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REgionAl MilJÖÖVERVAkning AV MilJÖgiFtER i     SEdiMEnt

Många föroreningar i sedimenten

Sedimentens innehåll av miljöföroreningar i Stock
holms län har undersökts. Sammanfattningsvis 
kan konstateras att halterna i Stockholm är höga, 
och i många fall tycks ha försämrats sedan mil
lennieskiftet. i skärgården utanför stadens direkta 
påverkan var halterna generellt låga. den nyin
vandrade havsborstmasken Marenzellerias när
varo i vanligen djurfria sediment medför dock att 
det föreligger en viss osäkerhet i de observerade 
trenderna.

P Länsstyrelsen i Stockholms län och Stockholms stad lät 
år 2007 i en samordnad aktion Sveriges geologiska under-
sökning (SGU) genomföra en sedimentundersökning i lä-
nets skärgårdsområde och i Mälarens östligaste del. Ytsedi-
mentens miljökemiska status och dess innehåll av metaller, 
organiska miljögifter och näringsämnen analyserades. Un-
dersökningen ingår i den regionala och lokala miljööver-
vakningen av miljögifter och är avsedd att upprepas vart 
sjätte år.

✒ Ingemar Cato, Sveriges geologiska undersökning (SGU)

Stationer
1. Västergrund
2.Torö
3. N. Grönsö
4. Mysingen
5. Fjärdlång
6. Nämndöfjärden
7. S. Björkfjärden
8. Norsborg
9. Vårberg
10. Hägersten
11. Strömmen
12. Brunnsviken
13. Lilla Värtan
14. Lidingöbron
15. Käppala
16. Höggarn
17. Bosön
18. Stora Värtan
19. Bergholmen
20. Oxdjupet
21. Mjölkö
22. Linanäs V.
23. N. Gällnö
24. Kanholmsfjärden
25. S. Sandhamn
26. Nassa
27. Kobbfjärden
28. V. Bullerskär
29. V. Tjärven
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provtagningarna genomfördes från SgU:s 
specialutrustade undersökningsfartyg  
S/V Ocean Surveyor. Uttag av ytprov från 
sedimentkärnorna kräver stor precision  
och renlighet för att undvika kontaminering. 
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Y Provtagningsstationerna i 2007 års undersökning. den så kal
lade Stockholmsgradienten från Vårberg till oxdjupet, med tydlig 
påverkan från Stockholm, är markerad. Undersökningen ingår i 
den regionala och lokala miljöövervakning som utförts av SgU på 
uppdrag av länsstyrelsen i Stockholm och Stockholms stad.
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Tidigare kartering till grund
Under åren 1997–2001 genomförde SGU en omfattande 
kartläggning av områdets geologiska uppbyggnad och 
sedimenttypernas utbredning och miljöstatus. Då under-
söktes drygt 100 noga utvalda ackumulationsbottnar, och 
analyser av närmare 60 grundämnen, varav flera miljöskad-
liga metaller, ett 40-tal organiska miljögifter samt flera nä-
ringsämnen gjordes. I 2007 års undersökning valdes 29 av 
dessa provtagningspunkter ut såsom särskilt lämpliga för 
att studera trender i sedimentens halter av föroreningar.

Bedömning av miljöstatusen
De högsta koncentrationerna för samtliga ämnen, med 
undantag av arsenik, kobolt och krom, återfanns i centrala 
Stockholm. På dessa stationer uppmättes mycket höga hal-
ter, klass 5 enligt bedömningsgrunderna, av tungmetaller-
na kadmium, koppar, kvicksilver, bly och zink liksom av de 
organiska miljögifterna PAH och HCB. Halterna klingar 
sedan successivt av till klass 4, hög halt, mot Oxdjupet res-
pektive in i Mälaren till Vårberg vid Skärholmen. Samtliga 
stationer inom Stockholm som undersöktes med avseende 
på PCB hamnade i klass 5, mycket hög halt. 

I skärgården utanför Oxdjupet var miljöstatusen för me-
tallerna i allmänhet god, klass 1–2, vilket i stort sett mot-
svarar den naturliga bakgrundshalten. 

Förändringar i miljökemisk belastning 
Flera miljöfarliga ämnen visar betydande ökningar mellan 
de två provtagningsomgångarna, exempelvis kvicksilver 
och PAHer, medan andra, som kadmium, visar på sjun-
kande halter. De största förändringarna har vanligen skett 
i Stockholmsgradienten. Koncentrationen av uran och 
wolfram har där ökat med 18 respektive 82 procent, vilket 
tyder på att en berggrundsbetingad eller antropogen källa 
finns i Mälaren eller centrala Stockholm. 

Även tenn har ökat hela 870 procent i samma gradient, 
jämfört med 261 procent i Skärgårdshavet som helhet. Or-
sakerna till denna ökning är svårbedömd, men det är inte 
osannolikt att en källa kan vara båtbottenfärger innehål-
lande de numera förbjudna organiska tennföreningarna, 
exempelvis tributyltenn, TBT. Att dessa föreningar an-
vänts även efter förbuden har konstaterats i andra under-
sökningar, men framförallt kan orsaken vara att båtägare 
skrapat bort dessa färger på upptagningsplatser och ersatt 
dem med tillåten färg. Den bortskrapade färgen sköljs se-
dermera ut i havet och ansamlas i sedimenten. 

Även halten av näringsämnet fosfor har ökat, med 38 
procent i skärgårdshavet och med 79 procent i Stock-
holmsgradienten. Det beror sannolikt på en ökad fastlägg-
ning av fosfor i sedimenten i de områden där bottnarnas 
syresituation förbättrats under 2000-talet.

Y koncentrationen av några viktiga miljöföroreningar på de 29 stationerna jämförda med 
halterna från undersökningen 19972001. halterna är högst i centrala Stockholm. halterna 
av	kvicksilver	är	här	anmärkningsvärt	höga.	De	ligger	mellan	30	och	134	gånger	högre	än	
den naturliga bakgrunden. kadmium visar dock en positiv trend med sjunkande halter. det 
är en markant skillnad mellan områdena inom och utom Stockholmsgradienten. 

Några miljögifter i ytsedimenten
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 FAktA

Sannolikhet för beräknade förändringar 

p > 99 % p > 95 % p > 90 % p > 75 % p < 75 %

Ämne/förening %
-5
-4

-0,5
-5
11
-9

-29
-10
99
6

16
1
9

-7
20

1
2
5
-6
18
-23
-28
-9
77
2
-8
27
7

-0,5
-38

Tot kol       (TC)
Tot org kol (TOC)
Tot kväve   (TN)
C/N
Arsenik       (As)
Bly              (Pb)
Kadmium   (Cd)
Kobolt        (Co)
Koppar       (Cu)
Krom          (Cr)
Kvicksilver (Hg)
Nickel         (Ni) 
Vanadin      (V) 
Zink           (Zn)
Sum 11 PAH
Sum 7 PCB
Tot PCB
HCB

-13
-12
-9
-4
3
1

-30
-14
106
13
28
-51
16
-12
33
-51
-35
-74

Förändring/trend 1997/2001-2007

Hela länet

Länet 
exklusive 
Stockholms-
gradienten

Stockholms-
gradienten

%%

Stockholms 
läns kustvatten 
och östra 
Mälaren

Y En sammanställning över förändringen av medelvärdeskon
centrationen för några av de mest miljörelevanta ämnena och 
föreningarna i Stockholms läns kustområdes ytsediment. För
ändringar inom och utanför Stockholmsgradienten visas, liksom 
för länet i sin helhet. 

nedåtriktad pil betyder minskad halt och uppåtriktad pil 
ökad halt. Färgkodningen visar sannolikheten för beräknade 
förändringar och procentsatsen anger förändringens storlek och 
tecken. Förändringarna är statistiskt testade med så kallat parat 
ttest. För att klarlägga om förändringarna är reella har dessa 
också ställts mot framtagna naturliga osäkerhetsfaktorer för 
respektive ämne i sedimentet.

Både koncentrationsförändringarnas riktning och storlek 
skiljer sig ofta kraftigt mellan området inom och utom stock
holmsgradienten. Exempelvis minskar nickel inom gradienten 
men ökar i länet i övrigt, medan kvicksilver tvärtom ökar inom 
gradienten och minskar i övriga länet.

Ny art innebär tolkningsproblem
Den här typen av undersökningar utförs på så kallade acku-
mulationsbottnar, där sedimenten ligger orörda av ström-
mar och andra vattenrörelser. Där bör också råda perma-
nent syrebrist, eftersom grävande bottendjur då saknas.

Under senare år har dock den nyligen invandrade havs-
borstmasken Marenzelleria spp. blivit allt vanligare på Öst-
ersjöns bottnar. Arten kan leva även i bottnar med syrebrist 
och åstadkommer omrörda ytsediment även i miljöer med 
mycket dålig syresättning. Detta observerades med rönt-
genteknik i flera av de sedimentkärnor som provtogs 2007. 

Existensen av denna nya tåliga art tillsammans med na-
turlig inhomogenitet i sedimenten medför att det förelig-
ger osäkerhet i de observerade trenderna. Ytterligare en till 
två provtagningsomgångar vart sjätte år krävs därför för att 
säkerställa trenderna.

läS MER:
De samlade resultaten av undersökningarna presenteras i rapporten: 
Cato, I., & Apler, A., 2011: Metaller och miljögifter i sediment – inom Stock-
holms stad och Stockholms län 2007.  
Länsstyrelsen i Stockholms län, Rapport 2011:19

Regionalt miljöövervakningsprogram för Stockholms län 2009-2014.  
Länsstyrelsen i Stockholms län, Rapport 2009:16, 

Om provtagningen
Provtagningsplatsernas botten doku
menterades med undervattensfoto och 
sedimentkärnorna undersöktes med digital 
röntgenteknik för att klarlägga inre sedi
mentstrukturer och eventuell förekomst av 
fysiska störningar, såsom ankring, mass
rörelser eller bioturbation. Sedimentatio
nens omfattning bedömdes genom räkning 
av årsvarv samt med hjälp av den radioak
tiva	isotopen	Cesium137	som	deponerades	
i samband med tjernobylolyckan.

det översta sedimentskiktet (01 cm) 
togs på samtliga 29 sedimentkärnor ut för 
analys av halten organiskt material och 
näringsämnen	(kol,	kväve	och	fosfor),	57	
grundämnen, samt polycykliska aromatiska 
kolväten (PAh). På 8 stationer inom centrala 
Stockholm analyserades även hexaklor
bensen (hcB) och polyklorerade bifenyler 
(PcB).

Ett exempel från provtagningstationen Kobbfjärden på det som 
ofta kallas död havsbotten, en helt syrefri miljö. Det enda livet 
utgörs av ett tunt vitt skikt av svavelbakterier, Beggiatoa sp. 
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