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Abstract 

The Stockholm area has been an industrial society for a long time resulting in thousands of 

polluted areas. These areas are characterized by high concentrations of heavy metals and 

organic toxins. The Swedish environmental goals include a specific paragraph assigned for 

polluted areas stating that in the year of 2020 there should be no areas that affects the 

environment or the health of the population. 

Gäddviken, which is one of these polluted areas, is situated in Nacka municipality approximately 

3.5 km southeast of Stockholm inner city. The area has an attractive locality for building a new 

city district as it is situated by the sea and close to the city. Because of the polluted grounds, 

however it has to be decontaminated. Gäddviken has earlier been host to a pitch mill, oil depots 

both above ground and within the rock, a superphosphate plant, a sulfuric acid plant as well as 

a coffee roastery.  

The purpose of this study was to give a picture of the situation regarding organic toxins by 

studying if there are presumptions for enhance concentrations of dioxins or tributyltin (TBT) 

and, if so, where higher concentrations in should be situated. These two organic toxins have not 

been analyzed in earlier samples. The study, which has been based on literature, has an aspect 

of physical geography and quaternary geology including studying of maps to describe the natural 

settings in the area and how it has changed over time. A dataset of earlier analysis has been 

analyzed and partly illustrated in ArcMaps. Statistical correlations of the samples have also been 

done. 

The result of the study is that none of the industrial activities have polluted Gäddviken with 

dioxins or TBT. Higher concentrations of TBT, however, should be expected in other places 

around Svindersviken due to the high boats activities. If new samples where to be collected to 

confirm the results of this thesis the following is recommended. Samples for dioxins would be 

collected near the superphosphates old laboratory based on the experiments made there. 

Samples for TBT would be collected along the shoreline where many ships have been situated 

and also been sunken. Samples could also be collected in the sediments between Gäddviken and 

Hästholmssund to determine whether TBT have spread from boat activities north of the study 

area. Finally, a sample could be collected in the center of Gäddviken where high concentrations 

of zinc, copper, lead and arsenic overlaps. This would confirm whether it is the superphosphate 

plant that is the cause for the concentration of these metals or if these have been spread from 

the surrounding boat activities. 
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Sammanfattning 

Stockholmsområdet har länge varit ett industrisamhälle och idag finns det tusentals områden 

som potentiellt är förorenade av de tidigare verksamheterna. Dessa områden har ofta höga 

halter av både tungmetaller och organiska miljögifter. I regeringens miljömål Giftfri miljö finns 

delmål gällande förorenad mark där målet är att det år 2020 inte ska finnas några områden som 

riskerar att hota hälsa eller miljö. 

Gäddviken, som är ett av dessa förorenade områden, ligger i Nacka kommun ungefär 3,5 km 

sydöst om Stockholms innerstad. Området har ett attraktivt läge vid vattnet och nära city och 

därför ska en ny stadsdel byggas där trots föroreningssituationen vilket kräver sanering av 

marken. Gäddviken har tidigare varit värd åt både beckbruk, oljedepåer, oljebergrum, en 

superfosfatfabrik med tillhörande svavelsyrafabrik samt ett kafferosteri. 

Syftet med studien var att ge en förtydligande bild över delar av föroreningssituationen i 

området. Detta genom att ta reda på om det borde finnas dioxiner eller tributyltenn (TBT) samt 

var dessa i så fall bör vara koncentrerade. Dessa föroreningar har inte analyserats vid tidigare 

provtagningar. Studien, som endast har varit litteraturbaserad, har haft en naturgeografisk och 

kvartärgeologisk aspekt innehållande kartanalyser för att studera de naturliga förutsättningarna 

i området samt hur de har förändrats med tiden. Dataset med given provtagningsdata har 

analyserats och delvis illustrerats i ArcMaps. Statistiska korrelationer baserade på 

provtagningsdata har även analyserats. 

Studien har inte gett några indikationer på att det skulle finnas några högre halter av TBT eller 

dioxiner. Dock kan TBT finnas i högre halter i andra delar av Svindersviken baserat på 

båtverksamheterna. Om provtagningar ska göras för att fastställa tesen bör de gällande dioxiner 

göras i närheten av fosfatfabrikens gamla laboratorium med tanke på experimenten som utförts 

där. Provtagningar av TBT skulle kunna göras längs med strandkanten där skeppen har legat 

förtöjda och några även har sjunkit. Prover skulle också kunna göras mellan Gäddviken och 

Hästholmssundet för att se om TBT har spridit sig från varvsverksamheterna norr om sundet. 

Det skulle även kunna göras en provtagning mitt i Gäddviken i någon av punkterna där höga 

halter av metallerna zink, koppar, bly samt arsenik överlappar. Då för att säkerställa om det är 

superfosfatfabriken om orsakat metallhalterna eller om det spridit sig från varven och 

båtverksamheterna i området.  

 

Nyckelord 

Förorenade områden – Miljögifter – Tributyltenn (TBT) – Dioxiner – Nacka kommun 
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Inledning 

Stockholmsområdet har en lång historia av industriverksamhet och har därmed många områden 

som är kraftigt förorenade. I dagsläget finns det tusentals områden som potentiellt är kraftigt 

förorenade av dessa tidigare industrier (Miljömål, 2015b). Karakteristiskt för dessa områden är 

höga halter av både tungmetaller och olika typer av organiska föroreningar (Miljömål, 2015a). 

Förorenade områden utgör även en del i Regeringens miljömål Giftfri Miljö och räknas som ett 

särskilt prioriterat delmål (Länsstyrelsen, 2014). För att nå delmålet krävs att det redan år 2020 

inte finns några förorenade områden som riskerar att hota mänsklig hälsa eller natur 

(Länsstyrelsen, 2015a). Förorenade områden är också kopplat till flera andra miljömål, 

exempelvis God bebyggd miljö och Grundvatten av god kvalitet (Länsstyrelsen, 2014). 

Fördelarna med att återanvända gamla industrimarker för nybyggnationer är att vi kan bevara 

de naturliga grönområdena som finns kvar i våra städer (Nacka kommun, 2015) samt att vår 

miljö blir en tryggare plats och att miljömålet nås. 

Utanför södra Stockholm gränsar Nacka kommun. I kommunens nordvästra del ligger en halvö 

som består av Finnberget och Kvarnholmen vilka är sammanlänkade vid Hästholmssundet. På 

den södra sidan av Finnberget ligger området Gäddviken som är beläget längs med 

Svindersviken (Figur 1). Halvön var tidigare ett strategiskt område för industriella verksamheter 

både på grund av lägre tomtpriser utanför innerstaden men också för dess kustläge där 

båttransporter med råvaror och produkter var smidigare då båtfärden blev kortare och därmed 

också billigare (Sillén, 2012).  

Gäddviken är till följd av industrierna ett av de mest förorenade områdena i Nacka kommun. Det 

finns även med på Stockholms läns landstings lista över förorenade områden som är prioriterade 

för efterbehandling (Länsstyrelsen, 2016). Trots detta är Gäddviken en av de mest attraktiva 

byggplatserna i Nacka kommun (Planenheten Nacka kommun, 2005) på grund av områdets 

placering vid havet samt närheten till Stockholms innerstad. Östra delen av Gäddviken samt 

Hästholmssundet är den sista delen i Kvarnholmsprojektet vars syfte är att skapa en attraktiv 

stadsdel. Dock så har den tidigare industriella verksamheten satt stopp för detaljplanen på grund 

av föroreningssituationen (Ekblom, 2013). Den tänkta markanvändningen i östra Gäddviken är 

klassificerat som Gator, Parkering och Torg, det vill säga mark med hårdgjorda ytor. Detta har 

gett grunden för riskbedömningen och de platsspecifika riktvärdena som har satts för respektive 

förorening (Löfgren & Ekblom, 2015). Enligt Ekblom (2013) uppskattas det behövas 

efterbehandling av ungefär 117 000 m3 material.  

Miljögifter är ett samlingsnamn för föroreningar är farliga i höga halter eller vid 

långtidsexponering. Det som gör dessa ämnen farliga för biologiskt liv är att de löser sig i 

fettvävnader och därmed ackumuleras i våra kroppar (Sundqvist, 2009). Flera miljögifter är även 

hormon- och/eller reproduktionsstörande (Damstraa, 2002). De har persistenta egenskaper 

vilket även gynnar spridningsförmågan både lokalt som globalt. Tributyltenn (TBT) och dioxiner 

är miljögifter (Schecter, 2012) som är jämförbara i toxicitet då de är mycket skadliga i små 

mängder (Sundqvist, 2009). 

 

Syfte och frågeställning 

Detta examensarbete har utförts på uppdrag av Kvarnholmen Utveckling AB (KUAB). Syftet var 

att tydliggöra delar av föroreningssituationen i området i Gäddviken, nordvästra Nacka 
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kommun, där tidigare industrier har förorenat både mark och sediment. Huvudfrågan har varit 

att ta reda på om någon av de tidigare industrierna har orsakat höga halter av dioxiner och/eller 

TBT i området. Syftet har även varit att ge indikationer på var i området de högre halterna i så 

fall borde vara koncentrerade. De frågor som examensarbetet ämnat svara på är alltså: 

 Borde det finnas dioxiner och/eller TBT i Gäddviken?  

 Var i området borde dessa föroreningar i så fall vara koncentrerade?  

 

Avgränsningar 

De avgränsningar som finns i studien är först och främst att det är en ren litteraturstudie där 

inga nya provtagningar har gjorts. Syftet är att ge ett underlag till om nya provtagningar behövs 

göras eller inte. Den geografiska avgränsningen är området östra Gäddviken eftersom det är 

detta område som i dagsläget står inför sanering och exploatering av KUAB. Vidare är 

avgränsningen att se över två specifika föroreningar, dioxiner och tributyltenn eftersom dessa 

inte har analyserats i tidigare provtagningar.  

 

Metod 
Arbetet är en orienterande litteraturstudie. Mycket av litteraturen är platsspecifik för att se över 

de industrier som varit i studieområdet. Litteraturen är också generell gällande de föroreningar 

som är specifika för dessa industrier samt om de sökta föroreningarna och deras typiska källor. 

Genom en kartanalys har en bakomliggande naturgeografisk och kvartärgeologisk aspekt 

analyserats för att beskriva de naturliga grundförutsättningarna i området och hur de förändrats 

över tid. Delar av ett dataset med provtagningsanalyser från tidigare provtagningar har 

illustrerats med hjälp av grundläggande ArcGIS-verktyg (ArcMaps 10.3.1). Detta för att 

illustrativt påvisa var höga halter av kända föroreningar finns och därmed försöka koppla dessa 

till dioxiner/TBT. Även enkla statistiska verktyg i Excel har använts (Pearsonkorrelation). 

Examensarbetet liknar delar av en fas 1-bedömning av Naturvårdsverkets inventering av 

förorenade områden. 
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Bakgrund 

Områdesbeskrivning 

Finnberget och Kvarnholmen, i Nacka Kommun, bildar tillsammans en halvö som ligger 3,5 km 

sydöst om Stockholms innerstad (KUAB, 2013). Gäddviken är beläget intill Svindersviken på 

Finnbergets södra sida (Figur 1). Området ingår i det så kallade Kvarnholmsprojektet som 

innebär sanering samt byggande av en ny stadsdel. Gäddviken ligger dock egentligen inte på 

Kvarnholmen men är ändå med i byggnadsprojektet (Nacka kommun, 2014). Det attraktiva läget 

nära Stockholms stad och vid havet har gett området sitt potentiellt höga värde för framtida 

bostäder och kontorsbyggnader. Det är specifikt den östra delen av Gäddviken som ska 

exploateras och utgör därmed studieområdet. Studieområdet är markerat i Figur 1. 

 
Figur 1.Karta över studieområdet. 

Geologi/Naturgeografi 

Finnberget och Kvarnholmen utgör två bergsplatåer med branter ner mot vattnet i både norr 

och söder (Ekblom, 2013). Området är beläget i ett sprickdalslandskap med mycket kalt berg 

bestående av gnejsgranit med inslag av yngre granit (Hedenstierna, 1969). Finnberget och 

Kvarnholmen skiljs åt av Hästholmssundet som är en dalgång som tidigare var ett öppet sund. 

Gäddviken består till stor del av utfyllnadsmassor innehållande sprängsten och friktionsjordar. 

Geotekniska undersökningar från 2002 visade att utfyllnadsmaterialets mäktighet i området 

generellt uppgår till cirka fem meter. Under utfyllnadsmassorna finns ett lager med lera (Ekblom, 

2013).  Studieområdet är ett låglänt område i anslutning till bergsbranterna (Nacka kommun, 

2014). 

Jordartskartan från 1863 (Fries et al., 1863) (Figur 2) visar ingen större skillnad jämfört med 

dagens jordartskarta förutom att flera områden med lera och morän idag är täckta av 
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utfyllnadsmaterial. Den enda väsentliga skillnaden är att Hästholmssundet idag är igenfyllt. 

Enligt Sillén (2012) och Ekblom (2013) fylldes sundet igen i flera omgångar under 1900-talet. 

Man kan även se att de skett utfyllningar längs in i Svindersviken. Dagens jordartskarta är 

nedladdad från SGUs Kartvisaren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Länk till dagens jordartskarta: http://www.sgu.se/produkter/kartor/kartvisaren/jordkartvisare/jordarter-125-000-

1100-000/ 

 

Enligt Genomsläpplighetskartan från SGUs kartvisare (BILAGA A) är det hög genomsläpplighet i 

sedimenten i studieområdet. Den höga genomsläppligheten sträcker sig genom Hästholmssund 

eftersom utfyllnadsmaterialet finns över hela detta område. Runt omkring Gäddviken är 

genomsläppligheten medelhög. Enligt den Maringeologiska kartan, också från SGUs kartvisare, 

(BILAGA B) är den marina botten i Svindersviken en ackumulationsbotten som mest består av 

postglacial lera med hög halt av organiskt material. 

Vid nederbörd transporteras det mesta vattnet som ytvatten och endast en mindre del 

infiltreras till grundvattnet. Grundvattnet i området är ungefär i höjd med havsytan (Ekblom, 

2013). Studieområdet befinner sig i ett starkvindsområde vilket innebär att den generella 

vindhastigheten överstiger det regionala. Vindarna är nordnordvästliga vilket innebär att det 

delvis blåser ut ur viken (Planenheten Nacka kommun, 2005). 

Figur 2. Jordartskartor. A) Jordartskarta från © SGUs kartvisare, Skala 1: 28 571 
           B) Jordartskarta av Fries et al., 1863, Skala 1:29 032 

http://www.sgu.se/produkter/kartor/kartvisaren/jordkartvisare/jordarter-125-000-1100-000/
http://www.sgu.se/produkter/kartor/kartvisaren/jordkartvisare/jordarter-125-000-1100-000/
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Förorenade områden 

För att ett område ska identifieras som förorenat krävs det att halterna av ett visst ämne 

överstiger den halt som är naturligt förekommande (Länsstyrelsen, 2014). Naturvårdsverket har 

utvecklat en Metodik för Inventering av Förorenade Områden (MIFO) som är en 

bedömningsgrund för arbete med miljökvalitet. Det är en komplettering av den 

branschkartläggning (BKL) som Naturvårdsverket och Länsstyrelserna gjorde mellan 1992-1994. 

Syftet var då att via befintliga underlag identifiera de potentiellt mest förorenade områdena i 

Sverige baserad på typ av bransch (Naturvårdsverket, 1999). 

Den nya inventeringen är uppdelad i två faser, fas 1 och fas 2. Fas 1 är en vidareutveckling av 

BKL där befintlig information om olika branschen, dess kemikalie- och råvaruhantering samt 

processer analyseras. Till skillnad från BKL görs i MIFO en djupare studie med platsbesök, 

intervjuer samt kartstudier. En riskklassning görs utifrån dessa orienterande studier för att sedan 

klassificeras enligt en fyrgradig skala för vidare prioritering till fas 2.  

I fas 2 görs först översiktliga undersökningar samt djupare analys av kartmaterial för att se över 

områdets förutsättningar för föroreningsspridning samt geologiska förutsättningar. Därefter 

görs en provtagningsplan och sedan själva provtagningarna. Riskklassificeringen baseras sedan 

på faktorer som vilken typ av förorening det handlar om, föroreningens farlighet,  halterna, 

spridningsrisken och den lokala miljöns värde samt exponeringen för människor både idag och i 

framtiden. Varje delaspekt klassificeras i den fyrgradiga skalan för att sedan vägas samman till 

en samlad bedömning (Naturvårdsverket, 1999). 

En bedömning av riskerna kan vidare komma att ändras om markförhållandena i ett område ska 

ändras. Riskklassen är densamma men området kan prioriteras annorlunda baserat på den 

tänkta markanvändningen (Lokrantz, 2006). Detta har skett vid de ändrade markförhållandena 

som råder i Gäddviken då MIFO har klassificerat området som riskklass 1 (Länsstyrelsen, 2015b), 

den tidigare BKL riskklassade branscherna i området till 2 respektive 3 (Lokrantz, 2006).  

Naturvårdsverket har beslutat om generella riktvärden för olika områden. Detta är värden med 

accepterade högsta halter av föroreningar där för exponering av människor, miljö eller 

naturresurser inte riskerar att utgör någon skada. De värden som finns är Mindre Känslig Mark 

(MKM) samt Känslig Mark (KM). De senare används där människor vistas ofta, exempelvis 

bostäder. MKM används för områden där människor inte vistas ofta, så som industrimarker och 

trafikleder (Eklund & Eklund, 2011). Vidare sätts även platsspecifika riktvärden baserad på 

riskbedömningar i kombination med den tänkta markanvändningen. Gällande dioxiner finns 

dock inga svenska riktvärden i sediment (Sundqvist, 2009). Det saknas även riktvärden för TBT. 

Vid analyser jämförs halterna därför med utländska riktvärden (Eklund & Eklund, 2011). 

 

Industriell historia 

Den industriella verksamheten i Gäddviken startade redan på 1600-talet då det enligt gamla 

kartor och skrifter ska ha funnits ett beckbruk i området (Lindblom, 1953; Hammarlund-Larsson, 

1987). Ett beckbruk har även funnits vid Finnboda på norra sidan av Hästholmssundet. Där har 

det även funnits ett kimröksbruk. Det bildas genom ofullständig förbränning av organiskt 

material (Sillén, 2012). Produkten blir ett finfördelat kol i små partiklar med en hög ytarea per 

massenhet och binder därmed lätt till andra ämnen (Hernäng, 2009). Vid Finnboda byggdes 

senare även en oljeborrplattform (Ekblom, 2013).  
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År 1871 byggdes Stockholms Superfosfatfabrik AB. En fabrik som tillverkade konstgödsel i 

Gäddviken. Fabriken hade ett eget ångpannehus, ett magasin samt en verkstad och 1874 

byggdes även en egen svavelsyrafabrik. Superfosfatet tillverkades genom att blanda råfosfat och 

svavelsyra (Althin, 1946). Svavelsyran bildades genom att blanda vatten och svaveldioxid. De 

senare tillverkades genom att oxidera svavel ur svavelkis. Restprodukten från 

svavelsyraproduktionen är kisbränder. Det är järnoxider samt andra metaller som kan ingå i 

svavelkis så som bly, koppar, kadmium, kvicksilver och arsenik. Det bildades stora volymer av 

dessa restprodukter (Monell & Santesson, 2007). I början tillverkade fabriken också benmjöl och 

ammoniumsupersulfat. Företaget importerade och sålde även kalisalter, svavelsyrad ammoniak, 

chilesalpeter samt andra gödselmedel utöver superfosfat (Althin, 1946). 

Flera av fabriksbyggnaderna brann ned 1889. Vid återuppbyggnaden moderniserades fabriken 

med elektricitet och bättre utrustning samt ett laboratorium. Där utfördes kemisk-tekniska 

framställningar av kaliumklorat med kaliumperklorat som biprodukt. Senare öppnade företaget 

en fabrik som endast tillverkade kaliumklorat i Avesta. Det gjordes även laborationer för 

framställning av perkloratblandningar för tillverkning av sprängämnen. Då användes ämnen som 

ammoniumperkloratblandningar, trinitrotuluol och andra nitrerade organiska produkter (Althin, 

1946). 1945 öppnade företaget en fabrik i Sundsvall för tillverkning av PVC (poly vinyl klorid) 

(Akzo Nobel, 2008). Efter 1900 moderniserades fabriken åter igen denna gång med bland annat 

en större svavelsyrakammare (Althin, 1946).  

År 1929 köpte Kooperativa Förbundet (KF) upp superfosfatfabriken men arrenderade ut den 

mellan 1931-1947 (KUAB, 2013). 1950 byggde de ett nytt magasin till fabriken och 1966 lades 

verksamheten ned (Sillén, 2012). På platsen byggdes istället ett kafferosteri som var i drift till 

och med 1990-talet. Delar av superfosfatfabriken revs innan nedläggningen för att ge plats åt en 

oljedepå (Ekblom, 2013) som var i drift till och med 2001. Bakom depåerna finns rester av gamla 

bergrum där det tidigare har lagrats olja och bensin (Nacka kommun, 2014). Bergrummen ligger 

delvis under vattenytan (Planenheten Nacka kommun, 2005). Marken kring Gäddviken ska delvis 

vara sanerad i fråga om oljeföroreningar. Dock avslutades saneringen som utfördes av Preem 

när höga metallhalter påvisades (Ekblom, 2013). Magasinet som byggdes på 50-talet samt 

kafferosteriets gamla fabrik används idag av Kungliga Operan och Dramaten där de har sina 

dekorateljeér (Sillén, 2012). I Figur 3 visas placeringen av de tidigare verksamheterna i området. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3. Karta med skiss över var i området de olika 
 verksamheterna har varit placerade. 
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Även i andra delar av Svindersviken har det funnits industriverksamheter. Längst in i viken fanns 
en oljehamn och vid Ryssbacken på den södra sidan av viken fanns ett lager för fotogen (Sylvin, 
1979). En oljehamn har även funnits på Kvarnholmens södra sida med bergrum för lagring av 
olja och bensin (Planenheten Nacka kommun, 2012). På östra delen av Kvarnholmen har det 
funnits cisterner ovan mark med lagring av klorerade kolväten (Göran Nilsson, KUAB, april 2016, 
personlig kommunikation).  

 
 

Båt- och varvsverksamheter 

Baserat på ortofotot över området (Ortofoto © Lantmäteriet, Figur 1) har fem båtklubbar 

observerats i Svindersviken, tre väster om Gäddviken på norra sidan av viken och två längs med 

den södra stranden, en rakt söder om Gäddviken och en öster om denna. Norr om 

Hästholmssundet ligger en småbåtshamn och väster om denna ligger Finnboda varv. Vid dagens 

båtklubbar finns både bryggplatser och båtuppställningsplatser. Enligt KUAB (2013) var 

Hästholmsvarvet som tidigare låg i sundet Sveriges största i början på 1900-talet. Utöver dessa 

båtverksamheter har området utsatts för mycket båttrafik för import och försäljning av råvaror 

och produkter till och från industrierna. Processer som sprider miljögifter från områden med 

fritidsbåthamnar är rengöring, skrapning, målning av skroven samt motorkonservering. Vidare 

har föroreningar spridits från läckage av giftiga båtbottenfärger som tidigare använts (Lokrantz, 

2006).  

Svindersviken har ibland kallats för De döda skeppens vik då det finns flera vrak på dess botten 

(Sylvin, 1979). Av dessa vrak finns ett amerikanskt skepp som 1901 sjönk öster om Gäddviken. 

Skeppet, Barken Louise Adelaide, fattade eld och exploderade eftersom den hade stora lager 

med råolja, nafta och fotogen. Utifrån arkeologiska undersökningar gjorda av Sjöhistoriska 

museet har Louise Adelaides skrov identifierats som delvis klätt i kopparplåt (Lindström, 2011). 

I undersökningen hittades även ett tiotal gamla oljefat utanför strandkanten där 

Superfosfatfabriken en gång låg. Några av oljefaten tros komma från Louise Adelaide. Enligt 

Sylvin (1979) ska även ett skepp ha fattat eld och sjunkit utanför Gäddviken bara några år senare. 

 

Miljögifter 

Miljögifter är ett samlingsnamn för föroreningar som kan skada biologiskt liv i för höga halter 

eller till följd av långtidsexponering. Det som karakteriserar miljögifter är deras persistenta 

egenskaper vilket också gynnar spridningsförmågan lokalt som globalt. Det som gör dessa 

ämnen farliga för biologiskt liv är att de löser sig i fettvävnader och därmed ackumuleras i våra 

kroppar (Sundqvist, 2009). Flera miljögifter är även hormon- och/eller reproduktionsstörande 

(Damstraa, 2002). Tungmetaller förekommer naturligt i miljön men de höga halterna orsakade 

av antropogena aktiviteter är onaturliga och skadliga för både hälsa och miljö (Kumar, 2013). 

TBT och dioxiner anses båda vara långlivade organiska föreningar (Schecter, 2012). Dessa är 

klassade som ungefär lika farliga i miljön då båda föreningarna är mycket skadliga vid utsläpp i 

små mängder. Dioxiner är särskilt persistenta (Sundqvist, 2009). Organiska tennföreningar är 

enligt EU:s vattendirektiv ett av de högst prioriterade ämnena som övervakas i naturen 

(Bengtsson & Wernersson, 2012).  
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Dioxiner 

Dioxiner är ett samlingsnamn för klorerade organiska miljögifter som innefattar polyklorerade  

dibenso-p-dioxiner och polyklorerade dibensofuraner. Det finns över 200 olika dioxiner och av 

dessa är 17 mycket giftiga. Den giftigaste är 2,3,7,8-tetraklorodibenso-p-dioxin (TCDD) 

(Kemikalieinspektionen, 2015a). Dioxiner är alltid en biprodukt. Det finns även dioxinliknande 

substanser så som hexaklorobensen (HCB) och polyklorerade bifenyler (PCB) (Wiberg et al., 

2009). Dioxiner är både persistenta och bioackumulerande och kan vara både 

cancerframkallande (Wiberg et al., 2013) och immunnedsättande då strukturen hos de farligaste 

dioxinerna liknar kroppens egna hormoner och kan därmed ersätta dem och därmed störa dess 

funktioner. Därför är de farliga i redan mycket små doser (WHO, 2014).  

Dioxiner bildas vid höga temperaturer när både kol- och kloratomer finns tillgängliga (Sundqvist, 

2009). Det finns både antropogena och naturliga utsläppskällor. Exempel på det senare är 

vulkanutbrott och skogsbränder. Typiska antropogena utsläpp är exempelvis produktion av 

herbicider, smältverk och förbränning av avfall (WHO, 2014). Exempel på kemiska processer där 

dioxiner bildas är blekning av trä, produktion av kloralkali samt tillverkning av klorfenoler och 

andra organiska klorkemikalier (Sundqvist, 2009). Dioxiner kan även finnas i träimpregnering 

samt i båt- och laseringsfärger som innehåller pentaklorfenol (PCP) då PCP kan vara 

kontaminerat av dioxiner (Lokrantz, 2006). Dioxiner samt PCB och HCB är även vanliga 

biprodukter från tillverkning av PVC-plast (Wiberg et al., 2009). Tidigare var också avgaser en 

utsläppskälla (Sundqvist, 2009).  

Både dioxiner, PCB:er och HCB:er är hydrofobiska ämnen och adsorberas därför till partiklar, 

specifikt till det organiska materialet i sediment. Väl i sedimenten reduceras dess mobilitet och 

därför är sediment ofta en vanlig sänka för dessa ämnen. Halveringstiden för dioxiner i sediment 

varierar mellan 30-170 år (Sundqvist, 2009). För PCB:er i varierar halveringstiden i sediment 

mellan 3-38 år. Det finns även en stark korrelation mellan sotpartiklar och partikelbundna 

dioxiner, furaner samt polycykliska aromatiska kolväten (PAH:er) då sotpartiklar har en stark 

sorption för dessa organiska miljögifter (Wiberg et al., 2009). 

Spridningen av dioxiner sker över hela världen trots att utsläppen är lokala (WHO, 2014). Den 

stora källan generellt i Östersjön är atmosfäriska depositioner där majoriteten av utsläppen tros 

komma från Östeuropa. Landbaserade källor längs kusterna har mest en lokal påverkan. 

Spridning kan även ske via bioturbation då organismer för upp tidigare begravda dioxiner till 

ytan (Wiberg et al., 2013). 

  

Tributyltenn 

Tributyltenn (TBT) är en organisk tennförening (Kemikalieinspektionen, 2015b) och är den mest 

toxiska av dessa föreningar (Tjus, 2014). Organiska tennföreningar finns inte naturligt i miljön 

utan alla halter är antropogent orsakade. TBT var tidigare aktiv som biocid i exempelvis textilier 

och träskyddsmedel men framförallt i båtbottenfärger. Det är akut giftig för vattenlevande 

organismer och växter (Bengtsson & Wernersson, 2012). Syftet med biocider i båtbottenfärger 

är att de hela tiden ska läcka lagom mycket gift för att förhindra påväxt på skroven (Lokrantz, 

2006). TBT är så giftig att flera snäckarter blir tvåkönade och sterila. Ämnet är hormon- och 

reproduktionsstörande och kan skada det centrala nervsystemet. För människor är det giftigt 

vid inandning av slipdamm och vid hudkontakt (Norfeldt, 2006) vilket kan ske vid tvättning, 

skrapning och målning av båtarna (Eklund & Eklund, 2011). 
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TBT började användas i båtbottenfärger på 60-talet (Tjus, 2014) men förbjöds för småbåtsbruk 

i Sverige 1989 och 1993 förbjöds det för samtliga fartyg i Sverige. 2003 antogs en internationell 

överenskommelse som förbjöd ämnet i båtbottenfärger (Bengtsson & Wernersson, 2012). Trots 

att förbudet funnits i över två decennier finns fortfarande höga halter i småbåtshamnar, 

naturhamnar samt vid och nedanför båtuppläggninsplatser (Eklund & Eklund, 2011). Andra 

ämnen som tidigare har varit verksamma i båtbottenfärger är tjära, koppar, arsenik, bly, 

kvicksilver samt DDT. Idag används zink och koppar som aktiva ämnen (Lokrantz, 2006). Dock är 

även dem giftiga i höga halter (Norfeldt, 2006).  

Kemikalierna från båtbottenfärger är en diffus utsläppskälla. Förutom utsläpp genom läckage 

direkt från färgerna transporteras färgrester även från båtupptagningsplatser till vattnet genom 

ytavspolning och lakning (Lokrantz, 2006). Att TBT fortfarande finns kvar tror Eklund och Eklund 

(2011) delvis beror på att rester från underliggande färglager succesivt skrapas av vid 

säsongsskötsel. Analyser som de gjort på dessa avskrapade färgflagor av båtbottenfärgen visade 

sig innehålla höga halter av både TBT, koppar, zink och bly.  

TBT förekommer oftast partikelbundet och har en längre halveringstid i sediment än löst i vatten 

vilket medför att det kan bildas sänkor med TBT i sedimenten. Om sedimenten grumlas upp så 

kan TBT även desorberas från sedimentpartiklarna (Lokrantz, 2006). TBT bryts så småningom 

ner till dibutyltenn (DBT) som i sin tur bryts ner till monobutyltenn (MBT). DBT och MBT 

produceras för användning i tätningsmedel, färger och inom PVC-industrin (Tjus, 2014).  

En studie av Bengtsson och Wernersson (2012) har visat att kvoten mellan TBT, DBT och MBT i 

ytsedimenten i båtmiljöer tyder på en fortsatt spridning av TBT i över en tredjedel av de 

undersökta områdena. Enligt rapporten ska studier med liknande resultat även gjorts i andra län 

vilket indikerar att detta är ett regionalt problem. Eklund & Eklund (2011) har i en 

sammanställning av undersökningar från båtupptagningsplatser längs med den svenska kusten 

också sett höga halter av TBT men även PAH:er, PCB och olika tungmetaller som zink, kvicksilver 

och kadmium. De hävdar att övriga båtupptagningsplatser i Sverige borde ha liknande resultat 

som sammanställningen i deras rapport trots att det bara var 34 undersökningar som 

sammanställningen baseras på.  

När TBT förbjöds användes istället kopparföreningar i båtfärgerna. 2001 sattes även 

restriktioner för hur mycket koppar som var tillåtet att läcka ut från dessa färger vilket 

resulterade i olika riktvärden i olika delar av den svenska kusten. Mellan 2001-2011 var det på 

den svenska östkusten helt förbjudet med koppar i båtbottenfärgerna. Trots det tioåriga 

förbudet detekterades ingen minskning miljön. Zink förekommer i dagens färger. Det kan även 

förekomma på järndetaljer och i den zinken kan det förekomma kadmiumföroreningar. 

Fysikaliska båtbottenfärger är ett alternativ för de kemiska färgerna och ska motverka påväxt av 

organismer genom ytan på färgen.  Dock har dessa också visar sig släppa giftiga halter av zink.  

(Eklund & Eklund, 2011). 

 

Spridning av miljögifter 
Spridning av föroreningar beror på den lokala miljön, nederbörd, grundvattenrörelser, 

biologiska processer samt mänskliga aktiviteter. Ett framtida förändrat klimat kommer i 

Stockholm generellt leda till större mängder nederbörd vilket ger kraftigare ytavrinning och fler 

översvämningar. Förutsättningarna för att föroreningar sprids blir därmed både lättare och 
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effektivare (Länsstyrelsen, 2014). Även sprickzoner i berg ger bra förutsättningar för spridning 

av föroreningar (Naturvårdsverket, 1999). 

Genomsläpplighetskartan (Se Bilaga 1) visar att utfyllnadsmaterialet har hög genomsläpplighet 

och övriga marker i området har medelhög genomsläpplighet. Detta betyder att föroreningar 

har lätt för att spridas i marken, särskilt effektivt i utfyllnadsmaterialet som sträcker sig från 

studieområdet längs med hela Hästholmssundet. Genomsläpplighetskartan är baserad på 

materialets kornstorlekar som grundar sig i SGUs Jordartsdatabas 1:25000-1:100 000.  

Det diskuteras huruvida Hästholmssundet ska grävas ut för att återuppta sundet som det en 

gång varit. Beräkningar enligt Sternbeck (2012) visar att det skulle kunna ske spridning av 

föroreningar till Svindersviken på grund av vattenståndsgradienten mellan norra och södra sidan 

av sundet. Det finns även risker att båttrafiken i området vidare skulle öka spridningen av 

föroreningar genom uppgrumling av sedimenten. Enligt Eklund & Eklund (2011) behövs det mer 

forskning kring spridningen av föroreningarna från båtverksamheter och även en samlad 

riskbedömning av den gemensamma gifteffekten från dessa områden. 
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Resultat 
Ekblom (2013) har sammanställt provtagningar och analysresultat från östra Gäddviken i en 

rapport med tillhörande databas i en Excel-fil. Figur 4 visar alla provpunkter i östra Gäddviken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Branschspecifika föroreningar 

Superfosfatfabriken 

Enligt Länsstyrelsens prioriteringslista (2016) över förorenade områden är arsenik den primära 

föroreningen i Gäddviken. Föroreningssituationen har klassat området till riskklass 1. Enligt 

Lokrantz et al. (2005) är följande exempel på produkter och restprodukter som verksamheten 

hanterat:  

 Cyanid  

 Bly  

 Färgrester 

 Kisbränder 

 Avfallsgips 

 Kaliumklorat 

 Spillolja 

 Eldningsolja, diesel och bensin(läckage) 

Vidare har även svavelsyra och därmed svavelkis varit dominerande råvaror tillsammans med 

fosfatet för tillverkningen av konstgödslet (Althin, 1946). År 1930 producerades över 18x103 ton 

svavelsyra samt 48x103 ton superfosfat. 

Tungmetaller som arsenit (trevärd arsenik), zink, koppar, kadmium och kvicksilver tros komma 

från kisbränder och färgrester (Montell & Santesson, 2007). Rester av svavelkisen sägs orsaka 

Figur 4. Karta över provpunkterna i östra Gäddviken 
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låga pH-halter vilket därmed gör många tungmetaller mer mobila (Lokrantz et al., 2005). I Figur 

5 nedan visas den utbredning området där Superfosfatfabrikens verksamhet tros ha påverkat.  

 

 

Figur 5.  Karta över det område som Superfosfatfabriken tros ha påverkat. Tagen ifrån Monell och Santessons  
rapport (2007). 

 

Båt- och varvsverksamheter 

Båt- och varvsverksamheter har använt sig av många olika kemikalier för byggnation, reparation 

samt underhåll av båtar. Förr spolades även mycket av kemikalieresterna direkt ut i vattnet i 

anslutning till verksamheterna (Lokrantz, 2006).  

Föroreningar och kemikalier som är förknippade med båt- och varvsverksamheter är: 

 PAH: Motorverkstäder, utsläpp från båtmotorer, kranbilar och personbilar, (Eklund & 

Eklund, 2011) samt ofullständig förbränning (Aurell, 2008). 

 PCB: Rester från spillolja (Eklund & Eklund, 2011). 

 Trikloroetylen, bensin och fotogen: Rengöring, ytbehandling och formning av plåtdelar 

till båtar av metall 

 Tjära: Tätning av träbåtar, innehåller PAH:er 

 Blymönja: Tidigare rostskydd på metallbåtar 

 Lösningsmedel: Byggande av plastbåtar 

Tidigare ämnen  som funnits i båtbottenfärger: 

 Arsenik 

 Bly 

 DDT 

 Kvicksilver 

 Kopparoxider 

 Pentaklorfenol 

 Zink 

 Organiska tennföreningar 
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Kemikalierna från båtbottenfärger är diffusa utsläppskällor. De hamnar i vatten och sediment 

först genom direkt läckage från färgerna men också genom ytavspolning och lakning i marken 

som vidare transporteras via grundvattnet till haven. Pentaklorfenol (PCP) är akut toxiskt för 

organismer och kan i sig vara kontaminerat av dioxiner. 

Ämnen som binds hårt till organiskt material: 

 Bly 

 Kvicksilver 

 PAH 

(Lokrantz, 2006). 

 

Övriga industrier 

Beckbruket har troligen både importerat och lagrat beck samt kokat tjära precis som vid 

beckbruket i Finnboda (Sillén, 2012). Tjära innehåller diverse olika kolväten, fenoler samt 

PAH:er. Vissa av dessa är cancerframkallande (Bro, 2010). 

I en undersökning från Colorado, USA, har utsläpp från kafferosterier innehållit små partiklar 

(PM10), flyktiga kolväten, organiska syror och olika gaser. Dessa är olika aldehyder, fenoler, 

kvävgaser samt kolmonoxid och koldioxid (CDPHE, 2014). 

Vidare har även oljehanteringen förorenat området i form av spill (Ekblom, 2013). 

 

Korrelationer mellan olika miljögifter 
Korrelationer mellan tungmetallerna baserade på resultaten från provtagningarna visar tydligt 

en korrelation mellan zink och koppar, zink och kadmium samt nickel och krom. För de 

sedimentprover som gjorts var korrelationerna även där höga för de tidigare nämnda men även 

för flera andra metaller. Dock så var provtagningarna av sediment för få för att ge säkra resultat. 

Tabellen nedan visar korrelationerna mellan analyserade tungmetallerna i provtagningarna. 

Korrelationen är gjord oavsett vilket djup proverna har tagits ifrån.  De metallerna som är i 

tabellen är de som har analyserats mest i provtagningarna. Metaller som inte är mer i 

korrelationsmatrisen men har analyserats i ett fåtal prov är; kvicksilver, vanadium, barium, 

kobolt samt mangan. Vidare har även PAH:er, alifater och aromater analyserats men även dessa 

var mindre representativa i analyserna. 

Tabell 1. Tabell över korrelationerna mellan olika metaller i provtagningsanalyserna. 

  Cd Cu Cr Ni Pb Zn As 

Cd 1       

Cu 0,545325 1      

Cr -0,42967 -0,25033 1     

Ni -0,35713 -0,21333 0,900182 1    

Pb 0,202286 0,048408 -0,35561 -0,35634 1   

Zn 0,803045 0,859554 -0,34925 -0,25486 0,092996 1  

As 0,511099 0,034552 -0,15385 -0,15212 0,262116 0,153607 1 
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Flera prover i sammanställningen visade särskilt höga halter vid 2-3 meters djup. Många 

provtagningar visade även på minskande halter med ökat djup.  

Finns det mycket sotpartiklar i området som är koncentrerade i delar av området bör det 

undersökas om det finns dioxiner/furaner där eftersom Wiberg et al. (2009) har hittat en stark 

korrelation mellan sotpartiklar och organiska miljögifter. 

De ämnen som förekommer eller har förekommit i båtfärger är TBT, koppar, zink, bly, tjära, 

kvicksilver samt DDT (Eklund & Eklund, 2011). Båtfärger kan förr även ha innehållit 

pentaklorfenoler (PCP) som i sig vara kontaminerat med dioxiner (Lokrantz, 2006).  

Nedan (Figur 6) visas en karta med provpunkter för zink, koppar, bly och arsenik. Punkterna visar 

var halterna av respektive metall överskrider de platsspecifika riktvärdena. 

 

Figur 6. Karta över de provpunkter där metallhalter överskrider de platsspecifika riktvärdena. 
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Diskussion 

Den verksamhet som borde ha påverkat föroreningssituationen i östra Gäddviken är 

superfosfatfabriken som var i drift i nästan 100 år. Om förhöjda värden av PAH:er och partiklar 

skulle återfinnas i närheten av gamla kafferosteriet skulle detta tyda på att den verksamheten 

även påverkat området. CDPHE (2014) hävdar dock att halterna av PAH:er från kafferosterierna 

var låga vilket borde innebära att högre halter av PAH:er inte är troligt på grund av denna 

verksamhet. Beckbruket kan givetvis också ha påverkat området, då också med halter av PAH:er. 

Dock har analyser av PAH:er inte gjorts i en lika stor utsträckning. Vidare skulle det kanske vara 

svårt att skilja de olika PAH:erna i sedimenten om det är så att föroreningarna spridit sig i 

sedimenten. 

Flera prover visade särskilt höga halter av metaller mellan 2-3 meters djup, särskilt 2,5 meter för 

de provtagningar som mätts vid det djupet. Det djupet kan indikera att industrins, antagligen 

fosfatfabrikens, utsläpp kulminerade vid den tiden. Vissa provtagningar visar även på generellt 

minskande halter med ökat djup vilket kan innebära att utsläpp av vissa föroreningar, främst 

metaller, fortsätter att ske. Det skulle även kunna vara en osäkerhet i provtagningarna.  

Baserat på vindriktningen (N-NV) skulle föroreningar inifrån viken kunna spridas mot 

Gäddvikens. Med tanke på den höga genomsläppligheten i utfyllnadsmaterialet i studieområdet 

samt i Hästholmssundet så skulle föroreningar även kunna spridas i marken där eftersom det är 

en gradient från norra och södra sidan av Hästholmssundet. När sundet var öppet kan 

vindriktningen även påverkat spridning från norra sidan av sundet ner mot Gäddviken. Lokrantz 

et al. (2005) hävdar att sedimenten även har rörts om vilket har resulterat i blandade halter vid 

olika djup i marken. Om detta är fallet så bör nyare och äldre föroreningar ha blandats.  

Eftersom det finns en stark korrelation mellan sotpartiklar och dioxiner samt PAH:er (Sundqvist, 

2009) skulle förhöjda koncentrationer av sot kunna härleda högre halter av dessa ämnen. 

Sotpartiklar skulle kunna komma från kimröksbruket. Även partiklarna i utsläppen från 

kafferosteriet skulle kunna härleda högre halter av samma anledning som sotpartiklarna. Dock 

för att ta reda på om de finns sotpartiklar behövs ytterligare en undersökning.  

Det är sannolikt att det är resterna från produktionen av svavelsyra som har orsakat de höga 

halterna av bly, koppar och arsenik eftersom denna restvara förr brukade spridas ut som 

fyllnadsmassa i industriområden (Monell och Santesson, 2007). Detta kan vara fallet i Gäddviken 

då produktionen av superfosfat, och därmed även svavelsyra, var mycket hög. Dock enligt de 

statistiska analyserna fanns ingen korrelation mellan dessa metaller (Tabell 1). Trots det verkar 

höga halter av alla tre metaller ändå sammanfalla i många av provresultaten vilket ändå skulle 

kunna tyda på att det kan vara resterna från svavelsyraproduktionen. I branschinventeringen av 

Lokrantz et al. (2005) hävdar de att detta är anledningen till metallföroreningarna. Som visat i 

Figur 6 sammanfaller halterna av bly, koppar och arsenik i många av provpunkterna. 

Import och export av produkter och varor från framförallt Superfosfatfabriken men även 

beckbruket och oljedepåerna kan ha genererat läckage vid i- och urlastning av båtarna. Det 

innebär att det längs kajerna bör det finnas höga halter av diverse ämnen. Att många fartyg legat 

förtöjda längs kajerna skulle kunna öka risken för läckage av TBT samt andra gifter från 

båtbottenfärger. Detta gäller också för fartygen till och från kafferosteriet. Dessa båtar bör dock 

inte ha spillt några kemikalier.  
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Osäkerheter i rapporten är framförallt orsakat av att det inte har tagits några nya prover för att 

hävda frågeställningen eftersom studien är litteraturbaserad. Vidare så har 

provtagningsresultaten som har analyserats inte gjorts av samma företag, med samma metoder 

eller i samma laboratorium vilket ger osäkerheter mellan analysresultaten. Alla provtagningar 

har heller inte resulterat i analyser av samtliga föroreningar vilket innebär att vissa föroreningar 

endast har analyserats i ett fåtal prover och på vissa djup. Provtagningarna inte har gjorts med 

samma standarder för vid vilka djup analyserna ska göras. Detta har medfört att resultaten 

ibland var svåra att jämföra med varandra. I kartorna har det inte lagts någon vikt i vilket djup 

föroreningarna har hittats på. De är baserade på provpunkternas förhållande till varandra där 

höga halter har återfunnits.  

 

Dioxiner  

Flera av de nya fabriker som superfosfatfabrikens öppnat i andra delar av landet har utgått ifrån 

metodutveckling och tillverkning i laboratoriet i Gäddviken. Innan de öppnade sin PVC-fabrik i 

Avesta skulle det inte vara omöjligt att även PVC skulle ha tillverkats i mindre skala i laboratoriet. 

Då produktion av PVC vanligtvis är en stor källa till dioxinutsläpp (Wiberg et al., 2009) så skulle 

detta kunna betyda att de skett utsläpp av dioxiner där. I Althins bok (1946) nämndes flera av 

de laborationer som gjorts i fabriken samt vad de nya fabrikerna har producerat, dock nämndes 

inte att det skett några försök att tillverka PVC vilket skulle kunna tyda på att det inte har skett. 

Om tillverkning har skett så borde den ha varit relativt liten. Produktionen av kaliumklorat som 

Althin (1946) nämnt skulle även kunna ge upphov till dioxiner då de eftersom det är en reaktion 

innehållande klor. Spill av klorerade ämnen kan säkert även ha skett vid av- och pålastning vid 

kajerna. Dock eftersom det krävs högre temperaturer för dioxiner att bildas så bör de inte ha 

bildats på grund av detta även om det substansmässigt varit möjligt.  

Enligt Lokrantz (2006) kan vissa tidigare använda båtfärger innebära utsläpp av dioxiner då PCP 

i sig kan vara kontaminerat av miljögiften. Det skulle dock behövas en djupare studie för att ta 

reda på om många av båtarna i området har använt sig av dessa färger för att kunna dra några 

slutsatser om detta eventuella läckage. Dock borde dessa halter vara relativt låga eftersom det 

är en kontaminering i en av ingredienserna. Om dessa färger skulle visa sig ha använts skulle det 

även kunna indikera var höga halter av TBT finns eftersom de använts av samma verksamheter. 

Dessa halter av dioxiner bör å andra sidan vara låga då det är en förorening i en av 

ingredienserna och har inte tillsatts i färgen. Dessa föroreningar bör dock inte vara 

koncentrerade i Gäddviken utan snarare vid respektive båtklubb i Svindersviken. 

Att det generellt skulle kunna finnas dioxiner i området är inte förvånande då ämnet finns i stora 

delar av Östersjön. Dessa halter av dioxiner har deponerat från atmosfären och antagligen 

spridits från Östeuropa (Wiberg et al., 2013). Om det finns i Svindersviken och specifikt i östra 

Gäddviken är inte omöjligt men det bör i så fall inte vara i särskilt höga halter i specifika punkter 

utan borde då vara relativt jämt distribuerat över hela området. 

 

Tributyltenn 

Båttrafiken har med tanke på industrierna varit mycket aktiv i viken. Den höga trafiken skulle 

generellt kunna ha gett än högre halter av TBT i hela Svindersviken. Även de vrak som ligger på 

Svindersvikens botten kan säkerligen läcka rester från färger men även från diverse produkter 
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som varit ombord på dessa. Eftersom det inte förekommit båtverksamheter utöver import och 

export av varor i studieområdet bör det därmed inte heller finnas högre halter av TBT där. Om 

det finns i Gäddviken bör det i så fall vara koncentrerat längs med kajplatserna där industrierna 

legat. Dock i övriga Svindersviken där båtklubbarna ligger bör det finnas högre halter av TBT till 

följd av rengöringen och målningen av båtarna. 

Både zink och koppar har varit substanser i båtbottenfärger. Det fanns en hög korrelation (0,859) 

mellan halterna av dessa från provtagningsresultaten vilket delvis skulle kunna bero på att de 

två använts inom samma områden vilket skulle kunna indikera på högre halter av TBT. 

Kombinationen av zink och kadmium skulle även kunna härleda halter av TBT då Eklund och 

Eklund (2011) sett korrelationer mellan TBT, zink kadmium samt PAH:er. Dock finns det inte 

tillräckligt med provresultat med PAH:er för att kunna analysera några korrelationer mellan dem 

och andra metaller. Även så visade provtagningarna att halterna av kadmium var relativt låga. 

Inget prov visade på halter ens i närheten av de platsspecifika riktvärdena. 

TBT har en tendens att binda till organiskt material i sediment och skulle därmed också kunna 

korrelera med andra ämnen som har liknande egenskaper, exempelvis PAH, kvicksilver och bly 

(Lokrantz, 2006). Dock syns ingen korrelation mellan kvicksilver och zink eller koppar och inte 

heller mellan bly och zink eller koppar. Kvicksilver har dock inte analyserats i lika stor 

utsträckning som de andra tungmetallerna. Den översteg de platsspecifika riktvärdena endast i 

en punkt. 

Analyserna av färgflagorna som Eklund och Eklund (2011) gjorde visade höga halter av zink, bly, 

koppar och TBT. Att koppar och zink korrelerar har redan konstaterats. Någon statistisk 

korrelation mellan dessa och bly har dock inte setts men trots det höga halter av alla tre metaller 

sammanfaller i många av proverna vilket skulle kunna tyda på en koppling till TBT.  
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Slutsats 

Baserat på den industriella historiken i området östra Gäddviken finns det inga indikatorer på 

att det skulle finnas signifikanta halter av dioxiner eller TBT. Tennföreningar skulle dock kunna 

finnas i högre halter i flera områden runt om i Svindersviken, då koncentrerat till båtplatserna.  

Om provtagningar ändå skulle göras för att säkerställa att dessa föroreningar inte finns skulle 

rekommendationen vara att gällande dioxiner skulle det vara mest relevant att ta prover i 

närheten av det gamla laboratoriet eftersom det förekommit experiment innehållande 

klorerade ämnen där. Det skulle även kunna göras en provtagning vid någon av båtklubbarna 

och det finns skäl att tro att PCP-innehållande färger har använts och därmed kontaminerat 

området med dioxiner. 

För TBT borde provtagningar göras längs med kajerna där fartyg legat förtöjda men också sjunkit. 

Prover skulle även kunna tas i skarven mellan Gäddviken och Hästholmssundet eftersom det 

tidigare Hästholmsvarvet kan ha påverkat sedimenten och spridits. Det skulle även kunna göras 

en provtagning mitt i Gäddviken i någon av punkterna där höga halter av metallerna zink, koppar 

och bly och arsenik överlappar. Detta skulle säkerställa om det är superfosfatfabriken om 

orsakat metallhalterna eller om det spridit sig från varven och båtverksamheterna i området 

beroende på om TBT finns eller inte. 
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BILAGA A – GENOMSLÄPPLIGHETSKARTA FRÅN SGU 

http://www.sgu.se/produkter/kartor/kartvisaren/ 

http://www.sgu.se/produkter/kartor/kartvisaren/
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Bilaga A. Teckenförklaring till Genomsläpplighetskartan, © SGUs kartvisare. 

Länk: http://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-genomslapplighet-

sv.html?zoom=676585.487059,6578154.10835,679186.339821,6579770.711644 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-genomslapplighet-sv.html?zoom=676585.487059,6578154.10835,679186.339821,6579770.711644
http://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-genomslapplighet-sv.html?zoom=676585.487059,6578154.10835,679186.339821,6579770.711644
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BILAGA B – MARINGEOLOGIKARTA FRÅN SGU 

http://www.sgu.se/produkter/kartor/kartvisaren/ 

 

http://www.sgu.se/produkter/kartor/kartvisaren/
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Länk: http://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-marinkemi-metaller-

sv.html?zoom=676698.536048,6578331.147313,679299.38881,6579947.750607 

 

 

 

Bilaga B  Teckenförklaring till 
Maringeologikartan, © SGUs kartvisare. 

http://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-marinkemi-metaller-sv.html?zoom=676698.536048,6578331.147313,679299.38881,6579947.750607
http://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-marinkemi-metaller-sv.html?zoom=676698.536048,6578331.147313,679299.38881,6579947.750607
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