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Saltpåverkan på vegetation, grundvatten och mark utmed E20 och Rv

48 i Skaraborgs län 1994

av Lars Bäckman och Lennart Folkeson

Väg- och Transportforskningsinstitutet (VTT)

58195 LINKÖPING

Sammanfattning

Under våren 1994 observerades omfattande vegetationsskador utefter högtrafike-

rade vägar i södra Sverige, bl.a. Skaraborgs län. Syftet med föreliggande under-

sökning är att genom skadebesiktning samt natrium- och kloridanalys av barr,

grundvatten och jord bidra till utredningen av orsakerna bakom vegetations-

skadorna utefter E20 och Rv 48 genom Skaraborgs län samt att dokumentera för-

ändringar i salthalt hos grundvatten och jord i två tidigare undersökta områden

invid E20.

Enligt en översiktlig besiktning uppträdde skadorna på de flesta arter av träd

och buskar, såväl i trädgårdar som i naturmarker på båda sidor om vägen.

Skadorna tog sig uttryck i allmänt glest bladverk, kala eller avdöda grenar, kvistar

eller skott, utebliven skottskjutning och (hos tall) rödbruna fjolårsbarr. Skadorna

avtog snabbt med ökande avstånd från vägen, särskilt där bestånden är täta. Vid

otillräckligt skydd av t.ex. andra träd kunde skador dock uppträda på exponerade

träd åtminstone 50 m från vägen.

Träd nära vägen hade kraftigt förhöjda natrium- och kloridhalter såväl i årsbarr

som i fjolårsbarr. I extremfall uppmättes natriumhalter överstigande 1000 ppm

(torrvikt) i årsbarr och 5000 ppm i fjolårsbarr och kloridhalter överstigande

8000 ppm i båda barromgångarna. Bruna fjolårsbarr på en döende tall innehöll

1,7 % natrium och 2,0 % klorid. Som normalhalter i friska barr anger den inter-

nationella litteraturen 50-200 ppm för natrium och 500-800 ppm för klorid.

Fjolårsbarr hade i vissa fall förhöjda halter även på avstånd runt 50 m jämfört

med 100 m, såväl i en ung tallplantering som i uppvuxen barrblandskog. Natrium-

halten hade vid avståndet 100 m i stort sett nått ner till den bakgrundsnivå som

anges i den internationella litteraturen.

I en gran och en tall invid vägen var natrium- och kloridhalterna vanligen

högre i barr från lågt placerade grenar (4-8 m över mark hos tallen, 3 m hos

granen) än från högt placerade grenar (16-19 m hos tallen, 5-15 m hos granen).

På grenar vända mot vägen hade barren vanligen flerfaldigt högre halter av

både natrium och klorid jämfört med grenar vända bort från vägen. En tät gran-

häck hade hälften så höga natrium- och kloridhalter i barr på läsidan jämfört med

sidan mot vägen där kvistarna uppvisade stora skador.

Fjolårsbarr hade vanligen flerfaldigt högre natriumhalter än årsbarr på samma

skott. Kloridhalterna var däremot mer lika mellan barromgångarna men tenderade

att vara högre i fjolårsbarren.

Grundvatten och jord (ner till maximalt 165 cm djup) från ett område utefter

E20 visade förhöjda natrium- och kloridhalter, särskilt närmast vägen, jämfört

med 1978, 1979 och 1988. Halterna var högst närmast vägen och avtog med

ökande avstånd. I ett annat område utefter E20 var halterna lägre men låg dock

kvar på de relativt höga nivåer som uppmättes 1978, 1979 och 1988. Från förore-
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ningssynpunkt har båda områdena ogynnsamma hydrogeologiska förhållanden

med permeabla ytjordlager, höga grundvattennivåer och mycket dålig vattenom-

sättning (flack terräng).

Undersökningens slutsatser:

Relation till väg/trafik: Utbredningen av vegetationsskadorna visar entydigt att

dessa är relaterade till vägen (med dess trafik).

Vägsalt: De mycket höga halterna natrium och klorid i barren pekar på att

vägsalt spelat en avgörande, eller åtminstone dominerande, roll för uppkomsten av

skadorna.

Direktpålagring/rotupptagning: Beträffande hur saltet transporterats till barren

har direktpålagring sannolikt spelat en större roll än rotupptagning. För detta talar

två observationer, dels skadebilden hos grenar med olika exponering mot vägen,

dels skillnaden i barrens salthalt mellan grenar med olika exponering och olika

höjd över mark.

Utlösande faktorer: Att skadorna blivit så kraftiga beror sannolikt på tre sam-

verkande faktorer: den stora mängden salt som applicerades under saltnings-

säsongen 1993/94, den sena tidpunkten för den sista saltgivan och den mycket

torra och varma väderleken under knoppsprickningen.

Predisponerande faktorer: Stor applicerad saltmängd även under vintern

1992/93 har sannolikt bidragit till de skador som uppträdde våren 1994. Möjligen

har även de ovanliga väderleksförhållandena under 1993 haft en viss betydelse.

Grundvatten och jord: Grundvatten och jord hade tydligt förhöjda salthalter i de

två undersökta områdena utefter E20. Den kraftiga haltökningen i ett av områdena

sommaren 1994 kan endast förklaras med den kraftigt ökade vägsaltningen.
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The influence of de-icing salt on vegetation, ground water and soil

along the Highways E20 and 48 in Skaraborg County during 1994

by Lars Bäckman and Lennart Folkeson

Swedish National Road and Transport Research Institute (VTT)

S-581 95 LINKÖPING Sweden

Summary

During spring 1994, extensive vegetation damage was observed along heavily

used roads in southern Sweden, including Skaraborg County. The purpose of the

investigation was to determine the cause of vegetation damage along the

Highways E20 and 48 through Skaraborg County by means of a damage survey

and measurement of sodium and chloride concentrations in pine and spruce

needles, ground water and soil. At the same time, changes in salt concentration in

ground water and soil in two previously studied areas close to the E20 were

documented.

A general inspection indicated that the damage occurred in most species of tree

and bush, both in gardens and in natural vegetation on both sides of the road. The

damage took the form of sparse foliage, bare or dead branches, twigs or shoots,

lack of budding and (in pines) red-brown needles from the previous year. The

damage decreased rapidly with increasing distance from the road, especially in

dense stands. Where there was insufficient protection from other trees, for

example, damage could be found on exposed trees up to 50 metres from the road.

Trees close to the road had greatly increased sodium and chloride

concentrations both in current-year needles and needles from the previous year. In

extreme cases, sodium concentrations exceeded 1,000 ppm (dry weight) in

current-year needles and 5,000 ppm in the previous year's needles. Chloride

concentrations exceeded 83,000 ppm in needles from both years. Brown pine

needles from the previous year contained 1.7 % sodium and 2.0 % chloride. The

international literature gives a level of 50-200 ppm for sodium and 500-800 ppm

for chloride as normal concentrations in healthy needles.

In certain cases, the previous year's needles even showed increased

concentrations at a distance of 50 m compared with 100 m, both in a young pine

plantation and in a mature mixed coniferous wood. At a distance of 100 m, the

sodium concentration was generally down to the background level stated in the

international] literature.

In a spruce tree and a pine tree next to the road, the sodium and chloride

concentrations were often higher in needles from the lower branches (4-8 m above

ground in the case of the pine and 3 m in the case of the spruce) compared to

branches higher up (16-19 m for the pine, 5-15 m for the spruce).

On branches oriented towards the road, the needles often showed many times

higher concentrations of sodium and chloride compared with branches oriented

away from the road. A dense spruce hedge had half the sodium and chloride

concentrations in needles on its sheltered side compared to the side oriented

towards the road, which showed major damage.

The previous year's needles often had many times higher sodium

concentrations compared to current-year needles on the same branches. However,
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the chloride concentrations were more similar between needles from the two

years, although they tended to be higher in those from the previous year.

The ground water and soil (down to a maximum of 165 cm) from an area along

the E20 showed increased sodium and chloride concentrations, especially next to

the road, compared with 1978, 1979 and 1988. The concentrations were highest

next to the road and decreased with increasing distance from the road. In another

area along the E20, the concentrations were lower, but still on the relatively high

levels measured in 1978, 1979 and 1988. From a pollution point of view, both

areas had unfavourable hydrogeological conditions, with permeable surface soil

layers, high ground water levels and a very poor water renewal rate (flat terrain).

The following conclusions were drawn from the investigation:

Relation to road/traffic: the extent of the vegetation damage clearly shows that

this is related to the road (and its traffic).

De-icing salt: The very high concentrations of sodium and chloride in conifer

needles indicate that de-icing salt has played a decisive, or at least dominating,

part in causing the damage.

Direct deposition/root uptake: Direct deposition has probably played a more

important role than root uptake in the transport of salt to the needles. This is

supported by two observations: varying damage to branches with different

exposure to the road and varying salt concentration in needles with different

exposure and height above ground.

Activating factors: The severity of the damage is probably due to three

interacting factors: the large quantity of salt applied during the 1993/94 salting

season, the lateness of the last salting and the hot, dry weather during budding.

Predisposing factors: The large quantity of salt applied also during winter

1992/93 has probably contributed to the damage that occurred in spring 1994. It is

possible that the unusual weather conditions in 1993 also had a certain

significance.

Ground water and soil: The ground water and soil showed clearly increased salt

concentrations in the two areas along the E20. The large increase in concentration

in one of the areas during summer 1994 can only be explained by the heavy

increase in road salting.
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1 Bakgrund

Under försommaren 1994 observerades omfattande vegetationsskador utefter

högtrafikerade vägar i stora delar av södra och mellersta Sverige. Bland annat

rapporterades tydliga skador utefter väg E20 genom Skaraborgs län. Vägsalt

misstänktes på ett tidigt stadium ligga bakom skadorna.

För att utreda skadorna upprättade Vägverket ett program för undersökningar

med medverkan av bl.a. skoglig, växtekologisk, växtfysiologisk, trädgårdsveten-

skaplig och hydrologisk expertis. Som en del av detta undersökningsprogram upp-

drog Vägverket Region Väst åt Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTT)

att företa skadebesiktning i fält och genomföra kemisk analys av barr, grundvatten

och mark.

Under slutet av 1970-talet genomförde VTI en studie av vintervägsaltets

miljöpåverkan. Därvid upprättades sammanlagt sju observationsområden i Skara-

borgs län där provtagning på jord, grundvatten och vegetation utfördes. Områdena

följdes från våren 1978 till hösten 1979 och av provtagningsresultaten framgick att

i flera områden var salthalterna förhöjda till följd av vintervägsaltningen

(Bäckman 1980).

För att studera långtidseffekterna av vintervägsaltningen genomförde VTI

våren 1988 ytterligare en provtagning inom tre av observationsområdena, dock

endast avseende grundvatten och jord. Av resultaten framgick att ett område

liksom tidigare var i stort sett opåverkat av saltning, i ett annat hade de redan

tidigare höga salthalterna ökat ytterligare och i det tredje var salthalterna oföränd-

rat höga (Bäckman 1989).

Syftet med föreliggande undersökning är att genom skadebesiktning samt

natrium- och kloridanalys av barr, grundvatten och jord bidra till utredningen av

orsakerna bakom vegetationsskadorna utefter E20 och Rv 48 genom Skaraborgs

län samt att dokumentera förändringar i salthalt hos grundvatten och jord i två

tidigare undersökta områden invid E20.
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2 Vintersaltning samt meteorologiska och hydro-

logiska förhållanden i undersökningsområdet

Jämfört med tidigare år var Vägverkets saltförbrukning mycket hög vintern

1992/93 och särskilt 1993/94 såväl i Skaraborgs län som i landet som helhet

(Tabell 1). Utefter E20 gavs den sista saltgivan också relativt sent, nämligen den

14 mars på sträckan Vårgårda-Vara, den 3 april på sträckan Vara-Skara, den 25

mars på sträckan Skara-Götene och den 3 april på sträckan Götene-Finnerödja

(Andersson, muntl.).

E20 har i undersökningsområdet (Figur 1) en ådt om 8000-10 000 med en stor

andel tung trafik.

Tabell 1. Vägverkets förbrukning av vintersalt (ton). Data: Andersson (muntl. ),

Statistik över saltförbrukningen 1991-1994 i Mariestadsdistriktet

(1994), Statistik över saltförbrukningen på E20 Skara-Götene, Vara-

Skara och Vara-Vårgårda våren 1994 (1994).

 

 Skaraborgs län Sverige totalt

Vintern 1991/92 == 24 000 210 000

Vintern 1992/93 26 000 330 000

Vintern 1993/94 31 000 420 000 

Perioden april-maj 1994 var i det aktuella området torr; nederbördsmängden

var 47-55 % av den normala. Temperaturen var också ovanligt hög under 4-5

veckor med början den 22 april (Nederbörds- och temperaturstatistik 1994).

Under april 1994 var grundvattennivån i länet nära den normala, till skillnad mot

norr och söder därom liggande områden, där grundvattennivån var över den

normala. I maj var grundvattennivån under den normala (Grundvattensituationen i

april 1994 (1994), Grundvattensituationen i maj 1994 (1994)).
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Figur l. Undersökningsområdet.
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3 Fältmetodik

3.1 Besiktning

Utbredning och karaktär hos vegetationsskadorna utefter E20 Mariestad-Naum

och Rv 48 Mariestad-Mullsjö besiktigades 1994-06-08 av författarna under

gajdning av Rolf Gustafsson och Sture Traneving, VVAÅ, Mariestad.

En översiktlig inspektion hade i början av juni 1994 företagits av VV-personal

från VEmt och VVÅ Mariestad (Hammarqvist 1994b).

Skadornas diskuterades med vägverkspersonal och med universitetsexperter

förtecknade i referensförteckningen.

3.2 Barrprovtagning

Prov av årsbarr och fjolårsbarr på kvistar av tall och gran insamlades 1994-06-08

och 1994-06-21. Vid provtagningen utnyttjades bl.a. två av VTls tidigare prov-

tagningsområden, nämligen R4 och R6 (se nedan). Provinsamlingarna avsåg olika

avstånd från vägen, olika höjd över marken samt olika grenriktning från stammen.

Provtagning utfördes på provplatser enligt beskrivningen nedan. Avstånd från

vägen anges med utgångspunkt från asfaltkanten. Prov togs på kvistar belägna ca

2-3 m över marken, där ej annat angives. Höjd över marken avser barrens place-

ring, inte grenens utgångspunkt från stammen. Avstånds- och höjdbedömning

gjordes medelst stegning eller ögonmått.

Lokal A: E20 i Hova samhälle, tomt till Roslunds väg 22. En ca 2 m hög, ca

1,5 m bred och ca 27 m lång välklippt granhäck parallell med vägen; står ca 6 m

SO om vägen. Kraftigt exponerad. Marken ungefär i nivå med vägbanan (dike

emellan). På sidan mot vägen var grenarna helt döda upp till ca 1 m höjd men

levande på häckens sluttande ovansida. På sidan mot trädgården var häcken frisk

och frodig såväl nedtill som på ovansidan. Provtagning 1994-06-21 av kvistar på

ömse sidor av häcken på ca 1,5 m höjd och ca 12 m från häckens SV ände. Se

Tabell 6.

Lokal B: E20 i Hova samhälle, tomt på Roslunds väg (nummer ca 34) SO om

vägen. En lång ca 3,5 m hög granhäck vinkelrät mot vägen. Häcken börjar ca 6 m

och slutar ca 58 m från vägens asfaltkant. Kraftigt exponerad åt SV. Marken unge-

fär i nivå med eller något under vägbanan (dike emellan). Närmast vägen hade

häcken mycket glest med barr och höll nästan bara årsbarr. På avståndet från ca 6

till ca 40 m från vägen hade häcken en gulaktig färgton. Provtagning 1994-06-21

av kvistar på ca 1,5-2 m höjd på SV sidan av häcken. Se Figur 7.

Lokal C: E20 vid Lyckan, 100 m N avfart Mariestad N. En ca 21 m hög tall ca

12 m V om vägen. Uppvuxen, relativt tät blandskog. Provtagning 1994-06-21 på

grenar (vettande mot vägen) på olika höjd över marken; tallen står ca 2 m under

vägbanans nivå. Översta provet togs ca 1,5 m från trädtoppen. Se Figur 5.

Lokal D: E20 vid Lindesberg, 1.4 km S viadukt för avfart Mariestad N. Ca 6 år

gamla och ca 1,5 m höga tallar i stor tallplantering SO om vägen. Flack mark i

nivå med vägen. Provtagning 1994-06-21 på träd på olika avstånd från vägen;

tallen ca 98 m från vägen står i äldre och tätare bestånd av tall och björk. Tallen ca

6 m från vägen var svårt skadad (bruna barr), särskilt mot vägen, men toppen hade

friskt utseende (gröna barr). Övriga träd saknade synliga skador. Se Figur 2.

Lokal E: E20 vid Prästkvarn, 4,0 km SV avfart Mariestad S. En ca 17 m hög

gran ca 8 m NV om vägen. Uppvuxen, relativt tät blandskog. Granen står 1 m

under vägbanans nivå. Grenen närmast vägen når viltstängslet. Provtagning
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1994-06-21 dels på kvistar (ca 3 m över mark) från grenar (i samma grenvarv)

vettande åt olika håll (se Tabell 5), dels på grenar (vettande mot vägen) på olika

höjd över marken (se Figur 6); översta provet togs ca 2 m från trädtoppen.

Grenarna där översta 2-3 proven togs var mycket grovbarriga och kottrika.

Lokal F (R4); E20 vid Motorp, 3,5 km SV avfart Lugnås. NV sidan av vägen:

relativt tät uppvuxen gran/tallskog. Närmast vägen flack mark, ca 1 m under väg-

banan. Provtagning 1994-06-08 (se Figur 4) och 1994-06-21 (se Figur 3) på

25-30 m höga granar på olika avstånd från vägen. På granen ca 6 m från vägen når

den närmaste grenen viltstängslet. SO sidan av vägen: Uppvuxen relativt gles

tall/granskog. Provtagning 1994-06-08 dels på kvistar ca 3 m över mark på en ca

30-40 år gammal tall ca 9 m SO om vägen, dels på en ca 80 år gammal gran ca

15 m SO om vägen (se Tabell 3).

Lokal G: E20 vid Fallet, 0,7 km NO avfart Tisslatorp N. En ca 7 m hög expo-

nerad tall ca 9 m SO om vägen, i en liten isolerad trädgrupp. Trädet står i nivå

med vägen. Provtagning 1994-06-21 på kvistar (ca 3 m över mark) från grenar

vettande mot resp från vägen. Barren hade samma utseende på ömse sidor av

trädet. Se Tabell 5.

Lokal H: E20 vid Halvfaran, 100 m NO vägskälet. En ca 5 m hög buskig expo-

nerad solitär tall ca 6 m NV om vägen. Provtagning 1994-06-21 på grenar

vettande mot resp från vägen. Grenar vettande från vägen hade långa års- och

fjolårsskott med gröna barr. Grenar vettande mot vägen hade långa grova årsskott

i den mån de alls skjutit ut. Se Tabell 5.

Lokal I: E20 på industritomt vid Brännebrona Cement. Två ca 10 år gamla

tallar i en ensam exponerad tallrad ca 7 m NV om vägen. Provtagning 1994-06-21

på grenar vettande mot resp från vägen. Grenarna vettande mot vägen hade bruna

barr och saknade årsbarr i tillräcklig mängd för provtagning. Se Tabell 5.

Lokal J (R6); E20 vid Boamarken, 3,5 km NO avfart Götene N. Uppvuxen

gran/tallskog. Provtagning 1994-06-08 dels på en frisk vuxen gran ca 98 m SO

om vägen, dels på tre småträd mycket nära vägen: Gran: ca 9 år gammal, 0,5 m

hög, ca 8 m NV om vägen; mycket skadat träd; toppen levande men grenar sak-

nade i stort sett fjolårsbarr. Ena tallen: ca 7 år gammal, 0,8 m hög, ca 8 m NV om

vägen; döende; endast basala delar levande. Andra tallen: ca 7 år gammal, 0,8 m

hög, ca 9 m SO om vägen; döende (toppen död). Provtagna årsbarr på den först-

nämnda tallen gröna, provtagna fjolårsbarr på båda tallarna gröna/bruna. Se

Tabell 2.

Lokal K: Rv 48, rastplats vid Tidavad (Mariestad-Skövde). Tallplantering

mellan vägen och rastplatsen på V sidan. Provtagning 1994-06-08 på två ca 3 m

höga tallar ca 8 m V om vägen. Ena tallen döende (bruna barr), andra levande

(tydlig brunfärgning av barr på den vägvända sidan av trädet). Provtagna kvistar

saknade årsskott. Provtagna fjolårsbarr helt bruna hos den döende tallen,

gröna/bruna hos den levande. Se Tabell 4.

Tall- och grankvistar förvarades i plastpåsar inför vidare behandling.

3.3 Provtagning av grundvatten och jord

3.3.1 Område R4

Provtagningar på grundvatten och jord utfördes inom två tidigare etablerade

observationsområden. Detaljerade beskrivningar av dessa områden redovisas i

Bäckman (1980), varför områdena endast kortfattat beskrivs nedan.
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Område R4 (lokal F) är beläget vid E20 ca 3,5 km SV Lugnås. Vid området

ligger vägen på en låg bank vilket gör att inga egentliga vägdiken finns. Området

begränsas i öster av en bäck.

I området överlagras leran av ett förhållandevis tunt (1,0-1,5 m) lager av

finsand/mellansand. Grundvattenytan ligger mestadels högt men under torra

perioder kan den sjunka under sandlagrets nivå. Grundvattnet rör sig långsamt mot

nordost, dvs. i vägens längdriktning. Då även vägens profillinje lutar mot nordost,

tillförs området vatten från en relativt lång vägsträcka omedelbart sydväst om

området.

Våren 1978 placerades i området sju rör för grundvattenprovtagning. Rören in-

stallerades med perforeringen placerad 0,5-1,5 m under markytan, dvs. i sand-

lagret. Sent på hösten 1978 installerades ytterligare ett rör öster om bäcken (rör nr

8). Senare har ett av rören närmast vägen (rör nr 6) skadats så att provtagning inte

längre är möjlig.

Provtagning på grundvatten utfördes 1994-06-08. Grundvattennivåerna var då

mycket låga vilket gjorde att provtagning endast var möjlig i tre av de sju rören.

Provtagning på jord utfördes 1994-07-07. Prov togs därvid på 2-3 nivåer ned

till maximalt 115 cm djup under markytan i anslutning till varje grundvattenrör.

Provtagningen utfördes med spadborr © 50 mm. Det bör observeras att prov

endast togs i sandlagret eftersom det med stor sannolikhet finns relikt saltvatten i

den underlagrande leran.

3.3.2 Område RG

Området är beläget vid E20 ca 5 km NO Götene. Området ligger i plan med vägen

och avskiljs från denna av ett normalt vägdike.

Geologiskt sett liknar området område R4, dvs. ett relativt tunt lager av

finsand/mellansand överlagrar lera. Jämfört med område R4 innehåller dock

sandlagret mera mellansand vilket gör att lagret bör vara något mera vatten-

genomsläppligt. Under vår och höst ligger grundvattenytan högt, ca 0,5 m under

markytan. Vid torra perioder under sommaren kan dock grundvattenytan sjunka

under sandlagrets nivå. Nivåmätningar visar att grundvattnet strömmar i västlig

riktning från vägen.

Våren 1978 installerades fem rör för grundvattenprovtagning i området. Rören

har perforeringen 0,5-1,5 m under markytan, dvs. i sandlagrets nedre del.

Prov på grundvatten togs 1994-06-08. De låga grundvattennivåerna gjorde att

provtagning endast var möjlig i fyra av de fem rören.

Provtagning av jord utfördes 1994-07-07. Prov togs därvid på 2-4 nivåer ned

till maximalt 165 cm djup under markytan i anslutning till varje grundvattenrör.

Provtagningen utfördes med spadborr © 50 mm. Liksom i område R4 togs prov

endast i sandlagret eftersom det även här sannolikt finns relikt saltvatten i den

underlagrande leran.
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4 Laboratoriemetodik

4.1 Barr

Tall och grankvistar förvarades antingen i frys (efter provtagningen 8 juni) eller

kyl (provtagningen 21 juni). Årsskott separerades från fjolårsskott och sändes i

plastpåsar till Ekologiska institutionen, Lunds universitet. Ingen sköljning av

proven förekom. Kvistarna torkades i de öppnade plastpåsarna vid 37+1*C till

konstant vikt. För vidare behandling uttogs hela barr som i många fall delvis var

bruna men som dock till huvuddelen var gröna, utom i de fall där de i tabellerna

anges som "döda".

För natriumanalys uppslöts prov (1 g torrvikt) i 30 ml koncentrerad HNÖ3

(p. a.) under 4-7 dygn. Efter spädning i avjoniserat (Milli-Q) vatten analyserades

lösningarna med avseende på natrium med emissionsspektrometer (induktivt

kopplad plasmaspektroskopi, ICP, Plasma II; Perkin-Elmer).

För kloridanalys uppslöts prov (1 g torrvikt) i 75 ml avjoniserat (Milli-Q)

vatten under tryck (autoklav) under 30 min. Efter spädning i vatten analyserades

lösningarna med avseende på klorid kolorimetriskt med FIA (Flow Injection

Analysis; Tecator).

Prov av mer eller mindre skadade tall/grankvistar från åtta provplatser sändes

1994-06-09 för närmare okulär besiktning av växtfysiologisk och patologisk

expertis vid Institutionen för trädgårdsvetenskap och Institutionen för skogs-

forskning, Sveriges lantbruksuniversitet, Alnarp, resp Institutionen för skoglig

mykologi och patologi, SLU, Ultuna.

4.2 Grundvatten

Grundvattenproven sändes till Ekologiska institutionen, Lunds universitet för

kemisk analys. Efter surgörning med HNÖ3 (till 0,1 %) analyserades natrium med

atomabsorptionsspektrometer (flamemission; Varian). Klorid analyserades (utan

förbehandling) med jonkromatograf.

4.3 Jord

Jordproven sändes till Institutionen för markvetenskap, SLU, Uppsala, för kemisk

analys. Efter extraktion med ammoniumacetat bestämdes natrium med

atomabsorptionsspektrometer. Efter extraktion i vatten bestämdes klorid med

potentiometrisk titrering med silvernitrat.
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5 Resultat

5.1 Allmän skadebild i området

En majoritet av träden och buskarna utefter E20 genom hela Skaraborgs län visade

tydliga skador. Utefter Rv 48 Ek-Mullsjö observerades skador av samma typ men,

med undantag för tall, i mindre omfattning.

Skadorna uppträdde på de flesta arter av träd och buskar, såväl i trädgårdar som

i naturmarker. Skadorna tog sig uttryck i kala eller avdöda grenar, kvistar eller

skott, utebliven skottskjutning under senaste våren, rödbruna fjolårsbarr (tall) eller

allmänt glest bladverk. Skadorna var i allmänhet starkt bundna till vägens

närmaste omgivning. Träd och buskar närmast vägen visade de kraftigaste och

tydligaste skadorna. Ingen skillnad förelåg mellan de båda sidorna av vägen. I

skogsbestånd avtog skadorna snabbt med ökande avstånd från vägen, särskilt där

bestånden är täta. Där träd eller buskar står ensamma, i glesa bestånd eller där inte

tillräckligt skydd erbjuds av t.ex. andra träd, kunde skadorna även uppträda på

långt avstånd (åtminstone 50 m) från vägen. Skadorna var alltså mycket beroende

av exponeringen mot vägen. Likaså visades bullerplank ge ett gott skydd; en

typisk bild var att den del av trädkronan som når över planket visade tydliga

skador medan resten av trädet kunde vara relativt oskadat i skydd av planket.

5.2 I fält iakttagbara skador på barrträd

För den vägfarande utgjorde de rödbruna fjolårsbarren på de åt vägen exponerade

nedre grenarna av tall det mest iögonfallande skadesymtomet. På småtallar helt

nära vägen var ofta hela barrmassan rödbrun, ibland med undantag av toppskottet.

På något mindre exponerade tallar samt på äldre tallar förekom skadorna i regel

bara på grenar vettande mot vägen. Likaså var de nedre grenarna ofta mer skadade

än längre upp i kronan. På detta sätt var toppskottet ofta förskonat från skada.

På exponerade grenar av tall hade årets skottskjutning ofta helt uteblivit,

särskilt där fjolårsbarren var rödbruna. Det var dock inte helt ovanligt att skott-

skjutning hade skett även från grenar där fjolårsbarren var helt rödbruna och äldre

barromgångar saknades. Det kan här tilläggas att tallen numera i många fall endast

har 1-2 levande barromgångar i Syd- och Västsverige; normalt vore 2-3. Vid

besiktningen 1994-06-08 pågick barrsträckningen.

De skadade tallbarren var i allmänhet helt rödbruna i hela sin längd. I de fall

inte hela barret var skadat, var det den basala delen som var frisk (grön). Avfärg-

ningen hade alltså börjat i barrens toppar och spritt sig mot basen. Gränsen mellan

nekrotisk och vital del av barret var skarp.

Granen visade anmärkningsvärt nog en annan skadebild. Helt nära vägen kunde

smågranar och exponerade grenar av större träd i stort sett sakna fjolårsbarr och

äldre barromgångar, men i stor utsträckning hade även dessa grenar förmått skjuta

skott 1994. På granens färska årsskott hade de unga barren vid besiktningstillfället

1994-06-08 en friskt ljusgrön färg. Årsbarren satt fortfarande tätt eftersom

skotten befann sig under sträckning. Tack vare de ljusgröna årsskotten gav

granarna vid vägen ett relativt friskt intryck vid ytlig besiktning. Nämnas kan att

den iögonfallande ljusgröna nyansen hos de nyskjutande barren skiljer granen från

tallen, vars nya årsskott redan från början har en mörkgrön färg. Ett annat förhål-

lande som i undersökningsområdet starkt påverkade skillnaden i synintryck arterna

emellan var att tallens fjolårsbarr fortfarande satt kvar rödbruna medan granens

redan tidigare hade fallit av.
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Numera är det vanligt att granen endast har 2-3 levande barromgångar; normalt

borde granen ha 5-8 barromgångar.

Enen uppvisade också skador (rödbruna barr) men enen utgör på de studerade

vägavsnitten inte något markant inslag.

Skador hade även drabbat utländska barrträd som ädelcypress, thuja m.m.

Skador i trädgårdar registrerades emellertid inte systematiskt.

5.3 I fält iakttagbara skador på lövträd och buskar

Skadorna var mycket omfattande även på vildväxande lövträd samt på lövträd och

prydnadsbuskar i trädgårdar utefter de studerade vägarna. Flertalet trädarter hade

drabbats, exempelvis al, asp, bok, glasbjörk, vårtbjörk, ek, körsbär, lindar, lönn,

oxel, popplar, rönn, sälg och äpple. Däremot noterades åtminstone några relativt

oskadade exemplar av hästkastanj och vresros.

På lövträd och buskar yttrade sig skadorna företrädesvis som glest bladverk,

förtorkade kvistar och kvistar som inte skjutit knopp samt (åtminstone hos syrén)

utebliven blomning. Hos björk var övergången mellan kvistens döda proximala

(yttre) del och levande basala del oskarp; hos rönn kunde gränsen vara skarp. Hos

björk noterades 1994-08-21 nyskjutande skott från basala delar av kvistar som

längre ut mot spetsen var förtorkade. I åtminstone några fall noterades kraftig

förekomst av bladlus hos björk och bok.

Ingen mer ingående besiktning gjordes av lövträden.

5.4 Salthalter i barr

Fjolårsbarren hade genomgående flerfaldigt högre natriumhalter än årsbarren,

såväl vid hög som låg saltbelastning (Figur 2-7, Tabell 2-6). Kloridhalterna var

däremot mer lika mellan barromgångarna; ofta visade fjolårsbarren högre halter än

årsbarren, dock sällan mer än dubbelt så höga.

Proven tagna nära vägen visade kraftigt förhöjda natrium- och kloridhalter

såväl i årsbarr som i fjolårsbarr (Figur 2-4, Tabell 2-5). I fråga om natrium visade

fjolårsbarr i viss mån förhöjda halter på avstånd runt 50 m jämfört med avståndet

98 m, såväl i ung tallplantering (Figur 2a) som i uppvuxen barrblandskog

(Figur 3a). Natriumhalten kan vid avståndet 98 m i stort sett sägas ha nått ner till

den bakgrundsnivå som anges i den internationella litteraturen.
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Figur 2. Halter av natrium (2a) och klorid (2b) i barr från tallar på olika

avståndfrån E20 på Lokal D (Lindesberg) ppm=ug (g torrsubstans)"

VTI Meddelande 775



19

Na (ppm)

2500 T

2000 +

  
15900 + Fjolårsbarr
  

1000 +

Årsbarr
500 - T

 

0 20 40 60 80 ,
Avständ (m)

Cl (ppm)
7000 -

5000 -
Fjolårsbarr

4000 -

3000 -& -a

2000 + Årsbarr Xx

1000 +

0 f f f t |

T
T

 

  

80 , 100
Avstånd (m)

Figur 3. Halter av natrium (3a) och klorid (3b) i barr från granar på olika

avståndfrån E20 på Lokal F (Motorp), NV sidan om vägen.
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Figur 5. Halter av natrium (Sa) och klorid (Sb) i barrfrån grenar på olika höjd

av en tall ca 12 m om E20 på Lokal C (Lyckan). ug (torrsubstans)"
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Tabell 2. Na- och Cl-halter i barr från fyra träd vid E20 på Lokal J

(Boamarken): dels tre små skadade/döende träd nära vägen (en ca 9

år gammal 0.5 m hög gran ca 8 m NV om vägen, en ca 7 år gammal

0.8 m hög tall ca 8 m NV om vägen och en ca 7 år gammal 0.8 m hög

tall ca 9 m SO om vägen), dels en vuxen gran ca 98 m SO om vägen.

*); Provet slut. ug (g torrsubstans)

 

 

Na Na Cl Cl

Fjolårsbarr Årsbarr Fjolårsbarr Årsbarr

Gran, 8 m NV saknas 354 saknas 9800

Tall, 8 m NV 4010 1410 8440 *

Tall, 9 m SO 4930 saknas 9300 saknas

Gran, 98 m SO 242 56 2680 2220

 

Tabell 3. Na- och Cl-halter i barr delsfrån en tall ca 7 m SO om E20, dels från

en gran ca 15 m SOom E20 på Lokal F (Motorp).

ug (g torrsubstans)

 

Na Na Cl Cl

Fjolårsbarr Årsbarr Fjolårsbarr Årsbarr

Tall, avstånd 7 m 3910 993 3770 5660

Gran, avstånd 15 m 2110 252 3320 2600

 

Tabell 4. Na- och Cl-halter i barrfrån två tallar ca 8 m V om Rv 48 på Lokal

K (Tidavad). Den döende tallen har helt bruna barr.

ug (g torrsubstans)!

 

 

Na Na Cl Cl

Fjolårsbarr Årsbarr Fjolårsbarr Årsbarr

Döende tall 16800 saknas 20100 saknas

Levande tall 1050 saknas 2560 saknas
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Tabell 5. Na- och Cl-halter i barr från grenar (vettande åt olika håll) av fem

exponerade träd: en gran ca 8 m NV om E20 på Lokal E (Prästkvarn);

en tall ca 9 m SO om E20 på Lokal G (Fallet); en tall ca 6 m NV om

E20 på Lokal H (Halvfaran); två tallar ca 7 m NV om E20 på Lokal I

(Brännebrona Cement). ug (g torrsubstans)"

 
Na Na Cl Cl

Avstånd från väg, grenriktning Fjolårsbarr Årsbarr Fjolårsbarr Årsbarr

Gran, lokal E, avstånd 8 m

Mot vägen 2790 163 5480 2520

Parallellt med vägen (åt SV) 3190 221 5580 2420

Från vägen 4520 209 7210 3370

Tall, lokal G, avstånd 9 m

Mot vägen 3360 573 3230 5420

Från vägen 1850 481 2460 2980

Tall, lokal H, avstånd 6 m:

Mot vägen 5620 887 6750 3680

Från vägen 1680 161 1420 814

Tall, lokal I, avstånd 7 m:

Mot vägen 3330 saknas 2030 saknas

Från vägen 884 150 610 1340

Tall, lokal I, avstånd 7 m:

Mot vägen 3910 saknas 6480 saknas

från vägen 3220 351 2200 1590

Tabell 6. _Na- och Cl-halter i barrIfrån en granhäck vid E20 på Lokal A

(Hova). ug (g torrsubstans)

 

 

Na Na Cl Cl

Sida av häcken Fjolårsbarr Årsbarr Fjolårsbarr Årsbarr

Mot vägen 744 62 4280 2200

Mot trädgården 358 28 2470 1370

 

Kloridhalten var kraftigt förhöjd inom några tiotal meter från vägen men halten

låg på samma nivå vid avståndet 48 m som vid avståndet 98 m (Fig. 2a och 3b).

Även vid 98 m visade kloridhalten en viss förhöjning jämfört med normalhalter
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enligt litteraturen. Tilläggas bör dock att undersökningsområdet endast ligger

12-18 mil från Västerhavet och att salt kan transporteras långt med vinden.

I den långa granhäcken var både natrium- och kloridhalterna i barren högst

närmast vägen och visade, med viss variation, minskande värden med ökande av-

stånd (Figur 7). Den kraftigaste förhöjningen av natriumhalten sammanföll med

utbredningen av den gulaktiga nyans hos barren som observerades vid provtag-

ningen. Häcken visade, med något undantag, i hela sin längd minst dubbelt så

höga natriumhalter som en gran 98 m från vägen (Figur 3a). Däremot hade klorid-

halten redan vid avståndet 28 m sjunkit till de nivåer runt 2000-2700 ppm som

registrerades i granbarr i skog på 98 m avstånd från vägen (Figur 3b, Tabell 2).

Proven från olika höjd av den höga tallen visade betydligt högre natrium- och

kloridhalter i den undre hälften av kronan än i den övre (Figur 5) med undantag

för klorid i årsbarren i den understa grenen. Den höga granen visade en kraftig

haltförhöjning av såväl natrium som klorid i den understa grenen och beträffande

natrium i fjolårsbarr en viss haltförhöjning även upp till höjden 9 m (Figur 6). I

barr från grenarna närmast trädtoppen hade natrium- och kloridhalterna nått ner

till värden i nivå med halterna i marknära grenar hos träd på 98 m avstånd från

vägen (Figur 3, Tabell 2). Ett undantag utgjordes av den översta grangrenen

(15 m), som hade förhöjda natrium- och kloridhalter i fjolårsbarren.

På grenar vända mot vägen hade barren, med några undantag, flerfaldigt högre

halter av både natrium och klorid jämfört med grenar vända bort från vägen

(Tabell 5). Ett tydligt undantag var granen överst i Tabell 5 där såväl natrium som

klorid visade något högre halter i grenen som var vänd bort från vägen jämfört

med andra grenriktningar. Att en tät granhäck utmed vägen kan erbjuda ett gott

skydd framgår av de låga natrium- och kloridhalterna i barr på läsidan av häcken i

jämförelse med de höga halterna i barr på kvistar som var vända mot vägen och

som visade stora skador (Tabell 6).

I barr från extremt exponerade träd uppmättes mycket höga halter, för natrium

ibland överstigande 1000 ppm i årsbarr och 5000 ppm i fjolårsbarr och för klorid

ibland överstigande 8000 ppm i båda barromgångarna (Figur 4, 5 och 7, Tabell 2,

3 och 5). I bruna fjolårsbarr på en döende tall uppmättes natriumhalten till 1,7 %

och kloridhalten till 2,0 % (Tabell 4).

5.5 Salthalter i grundvatten och jord

5.5.1 Område R4

Natrium- och kloridhalter i grundvattenprov tagna sommaren 1994 redovisas i

Tabell 7.

Natrium- och kloridhalter i samtliga jordprov tagna i området R4 från 1978 till

och med sommaren 1994 redovisas i Tabell 8-9.

Jämfört med de tidigare provtagningarna var natrium- och kloridhalterna 1994

kraftigt förhöjda både i grundvatten- och jordprov (Figur 8 och 9). Halterna var

förhöjda i alla provpunkter men de kraftigaste förhöjningarna noterades i prov-

punkterna närmast vägen (punkt 2, 3 och 7). Halterna uppvisade också ett mycket

tydligt samband med avståndettill vägen.

5.5.2 Område RG

Natrium- och kloridhalter i grundvattenprov tagna sommaren 1994 redovisas i

Tabell 7. Natrium- och kloridhalter i samtliga jordprov tagna i området R6 från

1978 till och med sommaren 1994 redovisas i Tabell 10-11.
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Natrium- och kloridhalterna i R6 låg 1994 kvar på de relativt höga nivåer som

uppmättes tidigare (Figur 10). Halterna var dock inte alls lika kraftigt förhöjda

som i område R4. Noterbart är också att halterna i de två provtagningspunkterna

närmast vägen var högst på nivån 0,5 m under mark.

Tabell 7. Natrium- och kloridhalt i grundvattenprov i områdena R4 och RG vid

27

provtagningen 1994-06-08. ppm = mg 2!

 

 

Område Rör nr Avstånd Na* CI

från väg (ppm) (ppm)

(m)

R4 1 21,9 1070 1510

3 6,0 808 1110

7 6,2 1240 1770

RG 1 4,5 233 497

3 4,8 393 587

4 21,6 247 411

5 42,4 34 86 
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Figur 9. Natriumhalter i jordprovfrån område R4. Provtagningsdjup: 0-15 cm.

Provpunkt 3: 6.0 mfrån beläggningskant.

Provpunkt 4: 18.1 mfrån beläggningskant.

Provpunkt 5: 29.0 mfrån beläggningskant.
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Figur 10. Natriumhalter i jordprovfrån område R6. Provtagningsdjup: 0-15 cm.

Provpunkt 3: 4,8 mfrån beläggningskant.

Provpunkt 4: 21,6 mfrån beläggningskant.

Provpunkt 5: 42,4 mfrån beläggningskant.
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Tabell 8. Natriumhalt i jordprovfrån område R4

 

 

Prov- Avstånd Provtag- Natrium

tagnings- från ningsdjup (ppm)

punkt bel.kant (cm)

(m)

jul-78 nov-78 apr-79 jul-79 okt-79 apr-88 jul-94

1 21,9 0-15 44 40 53 49 31 89 397

50-65 54 61 60 64 49 77 162

2 8,1 0-15 186 155 189 112 66 230 1140

50-65 67 23 76 68 56 128 193

100-115 68 42 83 61 58 115 133

3 6,0 0-15 80 88 96 139 89 141 865

50-65 44 55 68 67 52 68 147

4 18,1 0-15 67 49 79 60 47 96 202

50-65 32 37 64 67 35 66 54

100-115 41 30 52 35 39 67 50

5 29,0 0-15 135 52 126 31 31 131 90

50-65 31 21 50 32 64 67 27

100-115 33 36 57 29 36 65 41

6 6,1 0-15 45 54 79 63 38

50-65 42 43 63 43 46

100-115 73 64 57 73 56

7 6,2 0-15 300 230 216 151 231 410 1010

50-65 153 98 167 110 89 310 383

100-115 77 123 98 41 137 203

8 41,9 0-15 35 32 3 17 29

50-65 42 13 21 15 21 
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Prov- Avstånd Provtag- Klorid

tagnings- från ningsdjup (ppm)

punkt bel.kant (cm)

(m)

jul-78 nov-78 apr-79 jul-79 okt-79 apr-88 jul-94

1 21,9 0-15 11 44 29 36 20 43 576

50-65 75 84 48 62 72 47 248

2 8,1 0-15 176 137 108 45 13 231 920

50-65 70 23 81 56 20 147 240

100-115 61 66 42 62 46 141 184

3 6,0 0-15 51 24 29 39 46 83 946

50-65 51 61 45 59 46 25 226

4 18,1 0-15 51 42 45 24 20 56 182

50-65 39 27 32 36 33 43 56

100-115 49 39 55 20 33 49 60

5 29,0 0-15 161 42 45 13 13 103 86

50-65 27 21 29 30 34 45 15

100-115 45 39 39 16 26 37 34

6 6,1 0-15 45 34 66 23 23

50-65 65 66 81 26 49

100-115 72 60 90 59 49

7 6,2 0-15 165 144 110 32 105 281 720

50-65 172 61 94 66 16 343 342

100-115 40 126 88 16 165 322

8 41,9 0-15 10 10 16

50-65 3 3 14
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Tabell 10. Natriumhalt i jordprovfrån område RG

 

Prov- Avstånd Prövtag- Natrium

tagnings- från ningsdjup (ppm)

punkt bel.kant (cm)

(m)

jul-78 nov-78 apr-79 jul-79 okt-79 apr-88 jul-94

1 4,5 0-15 181 220 186 327 570 160 177

50-65 360 160 223 382 410 220 196

100-115 81 74 99 102 69 145 78

2 24,8 0-15 29 16 112 29 16 81 84

50-65 27 24 58 34 23 56 39

100-115 67 20 80 49 173

3 4,8 0-15 129 153 192 261 266 260 170

50-65 147 41 129 280 98 230 190

100-115 54 53 91 80 143 48 66

150-165 108 41 74 49 58 118

4 21,6 0-15 13 9 33 4 6 32 101

50-65 11 11 62 32 27 74 59

100-115 33 33 47 n 29 50 49

5 42,4 0-15 18 4 49 27 26 74 191

50-65 8 12 31 12 17 41 34 
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Prov- Avstånd Provtag- Klorid

tagnings- från ningsdjup (ppm)

punkt bel.kant (cm)

(m)

jul-78 nov-78 apr-79 jul-79 okt-79 apr-88 jul-94

1 4,5 0-15 243 287 100 352 707 113 102

50-65 469 160 252 468 565 95 212

100-115 127 103 110 110 72 65 64

2 24,8 0-15 43 13 29 7 10 39 96

50-65 21 34 13 10 10 34 36

100-115 8 40 19 7 37

3 4,8 0-15 19 47 81 168 174 159 56

50-65 16 19 87 324 98 85 520

100-115 35 63 68 75 95 33 100

150-165 92 63 45 39 26 220

4 21,6 0-15 6 18 10 7 26 88

50-65 16 36 30 23 103 98

100-115 35 63 10 36 20 31 78

5 42,4 0-15 10 21 16 7 7 29 180

50-65 6 27 0 7 16 7 26
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6 Diskussion

6.1 Vegetation

6.1.1 Vegetationsskador vid vägar

Skadade barrträd utefter starkt trafikerade vägar är sedan länge en allmänt känd

företeelse. Närmast vägarna är vegetationen generellt utsatt för hårda betingelser

till följd av flera samverkande stressfaktorer. Här kan nämnas:

e Avgaser

Kemikalier från fordon (inkl däck) och last

Avnötningsprodukter från vägbeläggning

Salt från vinterväghållning

Avvikande lokalklimat (nederbörd, instrålning, vind)

Avvikande markkemiska och markfysikaliska förhållanden (dränering m.m.).

Sammantaget leder dessa ogynnsamma förhållanden till att växterna invid

vägen erbjuds en ogynnsam miljö. Utsattheten kan i många fall leda till ett för-

svagat allmäntillstånd som gör att de vägnära växterna är predisponerade för

skador orsakade av avgaser, vägsalt och andra föroreningar liksom även för

angrepp från patogener (sjukdomsalstrande svampar) av olika slag.

Vägsaltning utgör en viktig stressfaktor för den vägnära vegetationen. Salt-

skador är i regel begränsade till vägens omedelbara närhet, eftersom salthalterna i

vegetation och mark avtar kraftigt med ökande avstånd från vägen (Reinirkens

1992). Saltets transport från vägbanan till omgivningen sker dels i form av dag-

vattenavrinning, dels i form av stänk (sprej) från trafiken. En viss uttransport av

salt till vägens allra närmaste omgivning sker också vid snöplogning (Pedersen &

Fostad 1994). Särskilt i öppna landskap och i områden med kraftiga vindar kan

saltet emellertid transporteras över längre avstånd i form av aerosoler. Från upp-

torkade vägbanor kan transporten av salt även ske i form av kristaller som därvid

kan transporteras minst 100 m (Brod 1993).

Allmänt kan det konstateras att växtskador, liksom skogsskador, är mycket

svåra att entydigt förklara såväl i det enskilda fallet som när det gäller större

regioner (Persson 1985, Nihlgård 1992, Wijk et al. 1992, Barklund, muntl.,

Nihlgård, muntl.). Tidigare har forskningen relativt entydigt pekat mot luftförore-

ningarnas dominerande roll. Under senare år har såväl näringsfaktorernas som

klimatfaktorernas roll för skogsskadornas uppkomst fått en tydligare belysning,

inte minst på kontinenten (Barklund, muntl.).

Utefter den aktuella sträckan av E20 dokumenterades skador på barrträden

redan 1978 (Bäckman et al. 1979, Bäckman 1980). Under försommaren 1994

rapporterades uttalade skador utefter högtrafikerade vägar från många håll i södra

och mellersta Sverige (Hammarqvist 1994a). Likaså rapporterades skador från

Norge, såväl på barrträd som på lövträd (Skoglund 1994).

6.1.2 Skadebild hos tall

Skadebilden hos de studerade tallarna anger helt klart att skadan var av fysiologisk

art. Den rödbruna färgen, vanligen på hela barret men först i barrets spets, är

typisk för uttorkning orsakad av salt (jämför Hartmann et al. 1989). Det är känt att

saltpålagring kan åstadkomma snabba reaktioner i form av avfärgning och

barrdöd.

VT Meddelande 775



35

Inga symtom på näringsbrist iakttogs. Likaså kan försurning, ozon och vårfrost

under våren 1994 uteslutas som direkta orsaker till de akuta skadorna. Däremot är

det troligt att föroreningsbelastning i kombination med ogynnsamma klimat-

förhållanden i form av exempelvis frosttorka eller vattenstress under tidigare år

kan ha försvagat de träd som uppvisade skador 1994. Det är således känt att

granen under våren/försommaren 1993 utsattes för kraftig frosttorka i stor om-

fattning i södra Sverige inklusive Västergötland. Detta medförde senare under året

att försvagade barr föll av. I många fall kan alltså den avsaknad av fjolårsbarr som

noterades under försommaren 1994 hänföras till frosttorka våren 1993 (eller

tidigare; även våren 1992 var torr). (Benämningen frosttorka används allmänt som

samlande begrepp för torkskadeliknande symtom som orsakats antingen av frost

eller torka eller en kombination därav.)

På insamlade kvistar iakttogs i några fall fruktkroppar på såväl rödbruna som

gröna tallbarr. Ingenting tyder dock på att angrepp av patogener skulle ha spelat

någon större roll för de aktuella skadorna.

6.1.3 Skadebild hos gran

Även för gran var skadebilden typisk för vägsalt (Hartmann et al. 1989).

Lättare saltbelastning brukar ta sig uttryck i rödfärgning av fjolårsbarren på en del

kvistar, medan årsbarren däremot vanligen har ett normalgrönt utseende. Vid

större saltbelastning inträder mellan januari och april en mer omfattande brun-

eller kopparrödfärgning av fjolårsbarren, vilka senare under året faller av. Ofta

kombineras detta med ett avdöende av knopparna. Vid upprepad saltpåverkan har

skotten endast 1-2 levande barromgångar (Brod 1993).

Den beskrivna skadebilden för gran överensstämmer väl med den som registre-

rades i Skaraborgs län. Sannolikt kan dock en del av skadebilden förklaras av

frosttorka våren 1993 (och tidigare) vilket gett försvagning och i många fall avfall

av barren redan 1993. Härtill kommer vissa grundläggande morfologiska och

fysiologiska artskillnader mellan gran och tall. Jämfört med granen har tallens barr

således större celler som också är mindre kompakta än granens. Tallens barr är

också uppbyggt av färre cellager än granens. I vad mån detta påverkar arternas

känslighet för t.ex. vägsalt är oklart. Tänkbart är också att artskillnaden delvis kan

ha uppkommit av att skadorna har utlösts vid en tidpunkt då tallens resp granens

knoppar, skott och barr befunnit sig i olika utvecklings- (åldrings-)stadier (Asp,

muntl.).

Att vägnära granar med kraftigt utglesad krona i stor utsträckning lyckas skjuta

skott från barrlösa grenar utgör ingen garanti för årsskottens överlevnad över hela

växtsäsongen. Åtminstone i början av växtsäsongen är nämligen de nya barren för

sin försörjning beroende av de äldre barren. Tilläggas kan att barravfallet av äldre

barromgångar än fjolårets sannolikt inte hade något samband med den akuta

skadan 1994 utan snarare var resultatet av tidigare års påverkan.

6.1.4 Natrium- och kloridhalter i barr

Natriumhalten i tall- och granbarr ligger enligt litteraturen normalt mellan ca

50 och 200 ppm (ug per g torrvikt), ibland upp mot 1000 ppm (Brod 1993). Detta

torde gälla fjolårsbarr och äldre. Bland de här analyserade proven av fjolårsbarr

noterades natriumhalter understigande 200 ppm endast hos en gran 98 m från

vägen, i granhäcken vid avståndet 38 m, hos två tallar på 48 resp 98 m avstånd

från vägen samt hos en tallgren på 19 m höjd över marken. I undersökningarna
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som utfördes 1978-79 utefter den aktuella E20-sträckan var bakgrundshalten i

fjolårsbarr ca 60-80 ppm (Bäckman 1980). De högsta halter som registrerats i

föreliggande undersökning, ett par tusen ppm, måte anses som mycket höga. Barr

hos döende småträd hade halter över 4000 ppm, och i helbruna tallbarr

registrerades 17 000 ppm. I undersökningarna 1978-79 befanns det att träd med

natriumhalter över 5000 ppm i barren regelbundet visade skador i form av

avdöende barr och grenar (Bäckman 1980).

När det gäller saltskador anses kloridjonen vara mer utslagsgivande än natrium-

jonen. Omfattningen av synliga växtskador anges ofta ha nära samband med

kloridhalten i vävnaderna (Brod 1993) men ibland föreligger inget tydligt

samband (Dragsted 1980). Ibland kan ett klart samband mellan bladskador och

kloridhalt i mark konstateras (Dragsted 1980). Barr (förmodligen fjolårsbarr och

äldre) anges i litteraturen normalt ha kloridhalter runt 500-800 (-1300) ppm.

Halter över ca 2500-3500 ppm anses toxiska. Andra uppgifter anger

4000-6000 ppm som undre gräns för uppträdande av skador. I en undersökning

visades barren hos döende granar ha kloridhalter på 4500-10000 ppm. I en

undersökning av barrträd som påverkats av salthaltigt vägdagvatten låg

kloridhalterna på 13000-15000 ppm hos skadade granar, medan oskadade granar

hade halter under 1500 ppm. För årsbarr av gran anger en flerårig undersökning

3000 ppm som undre gräns för uppträdande av saltskador. Äldre träd anges vara

något känsligare än yngre. Likaså anges granen vara något saltkänsligare än tallen

(litteratur citerad av Brod 1993). Norska undersökningar såväl i fält som på

laboratoriet har visat att gran och björk är saltkänsligare än tall (Pedersen &

Fostad 1994). I litteraturen anges de ständigt gröna barrträden allmänt vara

känsligare för saltskador än vad de bladfällande lövträden är (Brod 1993).

6.1.5 Skadebild hos lövträd

Beträffande lövträd och buskar visade skadorna i undersökningsområdet en

anmärkningsvärd och tidigare inte känd omfattning. Om skadorna enbart skulle ha

orsakats av direktpålagring av saltsprej under den vinter som föregick undersök-

ningen, alltså före lövsprickningen, måste saltpålagringen på de svällande

knopparna ha varit kraftig eller salttransporten in i vävnaderna effektiv. De skador

på lövträden som kom till uttryck 1994 var dock, liksom hos barrträden, sannolikt

resultatet av en kombination av saltbelastning och andra stressande förhållanden

under en rad av år. Björken var troligen försvagad av torkstress till följd av mycket

varmt och torrt väder under våren/försommaren såväl 1993 som (särskilt) 1992.

Björken är för övrigt känd som en torkkänslig art men samtidigt kan björken

relativt snabbt återhämta sig efter skador. Fältundersökningar utefter vägar i syd-

östra Norge har visat på omfattande saltskador på björk (Pedersen & Fostad 1994).

Beträffande ek och al är det känt att bladutvecklingen allmänt var dålig i södra

och mellersta Sverige 1994. Alarna utefter den undersökta sträckan av E20 var

kraftigt skadade.

Angrepp av skadeinsekter (bladlöss) noterades på lövträd men spelade troligen

inte någon framträdande roll för de uppkomna skadorna. Beträffande insekter och

patogener bör dock den reservationen göras att föreliggande undersökning inte

inkluderat fältbedömning av någon patolog.
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6.1.6 Pålagring eller rotupptagning

Saltets natrium- och kloridjoner kan nå bladen eller barren dels genom direkt-

pålagring, dels genom rotupptagning. Att barravfärgning resp utebliven skott-

skjutning i föreliggande undersökning var tydligt avgränsade till de mest expone-

rade grenarna, kvistarna eller kvistdelarna tyder på att transporten främst skett

genom direktpålagring via sprej och aerosoler och att rotupptagning inte spelat

någon huvudroll, åtminstone inte för de akuta skadorna. Vid upptagning via

rötterna borde skadorna inte varit så uttalat avgränsade till de direkt exponerade

grenarna och kvistarna. Att saltskador mest drabbar de mot vägen exponerade

delarna av vegetationen är känt från litteraturen (Brod 1993).

Barrens skyddande ytskikt, kutikulan med dess vaxskikt, är under hela barrets

livstid utsatt för nötning, erosion, upplösning, ämnesurlakning och annan påver-

kan av luftföroreningar, särskilt i så utsatta lägen som invid en starkt trafikerad

väg. När saltsprej avsätts på barr där kutikulan pga. sprickor eller andra skador har

nedsatt förmåga att utestänga saltet, tränger saltet lätt in i barret med snabb

uttorkning som följd. Saltets fysiologiska inverkan resulterar i att vattnet "dras ut"

ur cellerna.

Även om de observerade skadorna alltså sannolikt mer är att hänföra till direkt-

pålagring än till rotupptagning, kan det inte uteslutas att ogynnsamma markförhål-

landen, t.ex. saltstress och torka, under tidigare perioder kan ha försvagat växterna

och gjort dem predisponerade för skadan. Saltpåverkan via rötterna under en lång

följd av år kan sålunda ha bidragit till en försämring av trädens växtbetingelser. I

litteraturen diskuteras saltskador ofta i relation till påverkan via rötterna, inte

minst på platser där marken till följd av topografi och texturförhållanden direkt

påverkas av avrinning från vägen (Brod 1993, Pedersen & Fostad 1994). Sålunda

kan exempelvis ett lerlager utgöra ett hinder för vattnets vertikala transport så att

saltbemängt vatten under lång tid kan bli stående i rotzonen (Pedersen & Fostad

1994, Rohr 1994). I ett norskt arbete angavs speciella avrinningsförhållanden som

trolig orsak till skador på granar på sumpmark på upp till 60 m avstånd från vägen

(Pedersen & Fostad 1994).

Tilläggas kan att rötternas vatten- och näringsupptagning ofta försvåras av de

ogynnsamman markförhållandena i vägnära mark. Långvarig vägsaltning kan

medföra så höga natriumhalter i marken att markkolloiderna dispergeras och

aggregaten bryts upp. Den försämrade markstrukturen kan leda till att marken

komprimeras, vilket stör vattentransporten genom marken. Likaså kan vattnet bli

mindre tillgängligt för rotupptagning. Härtill kommer den fysiologiska effekten att

en ökad salthalt i markvätskan försvårar växtrötternas vattenupptagning med

torkstress som följd (se vidare Folkeson 1994). (För vidare information om saltets

fysiologiska effekter hänvisas till Marschner 1990, Taiz & Zeiger 1991 och Brod

1993.)

6.1.7 Vägsaltning och väderlek

Vid sidan av applicerad saltmängd anges tidpunkterna för spridningen samt väder-

förhållandena vara bland de viktigaste faktorer som styr uppkomsten av saltskador

utmed vägarna (Brod 1993). Det är sannolikt att en av huvudorsakerna till vegeta-

tionsskadorna står att finna i den stora saltförbrukningen i området under vintern

1993/94 och att saltning förekommit relativt sent under säsongen. Den torra och

varma väderleken under tiden för knoppsvällning, knoppsprickning och skott-
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skjutning har troligen kraftigt bidragit till uppkomsten av skadorna eller

åtminstone förvärrat dem.

6.2 Grundvatten och jord

En slutsats från de tidigare undersökningarna i området (Bäckman 1980) var att

det inte finns något klart och entydigt samband mellan de saltmängder som sprids

på vägarna och de saltkoncentrationer som uppkommer i omgivande naturmiljö.

En viss saltmängd kan i ett område ge upphov till höga saltkoncentrationer i t.ex

jord och grundvatten medan samma saltmängd i ett annat område inte ger någon

påvisbar haltökning. Avgörande för i vilken grad ett område påverkas av salt-

föroreningar är i stället de geologiska och hydrologiska förhållandena.

Från föroreningssynpunkt får båda de undersökta provplatserna vid E20 (R4

och R6) bedömas ha ogynnsamma hydrogeologiska förhållanden med permeabla

(genomsläppliga) ytjordlager, höga grundvattennivåer och mycket dålig vattenom-

sättning (flack topografi). Detta bekräftas också av att salthalterna både i jord och

grundvatten varit relativt kraftigt förhöjda under hela uppföljningsperioden (1978-

1994).

Vad som gör att område R4 förefaller att vara betydligt mera påverkat än

område R6 vid provtagningen sommaren 1994 är svårt att fastställa med säkerhet.

En bidragande orsak är naturligtvis att område R4 tillförs salt från en betydligt

längre vägsträcka. De något mera permeabla jordlagren i område R6 kan också

bidra till att tillförda saltmängder kan transporteras bort snabbare. En annan

möjlig förklaring är att det genom åren funnits skillnader vad gäller saltningsinsat-

serna vid de två områdena, dvs att olika stora saltgivor tillförts områdena.

Det är värt att notera att både R4 och R6 ligger i ett låglänt område som varit

täckt av salt vatten efter den senaste isavsmältningen. De finkorniga sediment

(företrädesvis leror) som avsattes i detta saltvatten innehåller ännu i dag avsevärda

mängder salt. Till följd av detta finns det i området ett relativt stort antal

saltförorenade brunnar (Knutsson & Morfeldt 1993). De salthalter i jord och

grundvatten som redovisas i föreliggande rapport bedöms dock inte vara påver-

kade av dessa förhållanden eftersom provtagning, både vad gäller grundvatten och

jord, endast utförts i det sandlager som överlagrar leran. Permeabiliteten och

vattenomsättningen gör att inget relikt saltvatten bedöms kunna finnas kvar i detta

lager.

Markvattenprovtagning med lysimeterteknik hade varit informativ men rymdes

inte inom den ekonomiska ramen för projektet.
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7 Slutsatser

Relation till väg/trafik: Vegetationsskadornas utbredning visar entydigt att

skadorna är relaterade till vägen (med dess trafik).

Vägsalt: De mycket höga halterna natrium och klorid i barren pekar på att

vägsalt spelat en avgörande, eller åtminstone dominerande, roll för uppkomsten av

skadorna.

Direktpålagring/rotupptagning: Beträffande hur saltet transporterats till barren

har direktpålagring sannolikt spelat en större roll än rotupptagning. För detta talar

två observationer, dels skadebilden hos grenar med olika exponering mot vägen,

dels skillnaden i barrens salthalt mellan grenar med olika exponering och olika

höjd över mark.

Utlösande faktorer: Att skadorna blivit så kraftiga beror sannolikt på tre sam-

verkande faktorer: den stora mängden salt som applicerades under saltnings-

säsongen 1993/94, den sena tidpunkten för den sista saltgivan och den mycket

torra och varma väderleken under knoppsprickningen.

Predisponerande faktorer: Stor applicerad saltmängd även under vintern

1992/93 har sannolikt bidragit till de skador som uppträdde våren 1994. Möjligen

har även de ovanliga väderleksförhållandena under 1993 haft en viss betydelse.

För vegetationen närmast högtrafikerade vägar råder ofta ogynnsamma växt-

betingelser.

Grundvatten och jord: Grundvatten och jord hade tydligt förhöjda salthalter i

de två undersökta områdena utefter E20. Den kraftiga haltökningen i ett av

områdena sommaren 1994 kan inte förklaras på annat sätt än kraftigt ökad

vägsaltning.
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8 Åtgärds- och forskningsbehov

För att minska påverkan på vegetation, grundvatten och mark närmast vägarna är

det viktigt både att minimera den totala saltförbrukningen och undvika saltning

sent under säsongen, dvs. de sista veckorna före knoppsprickningen.

För att följa hur Vägverkets vinterväghållning påverkar miljön bör grund-

vatten- och jordprovtagningen fortsättas i området. VTlIs långa tidsserie av prov-

tagningar har här unikt värde. Provtagningen bör tidsmässigt förläggas så att resul-

taten kan jämföras med tidigare års undersökningar. Tilläggas kan att det kan ta

flera år innan en minskad saltbelastning kan förväntas komma till uttryck i

minskade salthalter i grundvattnet.

Skulle omfattande vegetationsskador ånyo uppträda, bör salthalten i barr

undersökas och fysiologiska studier övervägas.
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