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Förord 

Det finns ett stort antal småbåtshamnar i Sverige, varav en stor andel förmodas vara föro-

renade i större eller mindre utsträckning. Det rör sig både om föroreningar på land och 

föroreningar i sediment. I denna uppdragsrapport redovisas resultat från en undersökning 

av spridning av i första hand tributyltenn (TBT) från en småbåtshamn i Stockholm.  

Undersökningen utgör en förstudie, med syfte att kartlägga spridningen till sediment och 

ytvatten och öka kunskaperna om vilka de mest betydelsefulla spridningsvägarna för TBT 

är. Här sammanfattas kunskaper och erfarenheter från projektet. Allteftersom vi skaffar 

oss mer kunskap och erfarenheter kan de preliminära slutsatser som kunnat dras komma 

att revideras. 

   

Mats Fröberg 

Uppdragsledare 

 Ann-Sofie Wernersson 

Granskare 
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Sammanfattning 

Det projekt som redovisas här har haft till syfte att undersöka betydelsen av olika sprid-

ningsvägar för aktiva substanser i båtbottenfärger, i synnerhet tennorganiska föreningar 

med fokus på TBT, till och inom en ytvattenrecipient. En båtklubb vid Brunnsviken i 

Stockholm med närområde har använts för studien.  

Halter av organiska tennföreningar och metaller i mark, grundvatten, ytvatten, sediment 

och porvatten analyserades. Laktester på sedimentprover genomfördes på SGI’s laborato-

rium.  

TBT-halterna i ytvatten och sediment överstiger effektbaserade bedömningsgrunder 

(gränsvärden för god kemisk status) och TBT-halterna i marken överstiger det generella 

riktvärdet. Laktester, halter i grundvatten och massbalansberäkningar indikerar att både 

spridning via grundvatten och spridning genom erosion och ytavrinning var för sig kan 

vara tillräckligt stora källor för att gränsvärdet för TBT i sediment (1,6 µg/kg vid 5% 

TOC) ska kunna överskridas.  

Det finns dock stora osäkerheter i skattningarna av hur betydelsefull grundvattentillför-

seln respektive ytavrinning/erosion från marken är. Uppmätta halter i Brunnsvikens sedi-

ment är flera hundra gånger högre än gränsvärdena. Spridningen via grundvatten, ytavrin-

ning och erosion från land till vatten från Brunnsvikens fyra båtklubbar kan inte förklara 

de höga sedimenthalterna och de utgör sannolikt inte huvudkällan till TBT-belastningen 

på ytvatten och sediment i Brunnsviken.  

Läckage från båtskrov, både då båtarna ligger i vattnet och då de tas upp, och luftmedie-

rad spridning direkt till vattnet (t.ex. genom damning och efterföljande våt och torrdepo-

sition på vattenytan) har inte undersökts inom ramen för denna studie, men är tänkbart be-

tydelsefulla källor till TBT-belastning (nytillskott) till ytvatten och sediment i Brunnsvi-

ken. Därutöver kan man inte utesluta att det kan förekomma omlagring av sediment ge-

nom resuspension. 

Uppmätta halter i porvatten var mycket låga och beräknad sorption (Kd-värden) för sedi-

menten var ovanligt hög i jämförelse med andra (svenska och internationella) studier. 

Detta indikerar en stark fastläggning av TBT till sedimenten i Brunnsviken.  

Det finns fortsatt stora osäkerheter kring spridningsvägar av TBT och behov av mer för-

djupade studier. Det finns fördelar och nackdelar med Brunnsviken/Stallmästaregården 

som plats för fortsatta studier.   
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund, mål och syfte 

Båtbottenfärger innehållande tennorganiska föreningar – i synnerhet tributyltenn (TBT) – 

har använts för att förhindra påväxt av alger sedan 1960-talet. Det är väl känt att marken 

på båtuppläggningsplatser och sedimenten i småbåtshamnar ofta är kraftigt förorenade 

med bl.a. TBT. Förhöjda halter TBT finns i sediment även där lokala källor saknas, ex-

empelvis i Kosterhavets nationalpark på Västkusten (Egardt m fl 2017).  

Antalet inventerade hamnar för fritidsbåtar är ca 1000 stycken men mer än hälften är 

ännu inte riskklassade och hur många uppställningsplatser för fritidsbåtar det totalt finns i 

Sverige är okänt (SGI 2018). Det finns därmed ett stort antal hamnar som sannolikt är 

förorenade i högre eller lägre grad. Inte bara mark (båtuppställningsplatser) kan behöva 

saneras. Även sediment i anslutning till hamnarna kan behöva saneras för att t.ex. skydda 

bottenmiljön eller för att förhindra ytterligare spridning. Det är emellertid viktigt att 

kunna säkerställa att sediment som saneras inte återkontamineras på grund av pågående 

föroreningsspridning från land.  

Mer kunskaper behövs om belastning och spridning av tennorganiska föreningar från båt-

uppläggningsplatser till intilliggande vattenområden (Bengtsson & Wernersson, 2012, 

SGI 2018). Bland annat är betydelsen av spridning via grundvatten till ytvatten och vidare 

till sedimenten en kunskapslucka som pekats ut (SGI, 2018). Spridning till ytvatten blir 

även viktigt i samband med riskbedömning av landområdet, vilket kan illustreras av det 

faktum att skydd av ytvatten är styrande för det generella riktvärdet för TBT för mindre 

känslig markanvändning (MKM). Storleken på spridningen av TBT genom t ex resus-

pension av sediment eller genom utläckage av TBT från båtskrov, är också dåligt känt. 

Kunskap om betydelsen av olika spridningsvägar behövs både för riskbedömning av föro-

renade markområden och sediment och för att kunna ta välgrundade beslut om sanerings-

behov och saneringsmetoder.   

Syftet med föreliggande uppdrag var att ta fram data för att på en övergripande nivå börja 

täta de kunskapsluckor som identifierats i t.ex Bengtsson & Wernersson (2012) och SGI 

(2018), genom att undersöka spridningen av aktiva substanser i båtbottenfärger från 

markområden till och inom en ytvattenrecipient. Uppdraget är tänkt att utgöra en grund 

för en större forskningsinsats, där spridningsvägar för TBT ska kunna undersökas. Ett mål 

med projektet är också att etablera en fältlokal som kan användas som test-site för fortsatt 

forskning om spridning av TBT och andra föroreningar kopplade till båtuppställningsplat-

ser. Sådan forskning kan i förlängningen generera kunskap som behövs som grund för 

förbättrade riskbedömningar och därmed väl underbyggda beslut om åtgärder av TBT-

förorenade områden.  
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1.2 Konceptuell modell  

Föroreningar i marken inom en båtuppläggningsplats härrör från behandling av båtskrov 

med bottenfärger (dropp och spill). Föroreningar sprids även i form av färgflagor och 

dammpartiklar i samband med att skrov slipas. Även hantering av olika lösningsmedel 

och petroleumprodukter kan bidra till föroreningssituationen i marken.  

Föroreningar som har spridits inom uppläggningsplatsen återfinns till viss del i sediment i 

hamnbassängen. Dessa sediment kan i sin tur utgöra en föroreningskälla för spridning av 

föroreningar i vattenmiljön. Även läckage av båtbottenfärger från skrovet på båtar i vatt-

net, eller i samband med båtupptag, är fortfarande en potentiell föroreningskälla för de 

färger som numera är förbjudna, såsom TBT-innehållande båtbottenfärger.  

En konceptuell modell för spridningen av föroreningar typiska för båtbottenfärger från 

och i anslutning till småbåtshamnar har formulerats, se Figur 1. Syftet med den konceptu-

ella modellen är att principiellt beskriva möjliga samband mellan föroreningssituationen 

inom uppläggningsplatsen och småbåtshamnen, samt illustrera hur föroreningar kan spri-

das till och i det akvatiska systemet. Den konceptuella modellen är framtagen för den ak-

tuella lokalen som studerats i detta projekt, men kan ses som en generell modell för en 

småbåtshamn med båtuppställningsplats som ligger på en grusyta och inte har spolplatta 

eller båttvätt. Modellen ska däremot inte ses som en helt komplett konceptuell modell för 

småbåtshamnar i allmänhet.  

Föreliggande studie har sitt fokus på tennorganiska föreningar, i synnerhet TBT, men 

även metaller, som också är typiska föroreningar på båtuppställningsplatser och småbåts-

hamnar. Alla spridningsvägar studeras inte inom uppdraget.  

 

Figur 1. Konceptuell modell med flöden av TBT som antas ha betydelse. Se text för ytterligare för-
klaring.  
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1.2.1 Föroreningstransport från markområden 

Föroreningar kan spridas från land till vatten och sediment på några olika sätt. Den trans-

portmekanism som vanligen beaktas för förorenade områden är grundvattentransport. Be-

roende på markens beskaffenhet kan föroreningar i såväl löst som partikelbunden form 

transporteras genom marken med grundvatten. 

Även vatten som rinner av på markytan (dagvatten) kan bidra till spridning av förore-

ningar i dagvattnet (löst eller partikelbundet). Vatten på ytan kan också leda till erosion, 

dvs masstransport, och TBT bundet till markpartiklarna som sprids följer med dessa ut i 

vattenmassan. Denna typ av spridning, avrinning och erosion från markytan, varierar 

kraftigt med tiden, med hög belastning i samband med kraftiga regn och vid snösmält-

ning, då tjäle i marken kan förhindra infiltration i marken. 

Även spridning genom vind (damning), i synnerhet i samband med t.ex. slipning av 

skrov, kan utgöra en betydande spridningsväg för TBT till intilliggande vatten (Decelis & 

Vella, 2007; Eklund m.fl. 2014).  

1.2.2 Föroreningstransport till och från sediment 

Föroreningar kan tillföras sedimenten genom att partiklar i vattenmassan sedimenterar. 

Sedimenten kan sedan i sin tur bidra till spridning till vattenmassan igen vid senare till-

fälle. Transport av föroreningar från sediment till ytvatten kan ske dels i löst form genom 

diffusion från sedimenten via porvatten till ytvatten och dels partikelbundet genom resus-

pension av förorenade sediment.  

Eftersom nya sediment på ackumulationsbottnar bildar en barriär som reducerar transpor-

ten av föroreningar från underliggande, kontaminerade sediment till vattenmassan, kom-

mer sedimenterande material, med låga föroreningskoncentrationer, att reducera transpor-

ten av föroreningar från underliggande, kontaminerade sediment till vattenmassan. På 

transportbottnar eller i samband med störning av ackumulationsbottnar kan däremot bot-

tenmaterialet resuspenderas (och eventuellt transporteras bort), varvid underliggande se-

dimentlager exponeras.  

1.2.3 Sorption 

Sorption gör att TBT i löst form binds till partiklar och hamnar i sedimenten i samband 

med att partiklarna sedimenterar. TBT kan även desorberas vilket är den motsatta proces-

sen och leder till att TBT frigörs från partiklar. Förhållandet mellan föroreningshalten i 

fastfas och vattenfas kan beskrivas med fördelningskoefficienten (Kd). Man kan därmed 

se Kd-värdet som ett mått på nettoeffekten av adsorption och desorption. Sorption är vik-

tigt för att förstå TBT-omsättning eftersom det innebär att TBT övergår från löst form till 

partikelbunden form. Sorptionsförmågan hos enskilda tennorganiska föroreningar är ge-

nerellt väl kända från litteraturen, men kan variera stort beroende på t ex pH, salthalt, 

temperatur, koncentration av suspenderade partiklar, typ av och organisk halt hos de sus-

penderade partiklarna (Pynaert & Speleers, 2005). Dai et al (2003) fann att TBT-sorpt-

ionen minskade vid ökad salinitet vid studier på sediment från estuarier och flod. Man såg 

också en topp i sorptionen vid pH 6 respektive vid pH över 10. Även i sedimenten styr 
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sorptionen koncentrationen i porvattnet och diffusion från sediment till ytvatten. Sorpt-

ionsegenskaperna är därmed i hög grad styrande för spridning till och från sedimenten 

och i vattenmassan.  

Sorption kan även ske direkt från löst fas i vattenmassan till partikelbunden fas på sjö-

/havsbotten, vilket inte illustreras i figuren, eftersom denna fördelning konceptuellt kan 

sägas ingå i den fördelning mellan fast och löst form som sker i vattenmassan och där 

partiklar sedan sedimenterar. 

1.2.4 Belastning från båtskrov i vattnet 

Genom diffusion från gamla färglager med idag förbjudna medel, kan TBT frigöras direkt 

från båtskrov till ytvattnet. Spridning när båtar tvättas i samband med båtupptagning är en 

spridningsväg som ligger någonstans mittemellan spridning från land och spridning från 

båtskrov i vatten, men skulle kunna föras till denna kategori. Spridning kan även ske ge-

nom annan mekanisk nötning av färglager.  

1.2.5 Utbyte med omgivande vattenmassor  

Vatten byts hela tiden ut. Om koncentrationen av föroreningar är högre i hamnen än i om-

givande vatten, innebär vattentransporten att nettoeffekten blir föroreningsspridning från 

hamnen till omgivningen, och vice versa. Även spridning genom att sediment från trans-

portbottnar sprids kan ingå i detta utbyte.   

1.2.6 Nedbrytning 

TBT kan brytas ned till dibutyltenn (DBT) och monobutyltenn (MBT) och därefter till fri 

tennjon. Nedbrytningen av TBT är snabbast i vattenfas och har i Figur 1 därför symboli-

serats med en pil från denna låda, men kan i princip ske överallt.  

2. Fältlokal och fältarbeten 

Genomförda fältarbeten omfattar provtagning av mark, grundvatten, ytvatten och sedi-

ment. Fältarbeten har utförts av Structor den 2-4 oktober 2018 (skruvborrning och install-

ation av grundvattenrör) respektive Niras den 28 november 2018 (sediment och ytvatten). 

Inmätning och avvägning av provpunkter på land har utförts av AB Kartverkstan (på upp-

drag av Structor) med totalstation/GNSS. 
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2.1 Fältlokal 

2.1.1 Val av lokal 

Uppdraget inleddes med att identifiera ett objekt som kan utgöra fältlokal. Inledande dis-

kussioner fördes med Länsstyrelsen i Västra Götaland och med Stockholms kommun, och 

några tänkbara objekt föreslogs av Stockholms kommun. Valet föll på Stallmästaregår-

dens Båtsällskap (SBS). En aspekt som har vägts in i valet av fältlokal är hur mycket som 

redan är känt vad gäller föroreningssituationen inom såväl mark som sediment. Att mar-

ken inom SBS är påverkad av organiska tennföreningar var fastställd inom en översiktlig 

markundersökning (Liljemark Consulting, 2017). Detta var dock inte det huvudsakliga 

skälet till att valet föll på SBS, utan att: 

• Den del av recipienten som ”tar emot” de föroreningar som sprids från markom-

rådet inom båtklubben är ”avsnörpt” från resten av Brunnsviken. Det innebär att 

vattenutbytet, och därmed transporten av föroreningar, mellan recipienten och 

resterande Brunnsviken sker inom ett väl avgränsat område. 

• Brunnsviken som helhet är kartlagd inom ett flertal olika utredningar. De resultat 

som har framkommit är inte till nytta inom föreliggande utredning, men kan vara 

av intresse i framtida forskningsuppdrag kopplade till objektet. 

2.1.2 Brunnsviken 

Det undersökta markområdet ligger i Stockholms kommun i södra änden av Brunnsviken 

(Figur 2). Genom kanalen Ålkistan, som anlades 1863-1864 (Stråe m. fl. 2016), ansluter 

Brunnsviken till Lilla Värtan och Östersjön. Brunnsviken var innan dess, pga landhöj-

ningen, under några århundraden en sjö. Genom att Ålkistan anlades sänktes vattenytan 

en dryg meter ned till havsnivå och Brunnsviken blev åter en havsvik. Bakgrunden till att 

kanalen anlades, var den dåliga vattenkvaliteten till följd av belastning av avlopp m.m. 

från staden. Genom Ålkistan sker ett alternerande in- och utflöde, med en periodicitet på 

ca 12 timmar (Stenström, 2007). Flödet kan vara upp till 15 m3/s, men är mer typiskt som 

mest upp till 5 m3/s (Stenström, 2007). 

1982 påbörjades pumpning av bottenvatten från Brunnsvikens mellersta delar till Lilla 

Värtan för att motverka syrgasbrist och därigenom minska utläckage av fosfor från sedi-

menten. Pumpningen har pågått sedan dess, med avbrott 2001-2007. Pumpning sker från 

tidig vår till början av hösten och flödet är 0,5 m3/s. Vattenkvaliteten är dock än idag fort-

satt dålig i Brunnsviken, med problem både när det gäller övergödning och miljögifter (se 

t ex Stråe m fl. 2016). Med syftet att minska internbelastningen av fosfor, genomfördes 

under 2019 en behandling med aluminiumfällning i sedimenten.  

Stallmästaregårdens båtsällskap och ytterligare tre båtklubbar finns i den södra delen av 

Brunnsviken. Totala antalet båtar med hemmahamn i Brunnsviken är ca 400-500 st. Tidi-

gare sedimentundersökningar av Niras (2016, 2018) har visat på höga halter tennorga-

niska föreningar i hela Brunnsviken, med högst halter i just södra delen. Belastningen av 

TBT till Brunnsviken skattades av Niras (2016) till ca 250 g/år.   
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Brunnsvikens areal är 152 ha och medeldjupet 6,6 meter vilket ger en volym på ca 10 

miljoner m3 (Tiedemann 2016). Den vik där Stallmästaregården ligger har en area på ca 7 

ha. Maxdjup är ca 5 meter (Niraas 2016) 

 

Figur 2. Brunnsviken med omgivningar. Stallmästaregårdens båtklubb markerad med röd prick.  

2.1.3 Stallmästaregårdens båtsällskap 

Undersökningsområdet på land utgörs av ett område som Stockholms Stad upplåter åt 

Stallmästaregårdens Båtsällskap (SBS) samt närområdet runt båtklubben. Vid båtklubben 

ligger totalt ca 125 båtar. Området ligger i de centrala delarna av Stockholm, i den syd-

västra delen av Brunnsviken. Markområdet som båtsällskapet disponerar uppgår till cirka 

0,2 hektar. Stallmästaregårdens Båtsällskap bildades 1936, men en småbåtshamn har fun-

nit vid Stallmästaregården sedan sekelskiftet 1800-1900-tal. På en karta (Hellberg & 

Påhlman, 1917-1934) är området markerat som parkmark. Marken inom båtklubben har 

fyllts ut och jämnats av någon gång efter andra världskriget, och på 60-talet fylldes hamn-

planen mot Stallmästaregården ut och breddades, en motordriven kran anlades och ham-

nen fick egen elektricitet (SBS, 2019). I den östra delen av området ligger ett klubbhus 

som fanns på området redan när båtsällskapet bildades. På 1970-talet byggdes ett mindre 

hus som ursprungligen låg mitt på hamnplanen, men som i mitten på 80-talet flyttades till 

sin nuvarande plats vid vattnet. Byggnaden har bland annat fungerat som kiosk.  

Området gränsar i norr till Brunnsviken och åt öster ligger ett parkområde (Bellevue-

parken). I väster ligger ett mindre parkområde och ett värdshus (Stallmästaregården) följt 

av Europaväg 4 (E4). Direkt söder om båtklubben går Brunnsviksvägen och, på en höjd, 
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ett järnvägsspår som nyttjas för godstransporter till och från Frihamnen. Under mark, 

omedelbart söder om järnvägen går E20/Norra länken genom en tunnel (Stallmästaretun-

neln).  

Området inom båtklubben är relativt flackt. Markytan är som högst i den övre, centrala 

delen (+2,5 och +2,4 vid provpunkt 6 respektive 10) och sluttar nedåt såväl i riktning mot 

recipienten som åt nordost/sydväst. Markytans lutning bedöms utifrån uppmätta markni-

våer i provpunkter vara 2-3 %. 

Brunnsviksvägen ligger någon meter högre i jämförelse med marken inom båtklubben. 

Från Brunnsviksvägen sluttar marken brant upp mot en höjd där järnvägen ligger. 

Den ytliga jorden inom båtklubbens område består av fyllnadsmassor med underliggande 

lager av isälvssediment (SGU, 2019). Området direkt öster och väster därom är markerat 

som postglacial lera respektive isälvssediment (Figur 3).  

 

 

Figur 3. SGU:s jordartskarta, med undersökningsområdet vid Stallmästaregårdens båtsällskap mar-
kerat. 
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2.2 Mark 

Syftet med provtagning av jord inom båtuppläggningsplatsen är att karakterisera förore-

ningsnivåer i plan och djup inom området. Detta utgör en del i underlaget för att kartlägga 

spridningen av föroreningar till ytvattenrecipienten.  

I huvudsak alla öppna ytor inom båtklubbens område utnyttjas som uppställningsplats för 

vinterförvaring av båtar. Punktvis, exempelvis där spill har skett, kan högre förorenings-

halter förekomma, men dessa punkter är inte koncentrerade till viss del av båtklubben 

utan kan återfinnas var som helst inom området. En rimlig hypotes att utgå från är därför 

att föroreningsbilden med avseende på organiska tennföreningar och metaller är relativt 

homogen i plan inom uppställningsytorna. Detta talar för att båtklubben sammantaget kan 

betraktas som ett enda egenskapsområde. 

Resultaten från en översiktlig undersökning som har genomförts tidigare (Liljemark Con-

sulting, 2018) indikerar att halterna av tennorganiska föreningar är marginellt lägre inom 

den västra delen av båtklubben (Delområde A, Figur 4). Däremot är halterna av bly och i 

viss mån även koppar något lägre i delområde B jämfört med delområde A och C. Skill-

naderna är dock så små att resultaten på egen hand inte kullkastar ovanstående hypotes.  

Sammanfattningsvis konstateras att det inte finns någon information som tyder på att för-

oreningssituationen i ytvattenrecipienten styrs av lokala hot-spots inom markområdet. 

Istället bedöms mängden förorening som sprids till recipienten kunna beskrivas med en 

representativ föroreningshalt för området. Denna representativa halt kan definieras som 

någon form av medelvärde, antingen över området som helhet eller för olika områden (A, 

B respektive C).  

 

Figur 4. Delområden och punkter för mark- och grundvattenprovtagning inom Stallmästaregårdens 
Båtsällskap. 
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2.2.1 Provtagningsstrategi för ytliga massor 

Provtagning av ytliga prover genomfördes av SGI 3 oktober 2018. För att karakterisera 

föroreningsnivån inom området användes sannolikhetsbaserat provtagning i form av 

slumpmässig provtagning inom respektive delområde A, B och C (stegvis samlingsprov-

tagning).  

Inom varje delområde togs tre delprover (A1, A2, A3, B1, etc) ut. Materialet till de tre 

delproven togs ut över samma yta, dvs vardera av de tre delproverna representerar hela 

delområdet. Därigenom ger de tre delproven ett mått på variansen i föroreningshalt över 

delområdet.  

Varje delområde delades in i 30 rutor. Till varje delprov (A1, A2, osv) togs jordprov ut 

över intervallet 0-3 cm inom dessa 30 rutor med liten spade. Det ytliga materialet utgör 

en blandning av grus och sand. Grusfraktionen avskildes så långt praktiskt möjligt i fält. 

Uttaget material från de 30 punkterna samlades i samma provpåse som märktes med del-

provets namn (A1, A2 etc). Den totala mängden material som togs ut i varje delprov (A1, 

A2 etc) vara minst 500 g. Vid provtagningen strävades efter att varje uttaget prov (inkre-

ment) skulle bidra med ungefär samma provvolym. Detta upprepas för samtliga områden 

A, B och C. Totalt erhålls därmed nio provpåsar (A1, A2, … C2, C3). 

2.2.2 Provtagningsstrategi för kartläggning av föroreningar på djupet 

Den strategi som beskrivs här ovanför för karakterisering av ytliga massor kunde, av 

praktiska skäl, inte tillämpas för att kartlägga föroreningsutbredningen på djupet. Istället 

genomfördes skruvborrning i tio punkter fördelade över området. Jordprover togs ut di-

rekt från skruv på olika nivåer ned till djup på mellan 1,0 och 3,0 meter under markytan 

(mumy). Resultaten för dessa punkter antas kunna beskriva föroreningssituationen för 

båtklubben som helhet. 

2.3 Grundvatten 

Syftet med installation av grundvattenrör är dels att ta ut prover på grundvatten för analys 

av föroreningar (organiska tennföreningar och metaller) och fysikalisk-kemiska paramet-

rar. Grundvattenrören nyttjas även för att kartlägga grundvattennivåer, och bedöma 

grundvattengradienter. Information om grundvattenytans läge inom objektet saknades då 

uppdraget inleddes.  

Grundvattenrör (PEH 63x51) installerades i fyra punkter inom båtklubbens område. 

Samtliga grundvattenrör inom båtklubbens område är installerade så att rörets överkant 

ligger direkt under markytan och är försedd med däcksel. I två punkter (GV11, GV12) på 

en angränsande fastighet uppströms båtklubben installerades 1 tums stålrör, eftersom det 

visade sig att det inte var möjligt att få ner PEH-rör.   

Grundvattenrören installerades så att centrum på den slitsade delen av röret hamnade på 

ungefär den nivå som bedömdes vara grundvattenytans läge vid tidpunkten för fältarbetet. 
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Denna bedömning baserades på befintlig vattennivå i Brunnsviken, topografin och in-

formation som inhämtades i samband med skruvborrning för jordprovtagning (jordarts-

karakterisering, indikationer på vatten i uttaget material). 

Tryckloggrar installerades i samtliga grundvattenrör samt i ytvattenrecipienten. Instru-

mentet är inställt för att registrera tryck och temperatur varje timme.  

Provtagning av grundvatten gjordes vid två tillfällen under 2019. Första gången den 27 

maj och andra gången den 19 september. Före provtagning omsattes grundvattnet med 

minst 3 rörvolymer genom pumpning. Alla analyser gjordes på ofiltrerade prover. 

 

Tabell 1. Markprov och grundvattenrörens placering. Koordinatsystem Sweref 99 18 00, Höjdsy-
stem RH2000 

Id X Y Z Typ 
Uppstick 
m.ö.my 

Spetsdjup 
m.ö my 

1 6581885,825 152576,342 1,298 BH   
2 6581888,246 152583,867 1,474 BH   
3 6581889,933 152591,913 1,818 BH   
4 6581916,152 152590,593 1,205 BH   
5 6581910,034 152602,627 1,761 BH   
6 6581909,65 152615,993 2,538 BH   

7F 6581931,096 152631,141 2,213 BH   
8 6581940,11 152640,748 2,005 BH   
9 6581948,417 152644,215 1,647 BH   

10 6581902,421 152605,726 2,352 BH   
GV02 6581888,246 152583,867 1,474 GVR 0,00 2,00 

GV04 6581916,152 152590,593 1,205 GVR -0,05 2,05 

GV05 6581910,034 152602,627 1,761 GVR -0,07 2,07 

GV07 6581931,096 152631,141 2,213 GVR -0,05 2,60 

GV11 6581882,345 152611,366 5,258 GVR 1,35 7,15 

GV12 6581893,158 152633,88 5,952 GVR 0,58 6,92 

 

2.4 Ytvattenprovtagning 

Med syfte att kvantifiera hur stor andel av TBT i ytvatten som var fritt eller bundet till 

olika storleksfraktioner analyserades ytvatten både som ofiltrerat prov, prov som filtrerats 

genom 0,45 µm och prov som filtrerats genom 1,5 µm. Prover togs från båt i samband 

med, och på samma platser, där sedimentprovtagning utfördes.  

Ytvatten provtogs även i samband med grundvattenprovtagning. Denna provtagning 

skedde från brygga. Analyser av dessa gjordes på ofiltrerade prov.  
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2.5 Sedimentprovtagning 

Syftet med provtagning av sediment i viken utanför båtuppläggningsplatsen är att karak-

terisera sedimentens föroreningsnivåer, framför allt i djupled för att få en uppfattning om 

mängd förorening som finns på objektet samt hur belastningen har varierat över tid. Dess-

utom provtogs por- och bottenvatten, för att få en uppfattning om diffusionen från sedi-

menten. 

Tre provpunkter (A-C) undersöktes i en gradient ut från uppställningsplatsen (Figur 5). 

Sedimentproven togs från sediment på 2,9 - 4,8 meters vattendjup (Tabell 2). 

Provtagning av sediment och efterföljande extraktion av porvatten skedde med samma 

metoder som i Niras (2016). Sedimentprovtagningen skedde med kolvprovtagare med in-

nerdiameter 84 mm. I varje provtagningspunkt togs två kärnor. Den ena skiktades och 

skickads till laboratorium för analys. Nivåerna 0-2 cm, 2-4 cm. 4-6 cm och 6-8 cm analy-

serades i alla tre sedimentkärnor. Från sedimentkärnan i punkt C analyserades även 8-10 

cm, 10-12 cm och 16-18 cm.  

Från det andra sedimentprovet från samma punkt extraherades porvatten och bottenvatten 

strax ovan sedimentöverytan med metodik enligt NIRAS (2016) genom att rhizonlysimet-

rar på valda nivåer stacks in genom förborrade hål i kolvprovtagaren. Med denna metod 

provtas den lösliga delen, eftersom provet i samband med att provet tas, filtreras genom 

porer med storlek 0,1 µm.  

Sedimentproven från vilka porvatten extraherats sparades sedan för laktest, se nedan.  

Tabell 2. Koordinater för sedimentprover. Från A1-C1 uttogs skiktade prover. Från A2-C2 extrahe-
rades porvatten. Koordinatsystem WGS84 

Provpunkt   Djup 

A1 N59.3533508 E18.0456921 3.0 m 

A2 N59.3533416 E18.0456290 2.9 m 

C1 N59.3550415 E18.0463681 4.8 m 

C2 N59.3550415 E18.0464131 4.8 m 

B1 N59.3542834 E18.0456290 3.7 m 

B2 N59.3542972 E18.0456019 3.7 m 
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Figur 5. Provtagningspunker för sediment och ytvatten. Stallmästaregårdens båtsällskap markerad 
med ”SBS” 

2.6 Laktest 

Ett laktest på ett samlingsprov bestående av hela sedimentkärnor (ca 40 cm långa) från 

provpunkt B och C genomfördes för att få en uppfattning om ämnenas sorption till sedi-

menten i samband med fysisk störning. Laktestet utfördes av SGIs miljölaboratorium ge-

nom skakning i 48 timmar vid två olika förhållanden mellan mängd lakvätska och sedi-

ment, LS10 och LS 1000, i båda fallen både dels vid naturligt pH och dels vid justerat pH 

(pH 6, 7,5 och 8,5).  

2.7 Kemiska analyser 

Prover från markprovtagningen analyserades av Eurofins, eftersom de erbjöd provbered-

ning för stegvis samlingsprovtagning (incremental sampling methodology). Sedimentpro-

ver och vattenprover analyserades av ALS, vilket var förstahandsvalet för organiska ana-

lyser enligt SGI:s ramavtal.  
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3. Resultat 

3.1 Mark 

Halterna av tennorganiska föreningar var som väntat mycket höga i ytlig jord, med TBT-

halter på ca 10-24 mg/kg, med högst halter i den östra delen av området (Tabell 3). Utö-

ver mono- di- och tributyltenn var även halterna av trifenyltenn mycket höga. Även hal-

terna av koppar, zink, bly och barium var mycket höga i ytlig jord. 

Halterna av tennorganiska föreningar minskade generellt med djupet, men var fortfarande 

mycket höga i flera fall (Tabell 4). Även metallhalterna minskade med djupet men inte 

lika mycket som för tennorganiska föreningar.  

En grov skattning för att beräkna storleksordning på mängden TBT i marken baserat på 

ett antagande att det översta 5 cm-skiktet är förorenat med 20 000 µg TBT/kg ger ca 3 kg 

för hela båtklubben (0,2 ha). Ytterligare 2 meter förorenade massor ned till 2 meters djup 

med en genomsnittshalt på 200 µg TBT/kg ger ytterligare ca 1 kg. Detta är mycket grova 

skattningar, men indikerar att mängden TBT på hela ytan är i storleksordningen några kg.  

3.2 Grundvattennivåer 

 

Figur 6. Grundvattennivåer. 
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Den nivåmätare som fanns i ytvatten blev upplockad ur vattnet under våren och försvann 

sedan helt under sommaren, varför det inte finns mer än en kort tidsserie för ytvatten-

stånd. Grundvattennivåerna i GV4 står dock i nära förbindelse med ytvattnet och följer 

till och med tidvattenvariationerna i Brunnsviken med en periodicitet på ca ett halvt dygn. 

Detta bekräftas även av högre salthalter i grundvattenrör GV4. GV4 kan därför fungera 

som en bra indikation på ytvattennivån. Nivåerna i övriga rör ligger i genomsnitt 3 till 17 

cm över GV4 och följer i stora drag de mer långsiktiga variationerna i Brunnsvikens yt-

vatten enligt GV4 (Figur 6). Alla GV-rör har periodvis även nivåer under GV4, vilket pe-

kar på att det periodvis inte sker någon transport av grundvatten från området till Brunns-

viken, utan i motsatt riktning.  

3.3 Grundvatten 

För yt- och grundvatten prioriterades analys med låg rapporteringsgräns för TBT. För öv-

riga tennorganiska föreningar var låg rapporteringsgräns inte möjligt att få och dessa 

ingick därför inte i analysen. Halter av TBT var tydligt förhöjda i grundvatten (Tabell 5). 

TBT-halterna varierade mellan 33 och 89 ng/L med medelvärde på ca 50 ng/L (ej inräk-

nat GV4 som konstaterats stå i nära förbindelse med ytvatten, där koncentrationerna var 

<1 ng/l). Detta kan jämföras med en uppmätt halt i ett grundvattenrör på en båtuppställ-

ningsplats i Strömstad som enligt Ytreberg (2015) ska ha varit 7000 ng/L. Uppgifter om 

TBT i grundvatten från andra lokaler saknas i övrigt. Även halterna av zink var mycket 

höga i grundvattnet vid Stallmästaregården.  

3.4 Ytvatten 

. I de två ofiltrerade proverna på ytvatten som provtogs i samband med grundvattenprov-

tagning (Tabell 5) var halterna av TBT 1,7 (prov taget i slutet av maj) respektive 1,2 ng/l 

(prov taget i mitten av september), vilket är klart över årsmedelvärdet som används vid 

kemisk statusklassificering av ytvattenförekomster (0,2 ng/L; HVMFS 2019:25) och som 

är satt för att skydda mot kronisk toxicitet. Halterna är dock inte extremt höga jämfört 

med en del andra vatten med motsvarande halter i sediment (Langston m fl. 2015) och 

bara i det ena ytvattenprovet var halten högre än gränsvärdet uttryckt som maximal tillå-

ten koncentration (1,5 ng/l), satt för att skydda mot akut toxicitet. I ytvattenprover som 

provtogs i samband med sedimentprovtagningen (Tabell 6) låg halterna under rapporte-

ringsgränsen (1 ng/l) i två av tre prover och på 1,1 ng/l i det tredje. 

Eftersom halterna ligger under eller bara strax över rapporteringsgränsen går det inte att 

utifrån analyser på filtrerade prover säga något om hur stor andel TBT och andra tennor-

ganiska föreningar som var partikelbundna respektive löst eller kolloidalt bundet (se Ta-

bell 6). Lite förvånande är att halten i de prover som passerat genom 1,5 µm filter genom-

gående är högre (2,1; 1,3 respektive 1,8 ng/l) än i de ofiltrerade proverna och i de prover 

som passerat genom 0,45 µm filter (samtliga under 1 ng/l). Det skulle kunna bero på kon-

taminationsproblematik eller att halterna helt enkelt är osäkra så pass nära rapporterings-

gränsen.   
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Även halter metaller m.m.i ytvatten redovisas Tabell 5. 

Tabell 3. Föroreningshalter i samlingsprover från ytliga massor. Gul = halt överskrider generellt rikt-

värde för känslig markanvändning (KM), orange = halt överskrider generellt riktvärde för mindre 

känslig markanvändning (MKM). Beteckningarna A, B C avser delområden enligt Figur 4. 

Parameter 
En-
het 

A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 KM MKM 

Glödför-
lust 

% 1,9 2,5 3,2 2,6 2,1 2,7 2,5 2,3 2,1   

TOC % 1,1 1,4 1,8 1,5 1,2 1,5 1,4 1,3 1,2   

pH  - - - - - - - - -   

Arsenik, As 
mg/kg 

TS 
6,5 9,3 7,5 8,1 5,3 9,1 4,8 5,2 5 10 25 

Barium, Ba 
mg/kg 

TS 
290 480 520 640 680 610 560 590 500 200 300 

Bly, Pb 
mg/kg 

TS 
710 980 1400 840 990 880 680 710 710 50 400 

Kadmium, 
Cd 

mg/kg 
TS 

0,55 0,28 0,35 0,34 0,3 0,4 0,25 0,28 0,22 0,8 12 

Kobolt, Co 
mg/kg 

TS 
7,2 8,7 10 7,5 7,3 8,5 10 9,3 9,5 15 35 

Koppar, Cu 
mg/kg 

TS 
610 800 1100 1100 870 1100 970 790 800 80 200 

Krom, Cr 
mg/kg 

TS 
73 140 79 110 98 110 130 94 110 80 150 

Nickel, Ni 
mg/kg 

TS 
16 25 22 17 18 21 22 19 19 40 120 

Vanadin, V 
mg/kg 

TS 
35 41 44 35 32 39 51 49 50 100 200 

Zink, Zn 
mg/kg 

TS 
1600 2000 3600 1100 1300 1600 1500 1600 1400 250 500 

Monobu-
tyltenn, 
MBT 

µg/kg 
TS 

2200 2900 2300 4900 4500 7600 6600 6200 4700 250 800 

Dibutyl-
tenn, DBT 

µg/kg 
TS 

3000 4200 3500 5000 4400 6300 7300 7900 6400 1500 5000 

Tributyl-
tenn, TBT 

µg/kg 
TS 

7800 11000 10000 16000 10000 25000 28000 24000 20000 150 300 

Tetrabutyl-
tenn, TTBT 

µg/kg 
TS 

16 31 23 28 11 20 34 37 24   

Monook-
tyltenn, 
MOT 

µg/kg 
TS 

606 505 7,1 6,7 6,7 7,9 7,6 7 9,5   

Dioktyl-
tenn, DOT 

µg/kg 
TS 

<0,830 1,3 <1,11 <2,21 <1,8 <1,8 3,3 1,8 5   

Trifenyl-
tenn, TPhT 

µg/kg 
TS 

1600 3000 1500 1500 950 1900 3400 2600 3200   

Tri-
cyklohexyl-
tenn, TCHT 

µg/kg 
TS 

<1,4 <1,9 <2,5 <0,94 <2,00 <1,11 <3 <1,4 <2,8   
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Tabell 4. Föroreningshalter på olika djup i meter inom båtklubbens område. Gul = halt överskrider generellt riktvärde för känslig markanvändning (KM), orange = halt 
överskrider generellt riktvärde för mindre känslig markanvändning (MKM). 

Parameter Enhet 
01 

0-0,2 
01 

1-1,6 
02 

0-0,9 

02 
1,4-
2,1 

03 
0-0,6 

03 
1,5-
2,0 

04 
0-0,7 

04 
1-1,5 

05 
0-0,2 

05 
1,2-2,0 

06 
0-0,5 

07F 
0-0,5 

09 
0-0,5 

10 
0-0,5 

10 
2-2,5 

KM MKM 

Glödförlust % 3,7 5,6 6,7 5,1 6,6 1,3 4,2 2 3 1,3 0,8 5,7 2,3 2,6 1,2   

TOC % 2,1 3,2 3,8 2,9 3,8 0,74 2,6 1,1 1,7 0,74 0,46 3,2 1,3 1,5 0,68   

pH  7,5 6,9 7,7 6,2 7,9 6,8 8,2 8,2 7,4 7,5 6,3 6,7 7 7,8 8,3   

Arsenik, As mg/kg TS 28 3,8 11 <3,2 18 6,2 18 13 13 2,8 <2.0 8 18 17 2,5 10 25 

Barium, Ba mg/kg TS 940 51 340 61 470 230 340 290 430 59 17 90 850 460 55 200 300 

Bly, Pb mg/kg TS 5300 100 6900 35 2900 1100 1200 780 1100 54 15 210 1600 1800 220 50 400 

Kadmium, Cd mg/kg TS 10 <0,2 1,8 0,2 1,9 0,44 1 0,61 0,72 <0,2 <0,2 0,47 0,65 2,4 <0,2 0,8 12 

Kobolt, Co mg/kg TS 8,7 8,4 6,5 10 5,2 5,5 6,4 5,9 8,1 3,8 2,5 5,5 6,2 5,2 2,5 15 35 

Koppar, Cu mg/kg TS 1400 40 71 21 180 260 280 260 530 30 12 90 2200 360 45 80 200 

Krom, Cr mg/kg TS 43 20 29 30 20 23 23 22 39 12 11 25 52 26 11 80 150 

Nickel, Ni mg/kg TS 12 16 13 21 8,7 9,2 12 9,8 18 5,9 4 13 8,6 7,3 4,8 40 120 

Vanadin, V mg/kg TS 20 21 30 37 20 23 22 19 39 12 13 31 27 17 11 100 200 

Zink, Zn mg/kg TS 3700 100 1300 92 1400 440 870 560 690 74 33 320 1000 1500 160 250 500 

Monobutyltenn, MBT µg/kg TS 1300 29 28 18 26 46 580 400 1100 190 15 24 5600 <5,0 1,2 250 800 

Dibutyltenn, DBT µg/kg TS 2200 40 63 18 61 83 1000 870 2800 190 12 21 5800 5,9 3,1 1500 5000 

Tributyltenn, TBT µg/kg TS 3600 25 190 17 150 170 720 580 2200 110 14 14 34000 <5,0 3,2 150 300 

Tetrabutyltenn, TTBT µg/kg TS 8,9 <0,77 <0,68 <0,96 <0,56 <0,64 7,8 4,3 3,1 <0,54 <0,54 <0,54 17 <5,0 <0,46   

Monooktyltenn, MOT µg/kg TS <4,1 <0,77 <0,8 <0,96 <0,56 <0,64 <2,1 <2,6 <3,1 <0,54 <0,54 <0,54 <35 <5,0 <0,46   

Dioktyltenn, DOT µg/kg TS <0,5 <0,77 <0,68 <0,96 <0,56 <0,64 <0,54 <0,55 <2,0 <0,54 <0,54 <0,54 <8,81 <5,0 <0,46   

Trifenyltenn, TPhT µg/kg TS 150 200 3,1 <0,96 1,7 <0,64 3,2 73 870 35 <0,54 2,9 11000 <5,0 <0,46   

Tricyklohexyltenn, 
TCHT 

µg/kg TS <1 <1,5 <1,4 <1,9 <1,11 <1,3 <1,11 <1,11 <5,0 <1,5 <0,35 <1,11 <19 <10 <0,91   
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Tabell 5. Koncentrationer i grundvatten och ytvatten, ofiltrerade prover. Orangemarkerade rutor 
överskrider gräns för klass 5 (”otjänligt”) enligt SGU:s bedömningsgrunder (SGU, 2013).  

 2019-05-27 2019-09-19 2019-05-27 2019-09-19 2019-05-27 2019-09-19 
2019-
05-27 

2019-09-
19  

  GV04 GV04 GV05 GV05 GV07 GV07 

Yt-
vat-
ten 

Ytvat-
ten 

Gräns SGU 
klass 5 

grundvat-
ten 

tributyl-
tenn ng/l 0,674 <1 38,2 36,7 33,5 89,1 1,7 1,24  
Ca mg/l 224 217 74,5 82 16,3 31,3  63,3 100 

Fe mg/l 0,296 1,52 0,00368 0,0072 0,0379 0,0153  0,00639 1 

K mg/l 21 23,9 5,7 7,22 4,86 7,62  41,3 50 

Mg mg/l 34,5 38,1 2,63 3,26 2,28 4,36  122 30 

Na mg/l 181 263 7,2 10,9 23,8 40,2  1090 100 

Si mg/l 12,1 15,6 8,04 8,44 6,36 7,16  0,3  
Al µg/l 12,8 0,824 31,6 16,1 72,2 115  14,4 500 

As µg/l 0,642 1,67 0,525 0,517 0,645 0,478  0,734 10 

Ba µg/l 148 124 64,3 90,5 16,6 34,9  23  
Cd µg/l 1,56 0,0434 0,495 0,712 0,0866 0,276  0,0155 5 

Co µg/l 1,93 3,51 4,12 5,64 0,642 2,72  0,0639  
Cr µg/l 0,187 0,189 0,179 0,121 0,319 0,2  0,107 50 

Cu µg/l 14,8 1,42 48,9 50,7 31,6 39,7  2,25 2000 

Hg µg/l 0,00375 0,00286 0,0106 0,00626 0,0141 0,00599  <0.002 1 

Mn µg/l 124 458 169 289 51 151  7,64 400 

Mo µg/l 13,6 8,96 1,56 2,74 2,85 4,11  1,81  
Ni µg/l 14,5 11 11,2 15,7 5,71 12,8  1,61 20 

P µg/l 25,8 8,11 9,57 14,1 14,3 13,4  19,3  
Pb µg/l 16 0,309 5,2 8,04 0,657 2,4  0,418 10 

Sb µg/l 4,46 0,67 0,39 0,408 0,355 0,555  0,249  
Sr µg/l 721 749 211 238 41,9 81,8  870  
U µg/l 16,9 9,76 9,75 13 1,39 0,694  2,79 30 

V µg/l 3,18 0,198 0,149 0,238 0,26 0,261  0,393  
Zn µg/l 4100 1550 1140 1480 67,9 343  6,5 1000 

S mg/l 108 48,6 14,8 14,3 10,7 26,3  97,6  
sulfat mg/l 288 121 38,6 80,9 27,5 78,4  260 100 

klorid mg/l 271 456 22,1 85,6 31,5 50,2  1810 300 

DOC mg/l 6,53 8,75 3,55 3,71 6,11 3,58  5,8  
alkali-
nitet 

mg 
HCO3/l 430 545 130 137 23 33,8  85,2 <10 

pH  7,3 6,7 6,6 6,4 6,7 6,5  7,2 <5,5 
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Tabell 6. Halter i filtrerat och ofiltrerat ytvatten provtaget i samband med sedimentprovtagningen. 

  

mono-
butyl-
tenn 

di-
bu-
tyl-

tenn 

tri-
bu-
tyl-

tenn 

tetra-
bu-
tyl-

tenn 

mono-
oktyl-
tenn 

di-ok-
tyl-

tenn 

tri-
cyklo-
hexyl-
tenn 

mono-
fenyl-
tenn 

di-
fenyl-
tenn 

tri-
fenyl-
tenn 

TOC pH 
Susp. 
äm-
nen 

Prov-
punkt 

filter 
(µm) ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l mg/l  mg/l 

SedA 0,45 7,1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 5,6   

Sed A 1,5 <1 1,1 2,1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 5,8   

Sed A ofiltr. 8,5 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 5,5 7,7 <4.0 

Sed B 0,45 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 5,6   

Sed B 1,5 <1 <1 1,3 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 5,6   

Sed B ofiltr. <1 <1 1,1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 5,7 7,7 <4.0 

Sed C 0,45 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 5,6   

Sed C 1,5 <1 <1 1,8 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 5,5   

Sed C ofiltr. <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 5,6 7,7 <4.0 

3.5 Sediment 

Halterna av TBT var mycket höga i sedimenten (Tabell 5 ). Medelhalten för samtliga pro-

ver (även i djupled) är ca 1 400 mikrogram per kilo och varierar mellan 900 och 2120 

µg/kg. Gränsvärdet för TBT i sediment är 1,6 mikrogram per kg och avser en kolhalt 

(TOC) på 5% (HVMFS 2019:25) Innan uppmätta halter kan jämföras med gränsvärdet 

måste uppmätt halt normeras. Aktuell kolhalt är ca 11% ( 

Tabell 7) och uppmätta TBT-halter i sedimenten är därmed i genomsnitt ca 400 gånger 

högre än gränsvärdet. Även om man bara utgår från lägst uppmätta halt i ytsediment är 

halterna 260 gånger högre än gränsvärdet. Detta indikerar att effekter på känsliga sedi-

mentlevande organismer såsom snäckdjur med stor sannolikhet förekommer.  

Noterbart är att halterna av trifenyltenn, till skillnad från markproverna, är avsevärt lägre 

än halterna av butyltennföreningar (faktor >100 i skillnad, istället för en skillnad med en 

faktor på ca 10). Det är oklart vad denna skillnad beror på. Skillnader i analysmetoder, 

ämnesegenskaper och/eller matris skulle kunna vara några olika förklaringar. Prov från 

mark och sediment är analyserade på två olika analyslab. Detta bör studeras närmre i upp-

följande studier.  

Höga halter kvicksilver, koppar bly och zink påträffades i sedimenten (Tabell 8). Halterna 

var generellt i god överensstämmelse med Niras tidigare mätningar i sediment i Brunnsvi-

ken (Niras 2016). Halterna av kvicksilver var dock högre än vad Niras presenterade. En-

ligt den nu genomförda undersökningen var halterna av kvicksilver ca 4-5 mg/kg TS. En-

ligt NIRAS (2016) var halterna 0,5-4 mg/kg TS i ytliga sediment i Brunnsviken och <0,8 

mg/kg TS i det prov som togs i samma vik av Brunnsviken. För koppar, bly och kadmium 

finns effektbaserade gränsvärden i HVMFS 2019:25 och de överskrids hos samtliga pro-

ver.  

Halterna i sedimenten visar inte på några tydliga trender i djupled (ned till 18 cm djup). 

Detta gäller både tennorganiska föreningar och metaller. I och med att det inte finns några 
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tydliga toppar i sedimentprofilen går det inte heller att kronologiskt datera skikt på mot-

svarande sätt som Niras (2016), som använde toppar av olika ämnen för att etablera en re-

lativ kronologi (d v s att genom variationer i halter avgöra vilka nivåer i olika sediment-

proppar som har samma ålder), som sedan relaterades till den absoluta kronologin (årtal), 

vilket upprättats av Routh m fl. (2004). Enligt Niras 2016 beräknades dock sedimentat-

ionshastigheten i viken vid Stallmästaregården till 0,5 cm/år. Detta innebär att, givet att 

sedimenten ligger på ackumulationsbottnar, analyserade sediment i provpunkter A och B 

(8 cm) motsvarar ca 16 år och i provpunkt C (18 cm) motsvarar ca 36 år.  

Den sedimentkärna som togs av Niras (2016) i viken närmast Stallmästaregården har en 

mindre tydlig topp i TBT-koncentration runt ca 1990 jämfört med de allra flesta andra se-

dimentkärnor och har liknande koncentrationer som de som tagits i föreliggande studie. 

Även för flera metaller finns samma tendens med mindre tydlig topp i viken vid Stallmäs-

taregården enligt Niras (2016). Detta skulle möjligen kunna indikera att sedimenten i 

denna vik omlagras genom resuspension i större grad än i övriga Brunnsviken, dvs att de 

inte utgör ackumulationsbottnar. Enligt Niras (2016), utgör de delar av Brunnsviken som 

ligger under 6 meters djup och med lutning mindre än 5%, sannolika ackumulationsbott-

nar, och i viken närmast Stallmästaregården är vattendjupet ca 4 meter. Sedimenten var 

dock mycket lösa och har hög vattenhalt (Tabell 8), vilket talar för att man har kontinuer-

lig deposition. Eventuellt sker resuspension i relativt hög grad inne i viken, men materi-

alet ändå kanske stannar kvar och deponeras igen, på grund av att sundet som skiljer vi-

ken från övriga Brunnsviken ger lugna förhållanden för deposition och begränsat vatten-

utbyte.   

Om man antar att 0,5 cm sediment ackumuleras per år blir den mängd TBT som ackumu-

leras i sedimenten ca 1 mg m-2 år-1. Niras (2016) skattade ackumulation av TBT i sedi-

ment i Brunnsviken som helhet till 0,2 mg m-2 år-1, vilket ger 0,25 kg TBT per år för hela 

Brunnsviken, men halterna i viken närmast Stallmästaregården är alltså betydligt högre än 

i Brunnsviken som helhet. En grov skattning av totala mängden i sediment under de 50 

senaste åren (sedan TBT började användas mer allmänt) ger med 0,2 mg m-2 år-1 ca 10 kg 

TBT i sediment i hela Brunnsviken. Med den högre TBT-halten blir mängden enbart i vi-

ken vid Stallmästaregården ett par kilo. 
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Tabell 7. Halter av tennorganiska föreningar i sedimentprover på olika djup. 

  

TS 
105°

C 

mo-
no-
bu-
tyl-

tenn 

dibu-
tyl-

tenn 

tribu-
tyl-

tenn 

tetra-
butyl
tenn 

monoo
ktyl-
tenn 

diok-
tyl-

tenn 

tri-
cykloh
exyl-
tenn 

mo-
no-

fenyl
tenn 

di-
fenyl
tenn 

tri-
fenyl-
tenn 

Prov-
punkt 

Djup 
(cm) % 

µg/kg 
TS 

µg/kg 
TS 

µg/kg 
TS 

µg/kg 
TS 

µg/kg 
TS 

µg/kg 
TS 

µg/kg  
TS 

µg/kg 
TS 

µg/kg 
TS 

µg/kg 
TS 

Sed A 0-2 12,2 499 1320 921 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 

Sed A 2-4 12,9 422 947 1050 <2 <2 <2 <2 <2 <2 2,21 

Sed A 4-6 15,3 483 1390 1070 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 

Sed A 6-8 19,6 21,5 222 900 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 

Sed B 0-2 9,5 729 1410 1520 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 

Sed B 2-4 12,7 45,2 514 2020 <2 <2 <2 <2 <2 <2 4,63 

Sed B 4-6 13,8 79,7 509 1690 <2 <2 <2 <2 <2 <2 3,31 

Sed B 6-8 14,1 191 480 1500 <2 <2 <2 <2 <2 <2 2,07 

Sed C 0-2 8,9 551 1160 1500 <3 <3 <3 <3 <3 <3 4,89 

Sed C 2-4 14 37,6 215 1600 <2 <2 <2 <2 <2 <2 2,47 

Sed C 4-6 11,9 660 1370 1280 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 

Sed C 6-8 14,2 471 2220 1390 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 

Sed C 8-10 17,4 55 524 1280 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 

Sed C 10-12 15,8 28,4 274 1280 <2 <2 <2 <2 <2 <2 3,23 

Sed C 16-18 15,9 74,9 601 2120 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 
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Tabell 8. Metallhalter och halt av organiskt kol i sedimentprover på olika djup. Bedömningsgrunder enligt Naturvårdsverket (1999) respektive HVMFS 2019:25.  

 
* Värdet för koppar avser uppmätt halt minus naturlig bakgrund samt 5% TOC

  TS As Ba Cd Co Cr Cu Fe Hg Mn Ni P Pb V Zn TOC pH 

Prov-
punkt Djup (cm) % 

mg/kg 
TS 

mg/kg 
TS 

mg/kg 
TS 

mg/kg 
TS 

mg/kg 
TS 

mg/kg 
TS 

mg/kg 
TS 

mg/kg 
TS 

mg/kg 
TS 

mg/kg 
TS 

mg/kg 
TS mg/kg TS 

mg/kg 
TS mg/kg TS %  

Sed A 0-2 12,2 5,25 188 5,73 13 85,9 355 42800 5,1 376 45,9 1230 445 51,7 1020 11,1  
Sed A 2-4 12,9 5,27 192 5,77 14,1 90,7 365 40100 5,26 445 49,7 1130 459 58,5 1100 12  
Sed A 4-6 15,3 5,64 187 5,52 13,3 90,3 349 40800 4,94 435 49,8 1100 461 57,2 1090 11  
Sed A 6-8 19,6 5,27 202 5,53 15 97,1 363 41400 4,76 452 50,5 1180 459 61,8 1090 11,1  
Sed A 8-10                 6 

Sed B 0-2 9,5 5,96 174 7,13 14,7 101 406 42800 4,85 782 52,1 1600 460 63,4 1060 11,1  
Sed B 2-4 12,7 5,5 133 7,28 15,9 112 397 44900 4,6 528 57,8 1240 439 68 1120 11  
Sed B 4-6 13,8 5,39 126 7,44 15,5 109 397 44200 4,74 514 58,5 1210 457 64,6 1120 10,8  
Sed B 6-8 14,1 5,92 134 7,59 14,7 114 392 45800 4,68 481 57,8 1170 454 63,2 1080 10,8  
Sed B 8-10                 6,7 

Sed C 0-2 8,9 6,25 133 6,84 15 100 382 43300 4,39 548 53,4 1440 408 65,5 1060 11,8  
Sed C 2-4 14 5,54 113 6,32 16,1 103 374 43800 4,36 519 57,6 1220 408 64,9 1080 11,6  
Sed C 4-6 11,9 5,84 118 6,23 16,2 112 390 43400 4,49 522 59,2 1290 408 68,8 1080 11,3  
Sed C 6-8 14,2 6,17 121 6,58 14,5 103 367 44900 4,49 493 54,8 1200 406 64,2 1020 11,4  
Sed C 8-10 17,4 7,05 115 6,61 16,6 111 391 46400 4,64 534 59,2 1290 415 70,3 1110 11,4  
Sed C 10-12 15,8 7,02 119 6,6 15,8 108 384 45600 4,54 517 59,6 1300 407 65,4 1070 12  
Sed C 12-14                 6,9 

Sed C 16-18 15,9 7,04 108 6,37 16,3 107 366 44300 4,33 531 59,6 1200 395 69,6 1070 11,3  
Klass 1 Mkt låg halt  <5  <0,8  <10 <15  <0,15    <50  <150   
Klass 2 Låg halt  5-10  0,8-2  10-20 15-25  0,15-0,3    50-150  150-300   
Klass 3 Medelhög halt  10-30  2-7  20-100 25-100  0,3-1    150-400  300-1000   
Klass 4 Hög halt  30-150  7-35  100-500 100-500  1-5    400-2000  1000-5000   
Klass 5 Mkt hög halt  >150  >35  >500 >500  >5    >2000  >5000   
HVMFS      2,3   52*      130     
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3.6 Por- och bottenvatten 

Trots att de halter av TBT som har påvisats i sedimenten är mycket höga, är koncentrat-

ionerna i porvatten överraskande låga, med halter under rapporteringsgränserna, som på 

grund av spädning till följd av små volymer var 5-10 ng/L (Tabell 9). Endast i bottenvat-

ten var halterna tydligt förhöjda med halter på ca 25 ng/L.   

Värden på < 5ng TBT/L i porvatten och 1000-2000 mikrogram TBT/kg i sedimenten ger 

Kd-värden på minst 2x105 kg/L. Med kolhalt på ca 11% hamnar Koc på minst 2x106 l/kg, 

vilket är mycket högt jämfört med vad som rapporterats i de flesta andra studier (se t.ex. 

Sahlin & Ågerstrand, 2018). För fortsatt diskussion kopplat till Kd-värden, se avsnitt 4.2. 

 

Tabell 9. Halter av tennorganiska föreningar i por- och bottenvatten. 

Prov-
punkt 

Djup 
(cm) 

mono-
butyl-
tenn 

di-bu-
tyltenn 

tri-bu-
tyl-

tenn 

tetra-
butyl-
tenn 

mono-
oktyl-
tenn 

di-ok-
tyl-

tenn 

tricyklo-
hexyl-
tenn 

mono-
fenyl-
tenn 

di-
fenyl-
tenn 

tri-
fenyl-
tenn 

 
pH 

 
TOC 

  ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l  mg/l 

Sed A  
Botten-
vatten 3,96 9,61 25,3 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 7,8 5,3 

Sed A  2 + 4 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 7,2  

Sed A 6 + 10 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 7,4  

Sed B 
Botten-
vatten 5 9,11 28 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1  5,5 

Sed B 2,5 5,91 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5   

Sed B 4,5 + 8,5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 7,4  

Sed C 
Botten-
vatten 4,19 7,52 24 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1  5,4 

Sed C 4 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 7,3  

Sed C 8 + 10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 7,5  

3.7 Skakförsök sediment 

Även skakförsöket med sediment gav förhållandevis måttliga koncentrationer i lakvatten 

(Tabell 10) och därmed höga Kd-värden (Tabell 11). Vid LS10 var halterna i lösning i 

jämvikt med sedimenten 60-2 600 ng/l, vilket gav ett spann i Kd-värde på 830 till 34 000 

och geometriskt medelvärde för Kd på 7000 l/kg. För LS1000 var halterna 1-140 ng/l vil-

ket gav ett geometriskt medelvärde för Kd på 120 000 l/kg. Vid ojusterat pH hamnade 

Kd-värdena inom samma tiopotens-intervall (12 000 – 94 000 L/kg) oavsett provplats el-

ler LS-tal.  

Skaktest vid LS10 visade som förväntat pH-beroende med ökande halter i lösning vid 

högre pH. För LS1000 var pH-beroendet mindre tydligt. Den uppmätta jämviktskoncent-

rationen på <1 ng/L för Stall B, pH 8,5 och LS1000 var extremt låg och svår att förklara. 

För LS1000 gör spridningen att det är svårt att dra några slutsatser om pH-beroende (Fi-

gur 7).  



 

 
29 

 

 

Figur 7. TBT-halt (logaritmerad skala) som funktion av pH vid slut av skakförsöket. Ofyllda symboler 
representerar eget pH. Fyllda symboler symboliserar prover där pH har justerats och där pH 6; 7,5 
respektive 8,5 eftersträvades men inte alltid uppnåddes.   

 

 

Tabell 10. Halter av tennorganiska föreningar i sediment respektive lakvatten vid skaktest. 

 

pH 
mål 

pH 
slut 

TBT  
sediment 

µg/kg 

DBT  
sediment 

µg/kg 

MBT 
sediment 

µg/kg 
TBT 
ng/L 

DBT 
ng/L 

MBT 
ng/L 

TOC 
mg/L 

Sed C LS10 pH Nat  6,3 2050 1060 233 137 48 39  

Sed C  LS10 pH 6 6 8,7 2050 1060 233 117 <100 <100  

Sed C LS10 pH 7.5 7,5 7,5 2050 1060 233 218 63 33,8  

Sed C LS10 pH 8.5 8,5 8,6 2050 1060 233 1130 436 158  
          

Sed B LS10 pH Nat  6,3 2190 1280 197 176 46 16 32 

Sed B LS10 pH 6 6 5,2 2190 1280 197 64,2 16 19 33 

Sed B LS10 pH 7,5 7,5 7,5 2190 1280 197 531 147 61,9 67 

Sed B LS10 pH 8,5 8,5 8,5 2190 1280 197 2640 811 369 122 
          

Sed C LS 1000 pH Nat  4,2 2050 1060 233 144 7,5 2,9 9,7 

Sed C LS 1000 pH 6 6 6,0 2050 1060 233 13 3,5 4,3 2,7 

Sed C LS 1000 pH 7,5 7,5 7,5 2050 1060 233 7 3,8 5,9 3,2 

Sed C LS 1000 pH 8,5 8,5 8,5 2050 1060 233 13 6,6 6,2 1,6 
          

Sed B LS 1000 pH Nat  6,4 2190 1280 197 23 5,0 3,2 3,2 

Sed B LS 1000 pH 6 6 4,8 2190 1280 197 60 7,8 1,8 3,9 

Sed B LS 1000 pH 7,5 7,5 7,6 2190 1280 197 42 11 12 3,0 

Sed B LS 1000 pH 8,5 8,5 8,5 2190 1280 197 <1 <1 <1 3,4 
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Tabell 11. Kd-värden från skakförsöket. 

 

Kd TBT 
(L/kg) 

Kd DBT 
(L/kg) 

Kd MBT 
(L/kg) 

Sed C LS10 pH Nat 1,5E+04 2,2E+04 6,0E+03 

Sed C LS10 pH 6 1,8E+04 <1,1E+04 <2,3E+03 

Sed C LS10 pH 7.5 9,4E+03 1,7E+04 6,9E+03 

Sed C LS10 pH 8.5 1,8E+03 2,4E+03 1,5E+03 

    

Sed B LS10 pH Nat 1,2E+04 2,8E+04 1,3E+04 

Sed B LS10 pH 6 3,4E+04 8,2E+04 1,1E+04 

Sed B LS10 pH 7,5 4,1E+03 8,7E+03 3,2E+03 

Sed B LS10 pH 8,5 8,3E+02 1,6E+03 5,3E+02 

    

Sed C LS 1000 pH Nat 1,4E+04 1,4E+05 8,1E+04 

Sed C LS 1000 pH 6 1,6E+05 3,0E+05 5,4E+04 

Sed C LS 1000 pH 7,5 2,8E+05 2,8E+05 3,9E+04 

Sed C LS 1000 pH 8,5 1,6E+05 1,6E+05 3,8E+04 

    

Sed B LS 1000 pH Nat 9,4E+04 2,6E+05 6,2E+04 

Sed B LS 1000 pH 6 3,7E+04 1,6E+05 1,1E+05 

Sed B LS 1000 pH 7,5 5,2E+04 1,2E+05 1,6E+04 

Sed B LS 1000 pH 8,5 >2,2E+06 >1,3E+06 >2,0E+05 

3.8 Nedbrytningsindex 

Ett sätt att beskriva graden av nedbrytning av TBT är Butyltin Degradation Index (BDI). 

BDI definieras som kvoten mellan summan av koncentrationen av nedbrytningsproduk-

terna DBT och MBT och koncentrationen av TBT: 

𝐷𝐵𝐼 =  
[𝐷𝐵𝑇] + [𝑀𝐵𝑇]

[𝑇𝐵𝑇]
 

De ytliga jordproverna hade generellt lägre BDI, d.v.s. lägre grad av nedbrytning, än de 

jordprov från skruvborrning (djupare prover), med medelvärden på 0,6 respektive 1,7 (Fi-

gur 8), vilket var en statistiskt signifikant skillnad (t-test, p= 0,004). Eftersom nedbryt-

ning främst sker i lösning, är en möjlig tolkning av att TBT på större djup har högre ned-

brytningsindex, att det huvudsakligen transporterats dit i löst form och därför hunnit bry-

tas ned under transporten, medan TBT i ytan mest består av TBT i partiklar/färgflagor.  

För sedimentprov var BDI i genomsnitt 0,9, vilket var statistiskt skiljt från de djupa jord-

proven, (t-test, p=0,02), men inte från de ytliga jordproven (t-test, p= 0,24). Rent generellt 
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fanns en trend med lägre BDI för prover med höga halter TBT. Speciellt för de skruvbor-

rade proverna och för sedimentproverna var spridningen stor. De ytliga markproven utgör 

samlingsprov och hade därmed som förväntat lägre spridning.  

Ingen trend i BDI med djupet observerades i sedimenten.  

 

 

Figur 8. Butyl degradation index (BDI) för prover tagna med skruvborr, ytliga markprover, sediment-
prover och sedimentprover som används för skaktest. 
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4. Diskussion 

4.1 TBT-flöden 

TBT-halterna i viken utanför Stallmästaregården är höga eller mycket höga i samtliga 

matriser (sediment, jord, grundvatten). Efter omräkning till 5% kolhalt, är halterna ca 400 

gånger högre än vattenförvaltningens gränsvärde för sediment (1,6 µg/kg). Total belast-

ning av TBT till Brunnsviken som helhet beräknades av Niras (2016) till ca 250 gram per 

år, vilket stämmer bra med föreliggande undersökning, som enbart fokuserar på den del 

av Brunnsviken där Niras (2016) hittade de högsta halterna. Att det är frågan om fortsatt 

pågående belastning stöds av att halterna inte minskar när man går upp mot ytan i de 

översta centimetrarna av sedimenten.  

En belastning som innebär att man klarar av MKN-nivån skulle innebära en belastning på 

ca 1 g TBT/år för hela Brunnsviken (Niras 2016) och belastningen till sediment som hel-

het i Brunnsviken skulle alltså därmed behöva minskas till högst ungefär 0,5% av nuva-

rande belastning. För viken närmast Stallmästaregården krävs alltså en ännu större minsk-

ning.  

Halterna i ytvatten är inte exceptionellt höga, 1-2 ng/l, men ändå långt över gränsvärdet 

för ytvatten, uttryckt som ett årsmedelvärde (0,2 ng/l; HVMFS 2019:25).  

Den stora belastningen av TBT i Brunnsviken innebär att det som idag, relativt sett, är 

små bidrag (i storleksordning några gram per år), ändå ger tillskott som i sig skulle inne-

bära att gränsvärdet för sediment skulle överskridas. Man får därför vara noga med vad 

som avses i termer av stora eller små bidrag till belastningen av TBT till Brunnsviken – 

stora i förhållande till dagens belastning eller stora i förhållande till den belastning som 

kan anses acceptabel.   

4.1.1 Vattenutbyte 

Man kan göra skattningar av mängden TBT i hela Brunnsviken. Tiedemann (2016) skat-

tade hela Brunnsvikens sjövolym till 10 miljoner m3. En halt på drygt 1 ng/L i ytvattnet 

ger därmed att mängden TBT i vattenmassan är drygt 10 gram. Med en skattad belastning 

på 250 g/år innebär detta en uppehållstid för TBT i vattenmassan på ca två veckor. Detta 

är rimligt även med tanke på en ungefärlig fallhastighet för partiklar på ca 100 m/år 

(Lindström & Håkanson, 2001) och ett medeldjup i Brunnsviken på drygt 6 meter. 

Vattenomsättningen i Brunnsviken har beräknats i ett antal studier (Stenström 2007; 

Portin 2011; Tiedemann 2016). Huvudsakliga vattenutbytet sker via Ålkistan, där flödet 

alternerar mellan in och ytflöde med en periodicitet på ca 12 timmar (tidvatten). Detta 

flöde har beräknats vara betydligt större än den pumpning på 0,5 m3/s som pågår under 

vår och sommar. Tillrinningen till Brunnsviken via grund och ytvatten är ca 0,2 m3/s. En-

ligt Portin är typiskt vattenflöde genom Ålkistan 10 gånger större än pumpflödet, medan 

nettoflödet av pumpningen är ungefär lika stort som flödet genom Ålkistan. Vattenom-

sättningstiden är därmed i storleksordningen några veckor, alltså längre än den tid det tar 



 

 
33 

 

för partiklar att sedimentera. Vattenutbytet med omgivande vatten skulle kunna innebära 

ett betydande nettoflöde av TBT, antingen till eller från Brunnsviken. Ett hypotetiskt 

flöde på 3 m3/s med koncentrationen 1 ng TBT/L skulle motsvara ett massflöde på nästan 

100 gram TBT per år.  Hur stort nettoflödet blir är dock oklart. Enbart att skatta vattenut-

bytet innebär stora osäkerheter. Halterna av TBT i ytvatten i Lilla Värtan är också kraftigt 

förhöjda, med halter som enligt VISS ligger på ca 1-2 ng/L i ytvattnet, d v s ungefär 

samma halter som i Brunnsviken, vilket indikerar att nettoutbytet av TBT med omgi-

vande vatten kanske inte är så stort. Mönster för TBT i sedimenten enligt Niras (2016) vi-

sar dock att högsta halterna finns i de södra delarna av Brunnsviken, där båtklubbarna lig-

ger, medan halterna nära Ålkistan i de centrala delarna av Brunnsviken är lägre. Detta ty-

der på att vattenutbytet med Lilla Värtan troligen inte är en huvudkälla till TBT i Brunns-

viken utan att huvudkällan istället är båtklubbarna. Om den direkta TBT-tillförseln från 

båtklubbar till Brunnsviken upphörde helt skulle situationen i sedimenten troligen förbätt-

ras avsevärt men vattenutbytet med Lilla Värtan innebär att TBT-halterna i ytvatten och 

sediment i Brunnsviken troligen skulle fortsätta att överskrida gränsvärdena.  

4.1.2 Sediment  

En stor mängd TBT ackumuleras årligen i sedimenten och det finns ingen tydlig minsk-

ning av halterna över tid i ytliga sediment vilket tyder på en förhållandevis jämn, fortsatt 

tillförsel. Sedimenten är därmed en stor sänka för TBT i ytvatten.  

Resuspension av förorenade sediment skulle potentiellt kunna bidra till en signifikant an-

del av TBT i vattenmassan (i löst eller suspenderad form), men för att i längden upprätt-

hålla höga halter i ytliga sediment krävs en kontinuerlig tillförsel av TBT, eftersom hal-

terna annars snart skulle spädas ut till betydligt lägre halter. Sediment kan inte gärna vara 

både en nettosänka och en nettokälla till TBT i ytvatten och inte heller en nettokälla av 

TBT till sig självt. Varken resuspension eller diffusion från sediment kan därmed bidra 

med ett nettotillskott av föroreningar. Detta innebär dock alltså inte nödvändigtvis, att den 

belastning till ytvattnet som resuspension och diffusion skulle bidra till, om övrig belast-

ning upphörde, är obetydlig i förhållande till vad som kan anses vara acceptabel belast-

ning. 

De mycket låga porvattenkoncentrationerna tyder på hög sorption och låg diffusion från 

sedimenten. Några försök att beräkna storleken på diffusionen har inte gjorts eftersom 

halterna låg under rapporteringsgränsen.  

De betydligt lägre trifenyltennkoncentrationerna i sediment, speciellt relativt butyltenn-

föreningarna, jämfört med markproverna skulle kunna indikera att marken inte är en pri-

mär källa till dessa tennorganiska föreningar i sediment.  

4.1.3 Grundvattentransport 

För att beräkna föroreningstransporten med grundvatten behövs utöver koncentrationer av 

föroreningar i grundvatten även vattenflöden. Några mätningar i fält av vattenflödets stor-

lek har inte gjorts och den hydrogeologiska situationen på platsen är besvärlig. Enligt 

jordartskartan ligger båtklubben på gränsen mellan ett område med postglacial lera i väst 
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och isälvsedimenten i Brunkebergsåsen i öst. Bellevueparken som ligger omedelbart öster 

om båtklubben är en del av Brunkebergsåsen, som dyker ned under vattnet norr om Bel-

levueparken där den bildar ett sund som utgör inloppet till den vik där båtklubben ligger. 

Markundersökningarna visar dock att marken på själva båtklubben mestadels består av 

fyllnadsmassor och en del gyttja. Lera påträffas i provpunkterna 1 och 2 längst i väster 

och sandiga sediment i den östra delen. Att marken till stor del består av fyllning innebär 

att den hydrauliska konduktiviteten är hög. Detta i kombination med att området ligger i 

kanten av Brunkebergsåsen gör att vattenflödet kan vara relativt stort.  

Man kan göra en mycket grov överslagsberäkning av grundvattenflödet utifrån Darcy’s 

lag. Om man ansätter tvärsnittsarean för vattenflödet till 200 m2 (100 meter brett och 2 

meter djup) och antar att den hydrauliska konduktiviteten är mycket hög (ca 1 x 10-3 m/s) 

samt att grundvattengradienten är 2% (baserat på lutningen på marken inom båtklubben, 

se avsnitt 2.1.3) ger detta ett grundvattenflöde på 4 L/s, eller 1,3 x 105 m3/år. En genom-

snittlig koncentration på 50 ng TBT/L (avsnitt 3.3) i grundvattnet ger i så fall en belast-

ning på ca 6 g TBT/år via grundvattnet. Denna skattning är dock mycket grov och sanno-

likt en överskattning, men kan ge en uppfattning om ungefärlig storleksordning på belast-

ningen från mark till ytvatten via grundvattentillförsel.  

Grundvattenytan i området ligger i medeltal ett par decimeter över havsnivå, medan 

markytan i provpunkterna ligger 1,3-2,5 m ö h, vilket alltså innebär att något grundvatten-

flöde inte sker i de översta 1-2 metrarna i marken, där de högsta halterna finns. Grundvat-

tenflödet sker istället huvudsakligen i mark som inte är förorenad i lika hög grad (halter < 

ca 0,5 mg/kg, Tabell 4). Den största delen av TBT-läckaget bör alltså ske med perkole-

rande markvatten i omättad zon. För att räkna på den transport som sker genom omättad 

zon kan man anta att grundvattenbildningen är 400 mm/år. För båtklubben med en yta på 

ca 100 x 20 m får man då en area på 2000 m2 och en grundvattenbildning på 800 m3/år. 

Jämför man med det grovt skattade grundvattenflödet ovan får man en utspädningsfaktor 

på ca 160 ggr, vilket i så fall innebär en koncentration i markvattnet som perkolerar ge-

nom marken i båtklubben på ca 8000 ng/l. Återigen med mycket grova skattningar.  

Laktest av markprov har inte genomförts. Räknar man med det Koc-värde, 8090 l/kg, 

som används i Naturvårdsverkets riktvärdesmodell och uppmätt organisk halt på ca 1,5 % 

blir dock Kd-värdet 120 l/kg. Med TBT-halter på ca 20 mg/kg i ytlig jord blir beräknad 

halt i markvatten hela 167 µg/L (d v s 167 000 ng/L). Transporten till ytvatten blir enligt 

en sådan beräkning 130 g TBT/år via grundvatten. Man kan dock räkna med omfattande 

sorption av TBT under transport genom marken, varför flöden i denna storleksordning 

troligen är starkt överskattade.  

De data som presenterats här tyder inte på att belastning via grundvattentransport skulle 

vara dominerande för dagens belastning av TBT i Brunnsviken och de i sediment upp-

mätta höga halterna även i ytan. En tillförsel med grundvatten och/eller ytavrinning i stor-

leksordningen 250 gram per år (se ovan uppskattning av nettotillförsel) bedöms inte som 

särskilt trolig. Belastningen via grundvatten är mer troligt i storleksordningen några gram 

per år, vilket ändå skulle kunna vara tillräckligt för att miljökvalitetsnormerna för TBT i 

Brunnsviken inte kan följas.  
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4.1.4 Erosion 

Erosion genom ytavrinning och vind har inte studerats i projektet. Uppställningsytan som 

utgör huvuddelen av båtklubben består av en grusad plan, som inte visar några synliga 

tecken på erosion. Om erosion sker på ytan är det sannolikt något som huvudsakligen in-

träffar antingen i form av ytavrinning/erosion vid mycket kraftigt regn, eller kraftig snö-

smältning, alternativt som vinderosion vid kraftig vind i kombination med torra markför-

hållanden, d v s i båda fallen mycket episodiskt och därmed svårt att provta. På den aktu-

ella båtklubben övergår marken i kaj med en träbrygga som löper längs i stort sett hela 

strandkanten. Att kvantifiera erosion med mätningar är en svår uppgift, och vi har hittills 

inte kunnat hitta en metodik för att genomföra detta på ett tillfredställande sätt.  

För att ytavrinning ska ske måste man antingen få en grundvattenyta som når upp till 

markytan (d v s översvämning) eller att markens infiltrationskapacitet överskrids. Det se-

nare sker typiskt antingen i samband med kraftigt regn eller i samband med att marken är 

tjälad. För en grusyta med hög hydraulisk konduktivitet, som den på Stallmästaregården 

och många andra båtuppställningsplatser, krävs därför mycket kraftig nederbörd för att 

man ska få avrinning på ytan. Ytavrinning på typiska båtuppställningsplatser, på flacka 

grusade ytor sker därmed enbart i samband med den typ av speciella tillfällen som nämns 

ovan.  

 

Man kan emellertid göra översiktliga beräkningar av erosionsförluster med ett modelle-

ringsverktyg, RUSLE (Revised universal soil loss equation), som är en av flera liknande 

metoder för att beräkna erosion (A) i ton ha-1 år-1. Indata som krävs är regnintensitet (R), 

markegenskaper (K), topografi (LxS), markanvändning (C) och erosionsskyddande åtgär-

der (P).  

A= RxKxLxSxCxP 

Om man ansätter regnintensitet R=378 MJ mm ha-1 h-1 y-1 (medelvärde för Sverige enligt 

Panagos m. fl. 2015), K=0,02 ton h MJ-1 mm-1 (fyllning enligt Djodjic & Markensten 

2019), sluttningslängd 20 meter och marklutning på 2% vilket ger L=0,98 och S=0,25, 

och slutligen faktor 1 för markanvändning C och erosionsskydd P, får man en jordförlust 

på 1,8 ton ha-1 år-1. Detta är alltså lika med en årlig jordförlust på 0,18 kg m2, motsva-

rande ett jordlager på i storleksordningen 0,1 mm.  

Om båtklubbens area är 20 x 100 meter = 0,2 ha får man alltså erosion på 360 kg/år. Om 

man kombinerar detta med en ytlig halt TBT på 20 mg/kg ger detta en årlig transport på 

7 g TBT för denna mycket teoretiska och osäkra skattning. Storleksordningen visar där-

med att ytavrinning ändå är något som är relevant att ta hänsyn till i lika hög grad som 

t ex grundvattentransport.  

Något försök att skatta vinderosionen och mängd TBT som sprids via luft från förorenad 

mark eller i samband med att t.ex. gamla övermålade färglager släpper från skroven i 

samband med skrapning och slipning av båtar har inte gjorts. Man kan dock notera att 

spridning med vind sannolikt till en inte obetydlig del kommer att ske till andra områden 

än ut till Brunnsviken, eftersom vindriktningar skiftar. Troligen är vindrelaterad spridning 

som störst vid kraftiga vindar och vid bearbetning av båtskrov (slipning mm.).  
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4.1.5 Båtskrov 

Halterna TBT i sediment är enligt Niras (2016) klart högre i den södra delen än i övriga 

Brunnsviken, vilket är logiskt eftersom det finns tre båtklubbar längst ned i Södra Brunn-

sviken (varav Stallmästaregårdens båtsällskap är en). Detta säger dock inget om huruvida 

TBT i sedimenten kommer från marken på båtsuppställningsplatserna (via t ex grundvat-

tentransport eller via ytvattentransport) eller från båtarna som ligger i vattnet, eftersom 

båtuppställningsplatserna ligger i omedelbar anslutning till kajplatserna.  

Belastning av tennorganiska föreningar från båtskrov har inte skattats direkt i denna stu-

die. Det har även visat sig svårt att hitta litteraturuppgifter om spridning av tennorganiska 

föreningar från båtskrov i vatten. Det finns litteratur (t ex Eklund & Watermann 2018) 

med data över vilka mängder tennorganiska föreningar man kan förväntas hitta på fritids-

båtar. Båtskrov innehållande TBT ska sedan 2008 vara övermålade för att förhindra 

utläckage, men några laktest eller liknande skattningar av frigörelsen av TBT från tidigare 

övermålade båtskrov har inte kunnat hittas i litteraturen.  

Mängden tenn på båtar med gamla färglager kvar, kan i genomsnitt vara i storleksord-

ningen några tiotals gram per båt (Eklund & Watermann 2018). En tredjedel av alla 

svenska plastbåtar i sötvatten och en fjärdedel i brackvatten (Östersjön) hade enligt 

Eklund & Watermann (2018) halter över 50 µg Sn/cm2, varav 10 respektive 6 procent 

hade halter över 400 µg Sn/cm2. Med en båtskrovsarea på 10 m2 och 50 µg Sn/cm2 blir 

mängden tenn 5 gram, vilket motsvarar drygt dubbla vikten d v s ca 10 gram per båt räk-

nat som TBT. För 400 µg Sn/cm2 blir mängden TBT per båt alltså ca 80 gram. För mät-

ningar från totalt 3167 båtar från 40 båtklubbar i Stockholms stad (dock inte Stallmästare-

gården) under 2017-2018 rapporterade Eklund & Eklund (2019) ett medelvärde för tenn 

på 66 µg Sn/cm2. (Det är dock oklart i rapporteringen hur värden under kvantifierings-

gränsen 50 µg Sn/cm2 hanterats).  

Antalet båtar med hemmahamn i Brunnsviken är ca 400-500 stycken Om man gör en 

grov skattning av storleksordning för mängden TBT på båtskrov i Brunnsviken och antar 

i genomsnitt 10 gram TBT/båt får man en summa på 4-5 kg TBT. Hur mycket som läcker 

ut från dessa gamla skrov verkar det inte finnas några skattningar av. Ett läckage på nå-

gon eller några procent förefaller inte orealistiskt, vilket i så fall skulle ge bidrag på tio-

tals gram TBT per år till Brunnsviken. Om man antar att läckage från fritidsbåtar står för 

hela belastningen av TBT till Brunnsviken (0,25 kg TBT per år enligt Niras 2016) inne-

bär det att varje båtskrov bidrar med ca 0,5 g TBT per år.  

4.1.6 Nedbrytning 

Användningen av Butyltin degradation index (BDI) som mått på nedbrytning återspeglar 

nedbrytningsvägen för TBT, som alltså innebär att butylgrupperna avlägsnas, så att det 

till slut endast återstår en tennjon.  

Nedbrytning av TBT i ytvatten och porvatten sker förhållandevis snabbt med halverings-

tider från dagar till veckor, medan nedbrytning i sediment sker betydligt långsammare 

med halveringstider på 1-10 år (Furdek m. fl. 2016). Ingen kvantifiering av detta har 

gjorts i projektet. De höga Kd-värdena indikerar dock att en stor andel av TBT i vattnet är 

partikelbundet, vilket skulle kunna innebära en förhållandevis lägre nedbrytning av TBT i 
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Brunnsviken i jämförelse med andra studier, eftersom nedbrytning alltså sker framför allt 

när TBT finns i lösning (Furdek m. fl. 2016).  

4.1.7 Massbalans 

Det finns många frågetecken kring storleken på flödena. En sammanfattning av de grova 

skattningar som gjorts illustreras i Figur 9. Det är sammanfattningsvis svårt att få ihop en 

massbalansbudget för Brunnsviken, där sedimenthalterna tyder på att tillförseln är i stor-

leksordningen ett par hundra gram.  

 

Figur 9. Försök till massbalansberäkning för TBT-flöden i Brunnsviken. 

4.2 Kd-värden  

De Kd-värden för TBT som rapporterats här är ovanligt höga med vad som rapporterats 

tidigare. Det var delvis väntat eftersom förhållandena för sorption är gynnsamma vid de 

höga kolhalter och neutrala pH som råder, även om liknande förhållanden är långt ifrån 

ovanliga. Höga Kd-värden på drygt 1 x 105 har t.ex. tidigare även rapporterats av bl a Bri-

ant m. fl. (2016) och Furdek m. fl. (2016).  

TBT-molekylen sorberar huvudsakligen som ett typiskt organiskt ämne, d.v.s. genom 

fastläggning till organiskt material. Eftersom den innehåller en metalljon är sorptionen 

dock även pH-beroende. Sorption av TBT till organiskt material sker genom att tennato-

men binder till en karboxyl- eller fenolgrupp (Berg m fl. 2001, Fang m fl. 2017). Om se-

dimenten innehåller mer än 1% organiskt material (d v s >0,5 % organiskt kol) är sorption 

till mineralytor i regel försumbar (Berg m fl 2001). Sorptionen till organiskt material sker 

snabbt och är reversibel (Ma m. fl. 2000). Kd-värden för TBT varierar stort. Värden i lit-

teraturen varierar från mindre än 100 L/kg till ca 100 000 L/kg. Högst Kd-värden får man 

om sedimenten innehåller höga halter organiskt material (Langston & Pope, 1995; Hoch 

& Schwesig 2004). Adsorptionen ökar generellt med stigande pH upp till ungefär neutralt 
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pH, men adsorptionen minskar sedan igen vid högre pH (Fang m fl. 2017). Lösligheten är 

alltså lägst runt pH 6-8. Ökningen vid pH<6 anses bero på deprotonering av karbox-

ylgrupper som binder TBT+ (Fang m fl 2017). Vid högre pH föreligger TBT som oladdad 

TBTOH. Även salthalt/jonstyrka har inverkan på adsorptionen, men pH är betydligt vikti-

gare (Fang m fl 2017). 

Utöver Kd-värden från laktest och porvatten, går det även att beräkna ett ungefärligt mi-

nimum för Kd-värde i vattenmassan i Brunnsviken, eftersom vi vet att halten i sediment 

är ca 1000-2000 µg/kg och att totalhalten TBT i ytvatten är ca 1 ng/L. Det går att på goda 

grunder göra antagandet att TBT-halten för suspenderade partiklar i vattenmassan har un-

gefär samma TBT-halt som sedimenten. Enligt mätningar rapporterade av Niras (2018) 

var TBT-halten i sedimenterande material från sedimentfällor 700-1600 µg/kg i hela 

Brunnsviken, vilket var på ungefär samma nivåer som motsvarande halter i sediment. Om 

TBT-halten i lösning som ett första antagande sätts lika med totalhalten på 1-2 ng/L 

måste Kd vara 500 000 – 1 000 000 l/kg för att halten i fast fas ska bli 1000 µg/kg. Kd 

kan alltså vara högre men inte lägre än ovan angivna värden, eftersom halten i fast fas i så 

fall blir lägre än 1000 µg/kg. Höga Kd-värden håller halterna i ytvatten nere på relativt 

måttliga nivåer, trots mycket höga halter i sedimenten.  

Tomczak m fl. (2019) visade nyligen att Kd-värden i ytvatten för grundämnen är typiskt 

ca två tiopotenser högre än motsvarande Kd-värden i sediment. Om motsvarande förhål-

lande råder för organiska ämnen i allmänhet och TBT i synnerhet är inte känt. Att Kd-

värdet i sedimenten är högre än i vattenmassan är dock mycket troligt, eftersom det finns 

en betydligt större mängd tillgängliga adsorptionssites tillgängliga i sedimenten jämfört 

med i ett ytvatten med endast en mindre mängd suspenderade partiklar.    

Jämförelse med Kd i miljöövervakningsdata 

En sammanställning av Kd-värden som beräknas från screeningdata tillgängliga via scre-

eningdatabasen (https://dvsb.ivl.se/dvss/DataSelect.aspx) för platser där halter i både se-

diment och ytvatten analyserats, ger ett bra samband mellan halter i sediment och ytvatten 

(Figur 10), om man undantar tre datapunkter från vatten som alla ligger i trakterna av 

Bollnäs (sjöarna Växsjön och Varpen som båda ligger i Ljusnan och en mätpunkt i älven 

mellan dessa sjöar som alla har höga TBT-halter i ytvatten men inte i sediment). Samban-

det drivs av fyra mätpunkter från Stockholm/Mälaren med höga halter i både ytvatten och 

sediment. I övrigt finns några punkter med TBT-halter i sediment upp till och med strax 

över 100 µg/kg men utan höga TBT-halter i ytvatten. Lutning på linjen ger ett Kd-värde 

på 3 x 105 l/kg vilket alltså även det är mycket högt jämfört med andra studier. Data från 

Brunnsviken som presenterats här avviker genom att ha lägre halt i ytvatten än väntat 

med utgångspunkt från TBT-halterna i sedimenten. Om man istället använder medelvärde 

för hela Brunnsviken uppmätt av Niras (2016) på 800 µg/kg faller dock Brunnsviken in 

bättre på samma linje som övriga punkter.  

Man kan notera att de Kd-värden som rapporterats här skiljer sig radikalt från de som an-

vänts för att generera preliminära EQS-värdet för sediment på EU-nivå. Man använde då 

ett Koc-värde på 1084 l/kg, vilket med kolhalt på 10% gav ett Kd värde på 108 l/kg (EU, 

2005). Detta gav i sin tur ett EQS-värde för sediment som var så lågt som 0,02 µg/kg dw. 

För att beräkna det svenska EQS-värdet (Sahlin & Ågerstrand, 2018) användes istället 

https://dvsb.ivl.se/dvss/DataSelect.aspx


 

 
39 

 

Koc= 40 000 l/kg vilket för en kolhalt på 5% motsvarar Kd = 2000 l/kg. Detta gav ett 

EQS-värde på 0,4 µg/kg TS vid 5% TOC-halt. Som slutligt gränsvärde valdes dock istäl-

let 1,6 µg/kg, då det är baserat på toxikologiska studier av sedimentlevande organismer 

(och inte en omräkning från toxikologiska data för vattenlevande organismer).  

 

Figur 10. Förhållande mellan TBT i ytvatten och sediment i parade prov från screeningdata. 

5. Slutsatser 

Det finns fortfarande stora osäkerheter kring spridningen av TBT i Brunnsviken. Att det 

finns en pågående nettobelastning på sedimenten i storleksordningen ett par hundra gram 

TBT per år, är känt sedan tidigare (Niras 2016). I denna studie har vi försökt kvantifiera 

olika flöden för att ringa in vad som kan vara stort och smått i sammanhanget.  

Ett tydligt resultat var att TBT sorberar ovanligt starkt till sedimenten i Brunnsviken. 

Regressionssambandet med screeningdata från flera andra lokaler indikerar dock även 

mer allmänt höga Kd-värden i Sverige, jämfört med vad man annars hittar i litteraturen 

för detta ämne. En hypotes att arbeta vidare med är alltså att TBT generellt binder hårt till 

sediment under vanliga svenska förhållanden. 

Grundvattentransport av TBT har inte kunnat skattas tillfredsställande. Endast ett par 

grundvattenrör på en enskild båtuppställningsplats är otillräckligt för att dra några långt-

gående slutsatser. De data som finns indikerar ändå att belastningen via grundvatten kan 

vara av storleksordningen flera gram per år, vilket t ex är tillräckligt för att Brunnsviken 

inte skulle klara miljökvalitetsnormerna. Teoretiska beräkningar visar även att erosion ge-

nom ytavrinning i samband med kraftiga regn kan ge en belastning av TBT i samma stor-

leksordning. 
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Läckage från båtskrov, när de ligger i vattnet och i samband med upptag, har överhuvud-

taget inte undersökts i denna studie men är en tänkbar kandidat till en stor del av TBT-be-

lastningen i Brunnsviken och på andra ställen. Inte heller vindmedierad spridning (t.ex. 

som en följd av damning i samband med slipning, skrapning och blästring) har under-

sökts.  

6. Fortsatta studier? 

Den massbalans som presenteras i denna rapport har mycket stora osäkerheter, men ger 

en indikation av möjliga storleksordningar. För att bygga mer kunskap om TBT-transport 

är ytterligare undersökningar önskvärda. Dels fördjupade studier vid den nu undersökta 

båtklubben och dels ytterligare undersökningar på andra lokaler för att få bättre förståelse 

för allmängiltigheten av resultaten. Bland annat var Kd-värden i denna studie högre än 

väntat. Kan man därmed förvänta sig liknande resultat från andra lokaler när det gäller 

hur hårt TBT binds till partiklar och sediment i Sverige? Vad innebär detta ur ett riskper-

spektiv (risk för effekter)? Och ur ett åtgärdsperspektiv (såsom sanering av mark eller se-

diment, försiktighetsmått vid bearbetning på land, båtupptag, krav på hårdgjorda ytor och 

omhändertagande av ytavrinning)? 

Ytterligare studier för att minska osäkerheterna kring spridning av TBT krävs bland annat 

när det gäller följande: 

Grundvattenflöden 

Bättre skattning av TBT-belastning via grundvatten behövs. 

• För att få en säkrare skattning av grundvattenflöde av TBT vid Stallmästaregår-

den behövs framför allt en skattning av grundvattenflödet storlek, men även fler 

provtagningsomgångar med efterföljande analys för säkrare skattning av TBT-

koncentrationer, inklusive variationer i tid och rum.  

• För en mer generell kunskap om grundvattentransport behövs provtagning av 

grundvatten på fler båtuppställningsplatser. Även mycket bra grundvattendata 

från en enda plats är inte tillräckligt för att kunna generalisera till andra platser 

där förutsättningarna är helt annorlunda.  

• För att få bättre kunskap om tranportprocesser (utlakning och fastläggning) i mar-

ken är det önskvärt med uppsamling och analys av markvatten med lysimetrar, 

både ytligt och på större djup, antingen vid Stallmästaregården, eller på annan lo-

kal. Laktest i form av kolonnförsök bör även genomföras, antingen i samband 

med undersökning med lysimeter eller som ett alternativ till detta.  
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Erosion och ytavrinning 

Erosion och ytavrinning ingår normalt inte i riskbedömning av förorenade områden men 

kan potentiellt ha betydelse i vissa fall och kan förväntas öka i betydelse i ett framtida kli-

mat. Båtuppställningsplatser, som ofta utgörs av grusade ytor utan vegetationstäcke nära 

vatten, är platser där erosion skulle kunna ha betydelse.  

Erosion och ytavrinning från grusade ytor är dock svårt att mäta i fält. Dagvatten spolas 

dessutom oftast ut mycket episodiskt vid kraftiga regn, särskilt efter längre tids torrt väder 

(”first flush”). Ett första steg för vidare studier inom detta område skulle kunna omfatta 

• En generell kunskapssammanställning av spridning p g a erosion för att bättre 

förstå vilken effekt ytavrinning kan ha när det gäller spridning av TBT.  

• Laboratorieförsök med kontrollerade förhållanden där regnintensitet kan regleras 

är en tänkbar väg framåt för att studera erosion och ytavrinning.  

Spridning med suspenderade sedimentpartiklar och Kd-värden 

För att bekräfta eller förkasta de hypoteser som presenterats i denna rapport om att Kd-

värden för TBT i sediment generellt är höga i Sverige/Östersjön behövs ytterligare stu-

dier.  

• Ny provtagning av porvatten och analys med en lägre rapporteringsgräns för TBT 

i syfte att bekräfta låg diffusion och höga Kd-värden.  

• Skaktest vid ännu högre L/S-tal (100 000 -1 000 000) för att bekräfta Kd-värden i 

vattenmassan.  

• Sammanställning av ytterligare miljöövervakningsdata med TBT-halter i sedi-

ment och ytvatten från andra platser i Sverige (även Västkusten och recipienter 

med lägre pH samt i andra länder?).  

• Fraktionering av löst, kolloidalt och partikelbundet TBT i ytvatten och analyser 

med låg rapporteringsgräns.  

Utlakning från båtskrov 

• För att skatta utlakning från båtskrov är laktest på båtskrov önskvärt. Det har inte 

gått att hitta litteratur som beskriver detta kvantitativt. Laktest på båtskrov verkar 

följaktligen inte ha gjorts överhuvudtaget.  

Luft/vindspridning 

• Någon form av fällor för luftburna partiklar borde kunna användas för att studera 

spridning via luft. 

Ekotoxikologi 

• TBT-halter i sediment kan användas för att prediktera om det förekommer effek-

ter på bottenlevande organismer (såsom gastropoder i detta fall). Effekter torde i 



 

 
42 

 

så fall indikera ett åtgärdsbehov. Undersökningarna i denna studie har dock en-

bart fokuserat på kemiska analyser och spridning. Effekter i fält kan för TBT un-

dersökas genom analys av imposex (VDSI) hos insamlade snäckdjur från områ-

det, om substratet är lämpligt för arten. Höga Kd-värden gör TBT sannolikt 

mindre biotillgängligt, genom att halterna i porvattnet sjunker (låga porvattenhal-

ter påvisades i denna studie). För sediment är gränsvärdet uttryckt för 5% TOC 

för att man ska kunna ta hänsyn till just skillnader i biotillgänglighet (porvatten-

halter) mellan olika sediment.  Andra exponeringsvägar är dock också tänkbara. 

På platsen uppmättes t.ex. också höga halter i bottenvattnet och även om sedi-

mentlevande organismer oftast antas exponeras främst via porvattnet (gälupptag 

av löst TBT) kan, beroende på bl.a. levnadssätt, oralt upptag (även av partikel-

bundet TBT) tänkas ge upphov till biologiskt upptag och därmed effekter av 

TBT. I uppföljande studier bör förekomst av imposex hos relevant art undersökas 

i området.  

Riskbedömning och åtgärder 

• Det finns otaliga båtklubbar i Sverige. Vilka åtgärder är nödvändiga för att för-

hindra oacceptabel spridning till ytvatten och sediment? De högsta halterna i 

mark påträffas i ytliga skikt. Är ytlig sanering tillräckligt? Bör ytorna hårdgöras - 

vilka för- och nackdelar finns med detta? Finns möjlighet att behandla jorden och 

sedimentet på plats, genom att t ex stimulera nedbrytning (in situ sanering) eller 

göra TBT-molekylerna mindre biotillgängliga? Behövs striktare regler för hur bå-

tar får hanteras, för att minska spridningen i samband med båtupptag och bearbet-

ning (t.ex. slipning) på land?  Är sanering av båtskrov en effektiv åtgärd som i 

första hand bör prioriteras framför sanering av mark och sediment?  Räcker det 

annars att sanera båtskrov och marken för att sedimenten ska återhämta sig? 

Fortsatta studier vid Stallmästaregården? 

En tanke med den studie som redovisas i denna rapport var att etablera en försökslokal, 

som kan användas i en större framtida studie. Frågeställningarna ovan visar på fortsatt be-

hov av en större forskningsinsats antingen vid Stallmästaregården eller vid någon annan 

båtklubb. En fördel med Stallmästaregården är att vi nu känner till en hel del om lokalen 

och att det även finns tidigare undersökningar av Brunnsviken att luta sig mot. Det finns 

även nackdelar med lokalen. Osäkerheterna kring grundvattenflöden är en nackdel, ge-

nom att lokalen ligger i gränsen mellan en isälvsavlagring med mycket hög hydraulisk 

konduktivitet och tät postglacial lera. Marken på båtklubben består till stor del av utfyll-

nad, men i de provtagna markprofilerna finns även betydande inslag av gyttja (d v s 

sjö/havssediment), vilket kan förklaras av sjösänkningen i samband med att Ålkistan an-

lades. Sjösänkningar är inte något ovanligt, men gyttjelagren från sjösedimenten gör ändå 

förhållandena vid Stallmästaregården avvikande från vad som annars är typiskt. Den be-

handling med aluminium som genomförts under 2019 innebär också att sedimenten är 

störda.  
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Brunnsviken är också speciell genom att det är en havsvik med begränsat vattenutbyte 

med omgivande hav (genom kanalen Ålkistan). Det har fördelen att det går lättare att 

sätta upp en massbalansbudget för viken än för många andra kustlokaler, men vattenutby-

tet är ändå betydande och även vattenområdet utanför Ålkistan (Lilla Värtan) är kraftigt 

förorenat med bl a TBT, vilket ändå gör det svårt att göra en massbalans. Strax utanför 

viken där Stallmästaregården ligger finns dessutom ytterligare två båtklubbar. Vattenut-

bytet mellan olika delar av Brunnsviken och vattenutbytet genom Ålkistan gör det svårt 

att sätta upp tillförlitliga massbalanser, vilket krävs för att förstå hur masstransport sker. 

Det skulle kunna vara lättare att arbeta med ett område som inte är omgivet av andra 

TBT-förorenade områden.    

Några fördelar och nackdelar med Brunnsviken som fältlokal 

Fördelar: 

• Brunnsviken är väl undersökt sedan tidigare (sediment, vattenflöden m.m.)  

• Förhållandevis litet vattenutbyte med havet ger möjlighet att sätta upp massba-

lans för Brunnsviken. 

• Att Brunnsviken är så pass kraftigt förorenat gör att det blir lättare att nå över 

rapporteringsgränser i alla matriser, vilket också minskar osäkerheter i de ke-

miska analysresultaten.  

  

Nackdelar: 

• Osäkerhet kring grundvattenflöden. 

• Sedimenten utanför båtklubben är kanske inte egentliga ackumulationsbottnar. 

• Kraftigt förorenade omgivningar (både i Brunnsviken och utanför Brunnsviken) 

gör det svårt att följa spridning.  

• Aluminiumbehandlingen av sedimenten ger osäkerhet kring om sedimenten är 

störda och mindre representativa för sediment i småbåtshamnar i allmänhet.   
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