och vattendrag 
m.m. Bedömningen är att miljöpåverkan är negativ på nästan varje punkt fastän 
hänsyn tas till värdefulla områden, vilket inte är hållbart i längden om vi vill bevara 
biologisk mångfald och få ett hållbart samhälle.  

Oundvikliga miljöpåverkan vid exempelvis vägbyggen behöver kompenseras genom 
att skapa, utveckla och stärka värden. Var specifika värden är möjliga att stärka och 
tillföra bestäms ytterst av de geovetenskapliga förutsättningarna. De geovetenskapliga 
värdena behöver därför lyftas fram och få mer utrymme i samhällsplaneringen, inte 
minst för att klargöra förutsättningar, men också för att värdet i sig utgör stora 
pedagogiska och naturvetenskapliga värden och berättar om landskapets bildning 
samt utveckling, vilket är viktig kunskap i arbetet. Med kännedom om de 
geovetenskapliga förutsättningarna i området finns utmärkta möjligheter att analysera 
hur planerad exploatering kan stärka viktiga värden i området. Dels för att rent 
generellt använda möjligheten som exploateringen ger för att skapa, förbättra eller 
stärka viktiga landskapsvärden och för att kompensera oundviklig negativ påverkan 
som sker genom exploateringen. Det är därför viktigt att tidigt i planeringsprocessen 
ta reda på dessa förutsättningar som kan vara möjliga kompensationer för den 
oundvikliga miljöpåverkan. 

I studien har två inventeringar används för att ta reda på de geovetenskapliga värdena 
som kan stärka, utveckla och skapa natur. Skrivbordsinventeringen har visat sig vara 
mycket effektiv och den mesta informationen har redan här kunnat hämtas från kartor 
och andra beskrivningar. Med skrivbordsinventeringens resultat har en bra bild över 
områdets geovetenskapliga grund och förutsättningar kunnat framställas. 
Underlagsmaterialet i skrivbordsinventeringen är dock viktigt och bra kartor som 
visar berggrunden och jordarternas utbredning är av betydelse. I denna studie har en 
väldigt bra beskrivning över berggrunden kunnat tas fram, då berggrundskartan finns 
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tillgänglig i skala 1:50 000. Bara kartan ger väldigt mycket information om 
geovetenskapliga värden och förutsättningar, exempelvis finns amfibolitgångarna och 
de gröna stenarna bra beskrivna på kartan. Utöver kartan finns en beskrivning för 
vidare förklaringar och förståelse för områdets bergarter. Det som saknats i studien är 
en bra karta över jordarterna på området. Området över studieområdet har inte blivit 
inventerat i den skala som motsvarar berggrundskartan, vilket har komplicerat arbetet. 
Detta har dock ändå kunnat kompletteras med andra beskrivningar över området, 
bland annat med geotekniska kartor från Vecturas geotekniska undersökning och från 
den arkeologiska utredningen i området. I den arkeologiska utredningen har geologin 
använts för att hitta kultur- och fornminnen, exempelvis den gamla strandlinjen. På 
samma sätt kan geologiska förutsättningar och värden hittas. Den kulturella 
utvecklingen berättar även om tidigare markanvändning och landskapsutseende och 
avslöjar samtidigt geovetenskapliga förutsättningar. Exempelvis så har det funnits 
stora områden med ängsmark i området, vilket även bekräftar de förutsättningar som 
kan observeras från berggrundskartan. Jordartskartor och berggrundskartor finns att 
låna på Sveriges Geologiska Undersöknings bibliotek. Det är även SGU som utför 
inverteringen av kartorna. En utveckling av Sveriges jordartskartor skulle vara en 
fördel i arbetet med att beskriva geovetenskapliga värden och förutsättningar, men 
enligt SGU finns det idag inga planer på att inventera de områden i Sverige som 
endast finns i skala 1: 250 000.  

De inventerade geologiska förutsättningarna från skrivbordsinventeringen har sedan 
kunnat användas som utgångspunkter för fältinventeringen. Med den geologiska 
bakgrunden från skrivbordsinventeringen har observationerna i fält lett till en enklare 
förståelse över områdets utveckling. Fältinventeringen bekräftar egentligen bara de 
geovetenskapliga förutsättningar och värdena som hittats i skrivbordsinventeringen. 
Den ekologiska faunan som observerats bekräftar de olika geologiska 
förutsättningarna med exempelvis mer näringsrikjord eller mindre näringsrikjord. 
Med fältinventeringen fås en bra bild över området och tillsammans med 
skrivbordsinventeringen kan geovetenskapliga förutsättningar hittas på ett 
tillfredställande sätt och gör planeringsprocessen mer effektiv och 
samhällsplaneringen mer hållbar. I fältinventeringen kommer även mikrolivsmiljöer 
observeras, vilket tillsammans utgör stor ekologisk funktion och förlusten av dessa är 
även de viktiga att kompensera.   

Fokus i MKB och andra beskrivningar, exempelvis över ett planerat vägbygge är 
större utpekade områden med höga värden som kan vara värda att skydda. Dock 
glöms ofta, och detta studieområde är inget undantag, mindre livsmiljöer eller 
kulturminnen på detaljnivå. Tillsamman utgör de ofta stora ekologiska och kulturella 
värden som binder ihop helheter. Man kan tycka att om en eller två mindre livsmiljöer 
försvinner under ett bygge så har inte det någon större betydelse men detta sker hela 
tiden och i det stora hela är detta en stadig försämring. Över hela Sverige försvinner 
dessa mikrolivsmiljöer och i längden blir det en enorm förlust för ekologisk funktion 
och många arter. Mikrolivsmiljöer kan nog endast observeras genom en 
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fältinventering. Vid exempelvis planering av vägbyggen kan det vara värt att göra en 
tidig fältinventering för att hitta dessa mikrolivsmiljöer. Med stöd från 
skrivbordsinventeringar och fältinventeringar tillsammans kan de bästa 
förutsättningarna hittas för att kompensera för dessa mindre förluster. Det görs alltid 
en geoteknisk undersökning som kan vara till stor användning i sådan analys. För 
detta arbete krävs givetvis rätt kompetens. För att hitta ekologiska livsmiljöer eller 
kulturella värden samt förståelsen för geologin i området behövs ekologer, geologer 
och kulturellt insatta personer i samverkan. Basen för en sådan samverkan kan vara de 
geovetenskapliga värdena i området.  

Fältinventeringen har mest varit av betydelse för de observerade mikrolivsmiljöerna. 
Detta kan dock tas för givet att det kommer finnas mikrolivsmiljöer vid framtida 
samhällsplaneringar och endast skrivbordsinventeringen kan ge den information som 
krävs för att hitta geovetenskapliga förutsättningar som kan kompensera för förlusten 
av livsmiljöerna. På vissa områden i Sverige finns även jordartskartor i skala 1: 10 
000 vilket skulle kunna göra planeringsprocessen ännu effektivare på dessa områden, 
då de ger mycket detaljerad information om områdets jordarter.  
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6.  Slutsats 

De geovetenskapliga värdena har både stort vetenskapligt och pedagogiskt värde samt 
ger de geovetenskapliga förutsättningarna en ökad förståelse och förbättrad helhetssyn 
i landskapet. De ingår som en viktig pusselbit i miljö- och naturvården och i arbetet 
mot ett hållbart samhälle. Viktigt är att de får mer utrymme i samhällsplaneringen än 
vad de har idag, där oftast större ekologiska värden skyddas.  För att hitta 
geovetenskapliga förutsättningar som kan stärka, utveckla och skapa natur har det i 
denna studie använts två inventeringar. En skrivbordsinventering och en 
fältinventering och utifrån dessa inventeringar kan det konstateras att: 

• En skrivbordsinventering ger stora möjligheter redan här för att få en bra bild 
över de geovetenskapliga förutsättningarna och värden som tillför, skapar och 
stärker natur.  

• Den mesta och avgörande informationen fås från skrivbordsinventeringen. 
• Med den geovetenskapliga bakgrunden har områdets utveckling varit lätt att 

förstå i fältobservationer och har kopplat ihop de kulturella, ekologiska och 
andra värden till en helhet. 

• Med fältinventeringen har skrivbordinventerade geovetenskapliga värden 
kunnat bekräftas genom den ekologiska faunan 

• Viktiga mikrolivsmiljöer har observerats i fältstudien, vilket är viktiga att 
kompensera för, dock kan dessa tas för givet att de kommer finnas i framtida 
samhällsplaneringar.  
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