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Sammanfattning 

Internbelastningen är den dominerande fosforkällan till Vallentunasjöns 
vattenmassa. Den organiskt bundna fosforpoolen i sedimentet håller högst 
koncentration i ytsedimenten, för att klinga av med ökande sedimentdjup. 
Avklingningen är ett resultat av att fosfor frigörs från de ytligare 
sedimentlagren varvid halterna organiskt bunden fosfor klingar av med 
ökande ålder på sedimenten. Vid lågflödesmuddring är tanken att de 
översta sedimentlagren tas bort, där de högsta halterna av läckagebenägen 
organiskt bunden fosfor återfinns. Föreliggande rapport syftar till att 
dokumentera sedimenten med avseende på fosfor och miljögifter före ett 
försök med lågflödesmuddring samt att dokumentera fosforns fördelning i 
sedimenten någon månad efter genomförd muddring. Undersökningen 
utfördes av Naturvatten AB på uppdrag av Täby kommun.  

Sedimentprover togs i april och augusti och analyserades med avseende på 
vattenhalt, organisk halt, totalfosfor, fosforfraktioner och miljögifter. 
Provtagningen i april utfördes i ett område som senare inte muddrades, 
varför provtagningsområdet i augusti lades närmre land över den då 
muddrade ytan. Sedimenten mellan de två platserna är därför inte helt 
jämförbara, vilket innebär att vattenhalten och den organiska halten i de 
muddrade sedimentens yta inte kan användas för att uppskatta hur många 
centimeter sediment som har tagits bort men den nya sedimentytan efter 
muddringen återfinns vid mellan 5 och 10 cm sedimentdjup. På den 
muddrade botten återfinns material med relativt hög vatten- och organisk 
halt i de översta 5 cm, vilket betyder att det är den yta som muddringen 
nådde ner till då det materialet av allt att döma har ansamlats efter 
muddringen och är en återsedimentation av lokalt material. 

Sammanfattningsvis bör muddringen ske förbi 10 cm sedimentdjup för att 
avlägsna majoriteten av den internbelastningsdrivande sedimentfosforn, 
beroende på hur sedimentackumulationen varierar över sjöns 
bottenområden. 

För kadmium (Cd), bly (Pb), koppar (Cu) och fluoranten överskrids inte 
gällande gränsvärden i sedimenten (HVMFS 2013:19) medan 
rapporteringsgränsen för antracen överskrider gränsvärdet (0,024 mg/kg 
TS). En bedömning av antracen är därför inte möjlig. Halterna av metaller 
(arsenik, kadmium, krom, koppar, kvicksilver, nickel, bly och zink var 
mycket låga till medelhöga (Naturvårdsverket 1999) medan halten alifater 
>C16-C35 var förhöjd och låg över gränsen för känslig markanvändning 
(Naturvårdsverket 2016). 
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Inledning 

Internbelastningen är den dominerande fosforkällan till Vallentunasjöns 
vattenmassa (Rydin 2017). Den sker företrädesvis genom att löst fosfat 
mobiliseras från den organiskt bundna fosforpoolen i sedimenten 
(Gustafsson m fl 2015). Detta sker under vår och försommar och resulterar 
i att sjöns fosforhalter trefaldigas mellan mars och juni (Gustafsson m fl 
2019). Den organiskt bundna fosforpoolen i sjöns sediment håller högst 
koncentration i ytsedimenten, för att klinga av med ökande sedimentdjup. 
Avklingningen är ett resultat av att fosfor frigörs från de ytligare 
sedimentlagren varvid halterna organiskt bunden fosfor klingar av med 
ökande ålder på sedimenten (Rydin och Arvidsson 2019). 

Tanken bakom så kallad lågflödesmuddring är att de översta 
sedimentlagren, där de högsta halterna av läckagebenägen organiskt 
bunden fosfor återfinns, tas bort. 

Föreliggande undersökning syftar dels till att dokumentera sedimenten 
med avseende på fosfor och miljögifter före försöksmuddringen, dels att 
dokumentera fosforns fördelning i sedimenten någon månad efter 
genomförd muddring. Undersökningen utfördes av Naturvatten AB på 
uppdrag av Täby kommun.  

Metodik 

Provtagning och analyser 

Sedimentprovtagningen utfördes av Thomas Jansson den 25 april inom ett 
större område inom vilket muddringen skulle ske under sommaren på 2,5 
m djup, vattnet var då 12,5 grader och syrgashalten låg på 13,6 mg/l. Fyra 
månader senare, den 26 augusti, togs ytterligare tre kärnor i det 
begränsade område som hade muddrats under en vecka 20 och 21 (i maj) 
närmare Gustavs udde på 2,0 m djup. Vattnet var då 19,7 grader och 
syrgashalten 10,6 mg/l. Sjön dokumenterades med foton och 
provtagningspunkterna med GPS-koordinater (SWEREF99 TM). 
Punkternas lägen samt djup redovisas i Figur 1 och Tabell 1. 
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Figur 1. Karta över norra delen av Vallentunasjön. Svarta punkter markerar provtagningspunkter vid Vallbostrand 
(april) och Gustavs Udde (augusti).  

Tabell 1. Koordinater och djup för provtagningspunkter i Vallentunasjön, 2019.  

Provpunkt Koordinater (SWEREF99 TM) Djup Datum 
  X Y (m)   

Vallbostrand Norra 6602321 672932 2,5 2019-04-25 
Vallbostrand Mellersta 6602174 672830 2,5 2019-04-25 
Vallbostrand Södra 6602008 672762 2,5 2019-04-25 
Gustavs Udde 1 6602172 673222 2 2019-08-26 
Gustavs Udde 2 6602161 673225 2 2019-08-26 
Gustavs Udde 3 6602150 673228 2 2019-08-26 

 

Sedimentkärnorna togs med en rörprovtagare (Willnerhämtare) med 
plexiglasrör (Figur 2). Röret hade en längd av 50 centimeter och en 
diameter på 63 millimeter. Sedimentkärnorna skiktades i samband med 
provtagningen i centimetertjocka skikt ner till 300 centimeters djup. 
Skikten 0-1, 1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 5-6, 6-7, 9-10, 14-15, 19-20 och 29-30 
analyserades med avseende på vattenhalt och glödgningsförlust i samtliga 
kärnor. Totalfosforhalt och fosforfraktioner analyserades i de två mellersta 
propparna (Bilaga 1). Ett blandprov mellan 0-5 cm sedimentdjup 
skickades för analys av ett större antal miljögifter (enligt analyspaket 
Envipack jord) efter provtagningen i april (Bilaga 2). Fosforanalyserna 
utfördes av Erkenlaboratoriet och miljögiftsanalyserna av ALS (båda 
ackrediterade av SWEDAC). 

Gustavs 
Udde 

Vallbostrand 



 
Effekt av lågflödesmuddring på Vallentunasjöns sediment 2019  Sidan 7 av 23 
www.naturvatten.se  Naturvatten 2019 

 

 

Figur 2. Provtagning av sedimentproppar. Foto: Jansson, T.  

Beräkningar 

De olika fosforformer som finns bundna i sediment kan delas upp genom 
så kallad fosforfraktionering (Psenner m.fl. 1988). Sex olika fosforformer 
kvantifieras genom stegvis extrahering:  

1. löst bunden fosfor (NH4Cl-rP) 
2. järnbunden fosfor (BD-rP) 
3. aluminiumbunden fosfor (NaOH-rP) 
4. organiskt bunden fosfor (NaOH-nrP) 
5. kalciumbunden fosfor (HCl-rP) 
6. residualfosfor (huvudsakligen organiska fosforformer) 

Den läckagebenägna fosforn kvantifierades genom att en 
bakgrundskoncentration antogs, det vill säga den fosforkoncentration som 
yngre sedimentlager förväntas nå ner till efter att den läckagebenägna 
fosforn har lämnat dessa sedimentskikt. Begravningskoncentrationen 
subtraherades från de högre halterna i ytligare sedimentlager i varje 
enskild kärna. Skillnaden anses utgöra summan av den fosfor som 
kommer att frigöras med tiden (Rydin 2000) och benämns här 
läckagebenägen fosfor. Den läckagebenägna fosforn består vanligtvis av 
organiska former tillsammans med järnbunden fosfor.   
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Bedömningar 

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om klassificering avseende 
ytvatten (2013:19) omfattar enbart gränsvärden för kadmium (Cd), bly 
(Pb) och koppar (Cu) vad gäller metaller i sediment samt bland andra 
antracen och fluoranten. Värdena är effektbaserade och bygger på 
underlag från studier av toxicitet (Tabell 1). Överskrids dessa nivåer finns 
risk för negativa effekter på bottenlevande organismer. För koppar skall 
hänsyn tas till naturlig bakgrund och organisk kolhalt (TOC) och för 
antracen och fluoranten till organisk kolhalt (TOC). 

Tabell 2. Gränsvärden enligt Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (2013:19). Värdena avser sediment med 5 % 
organiskt kol och analyserad koncentration multipliceras vid avvikande kolhalt med 5/(aktuell organisk kolhalt i %), 
med undantag för Cd och Pb. För Cu skall hänsyn tas till naturlig bakgrund, då denna hindrar efterlevnad av 
gränsvärdena. 

Ämne Gränsvärde (mg/kg TS) 
  HVMFS 2018:17 
Kadmium (Cd) 2,3 
Koppar (Cu) 36 
Bly (Pb) 130 
Antracen 0,024 
Fluoranten 2 

 
I övrigt klassades metaller enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder 
(1999) för bedömning av föroreningshalt (Tabell 3). Observera att denna 
bedömning enbart indikerar om halterna är låga eller höga i förhållande till 
de mätdata som använts för att ta fram klasserna, och inte anger negativa 
effekter i miljön. Klass 1-3 inbegriper cirka 95 procent av mätvärdena i 
underlagsmaterialet och klasserna 4-5 representerar halter som i allmänhet 
återfinns i lokalt belastade områden (Naturvårdsverket 1999). 

Tabell 3. Klassgränser enligt Naturvårdsverkets rapport 4913 (1999). Dessa halter och klassgränser är inte kopplade 
till några effektbaserade värden och visar fördelningen av vissa metaller i svenska limniska sediment (mg/kg TS).  

Ämne Klass 1 Klass 2 Klass 3 Klass 4 Klass 5 
  Mycket låg halt Låg halt Medelhög halt Hög halt Mycket hög halt 
Cu < 15 15-25 25-100 100-500 >500 
Zn < 150 150-300 300-1000 1000-5000 >5000 
Cd <0,8 0,8-2 2-7 7-35 >35 
Pb <50 50-150 150-400 400-2000 >2000 
Hg <0,15 0,15-0,3 0,3-1,0 1,0-5 >5 
Cr <10 10-20 20-100 100-500 >500 
Ni <5 5-15 15-50 50-250 >250 
As <5 5-10 10-30 30-150 >150 
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Resultat och diskussion 

Vattenhalt och organisk halt 

Vattenhalten i de tre kärnorna från april är hög, den klingar långsamt av 
från 97 procent till 90 procent 15 cm ner i sedimenten. Den långsamma 
avklingningen visar på att det området från vilket de tre kärnorna togs 
representerar ackumulationsbottenförhållanden, det vill säga att 
finpartikulärt material, som växtplankton som sedimenterar efter en 
blomning, blir kvar på den platsen. Även den organiska andelen av 
materialet i de tre kärnorna är hög, 35 procent i ytsedimenten och sakta 
linjärt avklingande till 20 procent 20 cm ner i profilerna, vilket också visar 
på en situation där material kontinuerligt avsätts. Avklingningen speglar 
mineraliseringsprocesser som minskar på innehållet av organiskt material i 
sedimenten över tid. 

De tre kärnorna tagna i augusti utanför Gustavs udde, på bottnar som 
muddrades tidigare under sommaren, uppvisar en annorlunda fördelning 
av vattenhalt och organisk andel i profilerna. Vattenhalten är något lägre i 
de översta centimetrarna sediment (95 procent) och klingar av snabbare än 
april-kärnorna för att stabiliseras runt 70 procent 15 cm ner i kärnan.  

Den organiska halten i augustikärnorna är generellt lägre än i de från april. 
Dessutom halveras den organiska halten mellan 5 och 10 cm ner i 
sedimenten, vilket är ett tapp i halt med ökande sedimentdjup som inte 
syns i kärnorna från den omuddrade platsen. 

Den tydliga minskningen i vattenhalt i kärnorna från det muddrade 
området visar på att den nya sedimentytan efter muddringen återfinns vid 
mellan 5 och 10 cm sedimentdjup. Om sedimenten mellan de två platserna 
var helt jämförbara skulle vattenhalten och den organiska halten i de 
muddrade sedimentens yta kunna användas för att uppskatta hur många 
centimeter sediment som har tagits bort. 

De låga vatten- och organhalterna i de blottlagda sedimenten antyder i så 
fall att ett par decimeter sediment har avlägsnats. Men den jämförelsen är 
av allt att döma inte relevant; vattenhalt och organisk andel är högre på 
den delen av Kyrkvikens bottnar som provtogs i april. En anledning till att 
de är högre kan vara skillnaden i vattendjup. De omuddrade ytorna som 
provtogs i april ligger på 2,5 m djup, medan de muddrade sedimenten 
ligger något grundare, på 2,0 m vattendjup. Är dessutom bottnarna utanför 
Gustavs udde mer utsatta för vattenströmmar än de mer centrala delarna 
av Kyrkviken kan det förklara skillnaden i ackumulation av lättgrumlat, 
organogent, finpartikulärt material, som ger upphov till höga vatten- och 
organhalter i sedimenten. 
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Även om inte en direkt jämförelse kan göras med kärnorna från det 
omuddrade området så är förändringen i vatten och organisk halt 
intressant. Vid 5 cm förändras sedimentens sammansättning vilket tyder 
på att det är den yta som muddringen nådde ner till. Att vattenhalt och 
organisk halt inte klingar av på samma linjära sätt nedanför 10 cm 
indikerar att den muddrade ytan har ett begränsat lager med recent 
sediment; någonstans vid 15 cm sedimentdjup (efter muddring) så når man 
ner i betydligt äldre material med en lägre vatten- och organisk andel, 
jämfört med kärnorna från bottnar med en ackumulationsbottenkaraktär. 

I de översta 5 cm sediment på den muddrade botten återfinns material med 
relativt hög vatten- och organisk halt. Det materialet har av allt att döma 
ansamlats efter muddringen. Intressant att notera är den tydliga 
avklingningen i vatten och organisk halt i detta sediment från 0-5 cm. Den 
konsolideringen kan knappast vara ett resultat av en naturlig nedbrytning 
och omvandling under det begränsade antal veckor som materialet har 
legat där. En annan förklaring till avklingningen kan vara att tyngre, 
oorganiska partiklar sjunker ut medan lättare, organiska partiklar blir kvar 
i ytligare lager. En ytterligare förklaring kan vara att medan muddringen 
pågår virvlas material kontinuerligt upp och det tyngre, oorganiska 
materialet, sedimenterar snabbare, vilket leder till det observerade 
mönstret. 

  

Figur 3. T.v. visas vattenhalt (%) och t.h. organisk halt (%) i undersökta skikt (0-1, 1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 5-6, 6-7, 9-10, 
14-15, 19-20 och 29-30 cm) och kärnor i Vallentunasjön 2019 (april och augusti samt differensen mellan dessa). 
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Fosfor 

Oorganisk fosfor 
Löst bunden fosfor (Figur 4), järnbunden fosfor (Figur 4) och 
aluminiumbunden fosfor (Figur 5) klingar alla av i de båda 
bottenområdena. Halterna ser ut att stabiliseras vid låga nivåer djupare ner 
i de muddrade områdena, vilket stöder antagandet att de sedimenlagren är 
av betydligt äldre karaktär, eventuellt avsattes de lagren långt innan 
sjösänkningen år 1889. Alla dessa tre fosforformer håller lägre halter i det 
muddrade området jämfört med det omuddrade. Ett helt annat mönster 
uppvisar den kalciumbundna fosforn (Figur 5). Här är halterna högre i den 
muddrade profilen från augusti. Det visar på att kalciumbunden fosfor 
håller högre halter i grundare, strandnära, sediment. Åtminstone skiljer det 
sig tydligt mellan de två undersökta platserna. De högre halterna i de 
översta 5 cm sediment i det muddrade bottenområdet indikerar att det är 
en återsedimentation av lokalt material som har skett; vore det 
resuspenderat sediment från andra delar av sjön bör det ha haft lägre 
halter, motsvarande de i den omuddrade ytan, vilken är representativ för 
sjön vad gäller kalciumbunden fosfor (Rydin och Arvidsson 2019). 
Intressant är också haltökningen av kalciumbunden fosfor med ökande 
sedimentdjup i båda platserna; det sker en bildning av kalciumfosfor med 
tiden i sedimenten. Det är den dominerande formen av ”inaktivering” av 
fosfor i sedimenten, en process som dock inte är omfattande nog för att 
kunna binda all den fosfor som mobiliseras när fosforrikt organiskt 
material mineraliseras, utan en stor andel läcker istället från bottnarna 
under vår och försommar. 

  

Figur 4. T.v. visas löst bunden fosfor (µg P/g TS) och t.h. järnbunden fosfor (µg P/g TS) i undersökta skikt (0-1, 1-2, 
2-3, 3-4, 4-5, 5-6, 6-7, 9-10, 14-15, 19-20 och 29-30 cm) och kärnor i Vallentunasjön 2019 (april och augusti samt 
differensen mellan dessa). 
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Figur 5. T.v. visas aluminiumbunden fosfor (µg P/g TS) och t.h. kalciumbunden fosfor (µg P/g TS) i undersökta skikt 
(0-1, 1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 5-6, 6-7, 9-10, 14-15, 19-20 och 29-30 cm) och kärnor i Vallentunasjön 2019 (april och 
augusti samt differensen mellan dessa). 

Organisk fosfor 
Den organiskt bundna fosforn, som återfinns i de två fraktionerna 
”organiskt bunden fosfor” (Figur 6) och ”residualfosfor” (Figur 6) är de 
två aktiva fosforfraktionerna vad gäller fosforfrisättningen till 
vattenmassan. Den tydliga haltavklingningen med sedimentdjupet 
återspeglar mineraliseringen över tid, vilken fortgår ner till cirka 2 dm 
sedimentdjup, alltså inte bara i de översta cm sediment. Detta fenomen bör 
beaktas vid muddring; man bör nå ner förbi 10 cm för att ha avlägsnat 
majoriteten av den internbelastningsdrivande sedimentfosforn, beroende 
på hur sedimentackumulationen varierar över sjöns bottenområden. 
Haltskillnaderna av organisk fosfor i ytsedimenten (0-5 cm) mellan 
muddrade och omuddrade områden kan förklaras på två sätt. Dels kan det 
bero på att det material som har ackumulerats ovanpå den muddrade ytan 
håller lägre halter. Det är fallet med tre av de oorganiska fosforformerna 
(Figur 4 och 5: löst, Fe-P och Al-P) och skulle mycket väl även kunna 
gälla de organiska fosforformerna. Men då sedimentprovtagningen gjordes 
i april hade ännu inte det stora läckaget från just den organiska 
fosforpoolen skett; det sker under maj och juni månad. Det betyder att 
ytsedimenten som provtogs från den muddrade ytan i augusti bör ha haft 
en högre halt organisk fosfor i april än som var fallet i augusti. 
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Figur 6. T.v. visas organiskt bunden fosfor (µg P/g TS) och t.h. residualfosfor (µg P/g TS) i undersökta skikt (0-1, 1-2, 
2-3, 3-4, 4-5, 5-6, 6-7, 9-10, 14-15, 19-20 och 29-30 cm) och kärnor i Vallentunasjön 2019 (april och augusti samt 
differensen mellan dessa). 

Miljögifter 

Metaller och övriga miljögifter analyserades i ett blandprov (0-5 cm) och 
redovisas i Bilaga 2. Vad gäller metallerna kadmium (Cd), bly (Pb) och 
koppar (Cu) samt fluoranten, vilka omfattas av Havs- och 
vattenmyndighetens föreskrifter, överskrids inte gällande gränsvärden i 
sedimenten (Tabell 2). För koppar har hänsyn tagits till TOC, avseende 
naturlig bakgrund var korrigering inte nödvändig. Huruvida antracen 
överskrider gränsvärdet på 0,024 mg/kg TS i föreskrifterna är osäkert då 
rapporteringsgränsen (0,08) överstiger gränsvärdet. För antracen och 
flertalet andra ämnen har dessutom rapporteringsgränsen höjts i 
förhållande till analyspaketet, till följd av mycket låg halt torrsubstans (4,6 
%).  

För de flesta metaller, PFOS samt långa alifater (C10-C12, C12-C16, C5-
C16 och C16-C35) låg analysvärdena över detektionsgränsen och var 
framförallt hög för alifater >C16-C35 (208 mg/kg TS) och låg även över 
gränsen för känslig markanvändning (Naturvårdsverket 2016). I 
jämförelse med Naturvårdsverkets rapport 4913 låg samtliga metaller 
inom 95 procent av mätvärdena i underlagsmaterialet och halterna 
bedömdes därför vara mycket låga till medelhöga, utan påverkan från 
omgivningen.  
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Tabell 4. Analysvärden samt gränsvärden och klassgränser med avseende på statusklassning inom 
vattenförvaltningen samt bedömningar av ett sediments föroreningshalt.  

Ämne Värde Gränsvärde  Klass 
  (mg/kg TS) (HVMFS 2018:17) (Naturvårdsverkets rapport 4913) 
Arsenik (As) 1,35   1 
Kadmium (Cd) 0,56 2,3 1 
Krom (Cr) 31,8   3 
Koppar (Cu) 50,5 (17,9)* 36 3 
Kvicksilver (Hg) <0,20   1 el 2 
Nickel (Ni) 38   3 
Bly (Pb) 23,1 130 1 
Zink (Zn) 200   2 
Antracen <0,412 0,024   
Fluoranten <0,412 2   
*För koppar har hänsyn tagits till avvikande TOC.   

Slutsatser 

1. Den nya sedimentytan efter muddringen återfinns vid mellan 5 och 10 
cm sedimentdjup. Sedimenten mellan de två platserna är dock inte helt 
jämförbara vilket innebär att vattenhalten och den organiska halten i 
de muddrade sedimentens yta inte kan användas för att uppskatta hur 
många centimeter sediment som har tagits bort. 
 

2. På den muddrade botten återfinns material med relativt hög vatten- 
och organisk halt i de översta 5 cm. Det materialet har av allt att döma 
ansamlats efter muddringen, vilket tyder på att det är den yta som 
muddringen nådde ner till.  
 

3. De högre halterna i de översta 5 cm sediment i det muddrade 
bottenområdet indikerar att det är en återsedimentation av lokalt 
material.  
 

4. Den organiskt bundna fosforn (”organiskt bunden fosfor” och 
”residualfosfor”) är de två aktiva fosforfraktionerna vad gäller 
fosforfrisättningen till vattenmassan i Vallentunasjön.  
 

5. För att avlägsna majoriteten av den internbelastningsdrivande 
sedimentfosforn bör muddringen ske förbi 10 cm sedimentdjup 
(beroende på hur sedimentackumulationen varierar över sjöns 
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bottenområden). 
 

6. För kadmium (Cd), bly (Pb), koppar (Cu) och fluoranten överskrids 
inte gällande gränsvärden i sedimenten (HVMFS 2013:19). 
Rapporteringsgränsen för antracen överskrider gränsvärdet (0,024 
mg/kg TS) varför en bedömning inte är möjlig.  
 

7. Halterna av arsenik (As), kadmium (Cd), krom (Cr), koppar (Cu), 
kvicksilver (Hg), nickel (Ni), bly (Pb) och zink (Zn) var mycket låga 
till medelhöga (Naturvårdsverket 1999) medan halten alifater >C16-
C35 var förhöjd och låg över gränsen för känslig markanvändning 
(Naturvårdsverket 2016).  

 

 

  



 
Effekt av lågflödesmuddring på Vallentunasjöns sediment 2019  Sidan 16 av 23 
www.naturvatten.se  Naturvatten 2019 

 

Referenser 

Arvidsson, M. & E. Rydin. 2012. Sedimentundersökning i Vallentunasjön 
2012. Naturvatten i Roslagen AB. Rapport 2012:16. 

Gustafsson, A., E. Rydin & U. Lindqvist. 2015. Vallentunasjön – 
fosforutbyte mellan sediment och vattenmassa. Litteraturstudie och 
utläckageförsök som underlag för åtgärdsplanering. Naturvatten AB, 
Rapport 2015:22. 
 

Gustafsson, A., E. Rydin & U. Lindqvist. 2018. Vattenkvalitet, plankton 
och vattenväxter i Vallentunasjön 2018. Utvärdering av effekter av 
biomanipulering samt underlag för uppföljning. Naturvatten AB, Rapport 
2019:4. 

Havs- och Vattenmyndigheten. 2013. Havs- och vattenmyndighetens 
författningssamling. Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om 
klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten. HVMFS 
2013:19, konsoliderad utgåva. 

Naturvårdsverkets rapport 4913. 1999. Bedömningsgrunder för 
miljökvalitet – Sjöar och vattendrag. 

Naturvårdsverket 5976. 2009. Naturvårdsverkets generella riktvärden för 
förorenad mark. Tabell publicerad 2016. 

Psenner, R., Boström, B., Dinka, M., Pettersson, K., Pucsko, R. & M. 
Sager. 1988. Fractionation of phosphorus in suspended matter and 
sediments. Arch. Hydrobiol. Beih. Ergebn. Limnol. 30: 98-109. 

Rydin, E. 2000. Potentially mobile phosphorus in Lake Erken sediment. 
Water Research 34(7):2037-2042. 

Rydin, E. 2017. Näringsbudget för Vallentunasjön 2011-2016. Naturvatten 
i Roslagen AB, Rapport 2017:24. 
 

Rydin, E. & M. Arvidsson. 2019. Uppföljande sedimentundersökning i 
Vallentunasjön 2019. Naturvatten i Roslagen AB. Rapport 2019:32. 

  



 
Effekt av lågflödesmuddring på Vallentunasjöns sediment 2019  Sidan 17 av 23 
www.naturvatten.se  Naturvatten 2019 

 

Bilaga 1. Rådata fosfor 

I tabellen nedan redovisas vattenhalt och glödgningsförlust för undersökta skikt från 
sedimentkärnorna i Vallentunasjön april och augusti 2019. 

Kärna Skikt Vattenhalt  Glödgningsförlust 
  (cm) (%) (%) 
Vallbostrand Norra 0-1 97,0 34,7 
Vallbostrand Norra 1-2 96,3 32,9 
Vallbostrand Norra 2-3 95,9 31,9 
Vallbostrand Norra 3-4  95,6 31,7 
Vallbostrand Norra 4-5 95,2 31,0 
Vallbostrand Norra 5-6 94,9 30,5 
Vallbostrand Norra 6-7  94,5 29,6 
Vallbostrand Norra 9-10  92,8 25,6 
Vallbostrand Norra 14-15 90,5 22,1 
Vallbostrand Norra 19-20  87,3 19,1 
Vallbostrand Norra 29-30 76,7 11,0 
Vallbostrand Mellersta 0-1 96,9 35,5 
Vallbostrand Mellersta 1-2 96,2 34,9 
Vallbostrand Mellersta 2-3 95,7 32,5 
Vallbostrand Mellersta 3-4  95,3 32,3 
Vallbostrand Mellersta 4-5 95,0 31,9 
Vallbostrand Mellersta 5-6 94,0 37,5 
Vallbostrand Mellersta 6-7  93,6 29,5 
Vallbostrand Mellersta 9-10  92,3 25,9 
Vallbostrand Mellersta 14-15 87,4 34,1 
Vallbostrand Mellersta 19-20  83,7 18,1 
Vallbostrand Mellersta 29-30 83,9 16,7 
Vallbostrand Södra 0-1 96,7 34,5 
Vallbostrand Södra 1-2 95,6 33,4 
Vallbostrand Södra 2-3 95,3 32,7 
Vallbostrand Södra 3-4  94,8 31,6 
Vallbostrand Södra 4-5 94,8 31,2 
Vallbostrand Södra 5-6 94,7 30,7 
Vallbostrand Södra 6-7  94,1 29,2 
Vallbostrand Södra 9-10  92,3 25,7 
Vallbostrand Södra 14-15 89,3 21,6 
Vallbostrand Södra 19-20  86,4 19,3 
Vallbostrand Södra 29-30 84,0 16,9 
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Kärna Skikt Vattenhalt  Glödgningsförlust 
  (cm) (%) (%) 
Gustavs Udde 1 0-1 95,2 27,8 
Gustavs Udde 1 1-2 93,8 26,3 
Gustavs Udde 1 2-3 93,3 25,6 
Gustavs Udde 1 3-4  92,5 24,0 
Gustavs Udde 1 4-5 91,8 23,4 
Gustavs Udde 1 5-6 90,5 21,7 
Gustavs Udde 1 6-7  87,9 17,7 
Gustavs Udde 1 9-10  81,1 12,5 
Gustavs Udde 1 14-15 69,5 8,4 
Gustavs Udde 1 19-20  75,5 11,0 
Gustavs Udde 1 29-30 66,9 8,1 
Gustavs Udde 2 0-1 94,5 25,4 
Gustavs Udde 2 1-2 93,2 24,8 
Gustavs Udde 2 2-3 92,5 23,5 
Gustavs Udde 2 3-4  92,4 23,3 
Gustavs Udde 2 4-5 89,1 17,1 
Gustavs Udde 2 5-6 84,6 14,1 
Gustavs Udde 2 6-7  81,7 12,6 
Gustavs Udde 2 9-10  76,9 10,4 
Gustavs Udde 2 14-15 70,9 8,7 
Gustavs Udde 2 19-20  69,2 8,7 
Gustavs Udde 2 29-30 69,1 9,4 
Gustavs Udde 3 0-1 94,9 25,2 
Gustavs Udde 3 1-2 92,9 24,0 
Gustavs Udde 3 2-3 92,6 24,1 
Gustavs Udde 3 3-4  92,2 24,0 
Gustavs Udde 3 4-5 91,3 22,5 
Gustavs Udde 3 5-6 88,6 17,5 
Gustavs Udde 3 6-7  87,1 16,1 
Gustavs Udde 3 9-10  84,6 13,6 
Gustavs Udde 3 14-15 73,0 9,6 
Gustavs Udde 3 19-20  71,8 9,7 
Gustavs Udde 3 29-30 71,0 10,4 
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I tabellen nedan redovisas de sex olika fosforfraktionerna: NH4Cl-rP (löst bunden fosfor), BD-rP 
(järnbunden fosfor), NaOH-rP (aluminiumbunden fosfor), NaOH-nrP (organiskt bunden fosfor), 
HCl-rP (kalciumbunden fosfor) och residualfosfor (huvudsakligen organiska fosforformer) samt 
totalfosfor för undersökta skikt från sedimentkärnorna i Vallentunasjön april och augusti 2019. 

Kärna Skikt NH4Cl-P BD-P NaOH-rP NaOH-nrP HCl-P Residual-P Totalfosfor  
  (cm) (µg/g TS) (µg/g TS) (µg/g TS) (µg/g TS) (µg/g TS) (µg/g TS) (µg/g TS) 
Vallbostrand Mellersta 0-1 74 110 98 761 237 647 1928 
Vallbostrand Mellersta 1-2 57 99 94 739 225 648 1862 
Vallbostrand Mellersta 2-3 50 81 99 712 218 602 1762 
Vallbostrand Mellersta 3-4  49 81 100 663 218 571 1683 
Vallbostrand Mellersta 4-5 44 74 96 609 227 542 1592 
Vallbostrand Mellersta 5-6 35 63 92 530 201 495 1416 
Vallbostrand Mellersta 6-7  29 62 100 503 256 464 1414 
Vallbostrand Mellersta 9-10  34 56 100 394 280 403 1268 
Vallbostrand Mellersta 14-15 25 42 84 252 255 325 983 
Vallbostrand Mellersta 19-20  21 47 90 197 363 216 933 
Vallbostrand Mellersta 29-30 30 61 131 206 323 235 987 
Gustavs Udde 2 0-1 40 89 81 521 253 321 1304 
Gustavs Udde 2 1-2 30 78 81 461 299 392 1341 
Gustavs Udde 2 2-3 37 78 75 405 331 368 1294 
Gustavs Udde 2 3-4  27 67 76 392 302 427 1291 
Gustavs Udde 2 4-5 27 49 72 266 347 374 1135 
Gustavs Udde 2 5-6 21 38 61 170 345 209 845 
Gustavs Udde 2 6-7  24 35 60 142 358 216 835 
Gustavs Udde 2 9-10  19 28 44 84 385 159 718 
Gustavs Udde 2 14-15 5 47 37 75 410 103 677 
Gustavs Udde 2 19-20  4 56 41 85 426 92 703 
Gustavs Udde 2 29-30 3 90 56 99 400 93 742 
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Bilaga 2. Rådata miljögifter 

Ämne  Enhet Värde 
TS_105°C % 4,64 
glödförlust % av TS 31,1 
TOC % av TS 14,1 
PFOA perfluoroktansyra mg/kg TS <0,000500 
PFOS perfluoroktansulfonsyra mg/kg TS 0,0118 
As mg/kg TS 1,35 
Ba mg/kg TS 120 
Cd mg/kg TS 0,56 
Co mg/kg TS 16,2 
Cr mg/kg TS 31,8 
Cu mg/kg TS 50,5 
Hg mg/kg TS <0,20 
Mo mg/kg TS 1,24 
Ni mg/kg TS 38 
Pb mg/kg TS 23,1 
Sn mg/kg TS <1,0 
V mg/kg TS 32,8 
Zn mg/kg TS 200 
alifater >C5-C8 mg/kg TS <124 
alifater >C8-C10 mg/kg TS <124 
alifater >C10-C12 mg/kg TS 25 
alifater >C12-C16 mg/kg TS 28 
alifater >C5-C16 mg/kg TS 53 
alifater >C16-C35 mg/kg TS 208 
aromater >C8-C10 mg/kg TS <4,94 
aromater >C10-C16 mg/kg TS <12,8 
metylpyrener/metylfluorantener mg/kg TS <1,0 
metylkrysener/metylbens(a)antracener mg/kg TS <1,0 
aromater >C16-C35 mg/kg TS <1,0 
naftalen mg/kg TS <0,412 
acenaftylen mg/kg TS <0,412 
acenaften mg/kg TS <0,412 
fluoren mg/kg TS <0,412 
fenantren mg/kg TS <0,412 
antracen mg/kg TS <0,412 
fluoranten mg/kg TS <0,412 
pyren mg/kg TS <0,412 
bens(a)antracen mg/kg TS <0,412 
krysen mg/kg TS <0,412 
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Ämne  Enhet Värde 
bens(b)fluoranten mg/kg TS <0,412 
bens(k)fluoranten mg/kg TS <0,412 
bens(a)pyren mg/kg TS <0,412 
dibens(ah)antracen mg/kg TS <0,412 
benso(ghi)perylen mg/kg TS <0,412 
indeno(123cd)pyren mg/kg TS <0,412 
PAH, summa 16 mg/kg TS <3,3 
PAH, summa cancerogena mg/kg TS <1,4 
PAH, summa övriga mg/kg TS <1,9 
PAH, summa L mg/kg TS <0,62 
PAH, summa M mg/kg TS <1,0 
PAH, summa H mg/kg TS <1,6 
diklormetan mg/kg TS <0,800 
1,1-dikloretan mg/kg TS <0,248 
1,2-dikloretan mg/kg TS <0,100 
1,2-diklorpropan mg/kg TS <2,48 
triklormetan mg/kg TS <0,248 
tetraklormetan (koltetraklorid) mg/kg TS <0,248 
1,1,1-trikloretan mg/kg TS <0,248 
1,1,2-trikloretan mg/kg TS <0,248 
hexakloretan mg/kg TS <0,020 
cis-1,2-dikloreten mg/kg TS <0,0742 
trans-1,2-dikloreten mg/kg TS <0,0742 
trikloreten mg/kg TS <0,248 
tetrakloreten mg/kg TS <0,248 
vinylklorid mg/kg TS <0,248 
1,1-dikloreten mg/kg TS <0,0742 
monoklorbensen mg/kg TS <0,248 
1,2-diklorbensen mg/kg TS <0,495 
1,3-diklorbensen mg/kg TS <0,495 
1,4-diklorbensen mg/kg TS <0,495 
1,2,3-triklorbensen mg/kg TS <0,248 
1,2,4-triklorbensen mg/kg TS <0,742 
1,3,5-triklorbensen mg/kg TS <0,248 
triklorbensener, summa mg/kg TS <0,62 
1234-tetraklorbensen mg/kg TS <0,020 
1235/1245-tetraklorbensen mg/kg TS <0,040 
pentaklorbensen mg/kg TS <0,020 
tetra- och pentaklorbensener, summa mg/kg TS <0,040 
hexaklorbensen mg/kg TS <0,0100 
diklobenil mg/kg TS <0,020 
kvintozen-pentakloranilin, summa mg/kg TS <0,040 
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Ämne  Enhet Värde 
2-monoklorfenol mg/kg TS <0,254 
3-monoklorfenol mg/kg TS <0,254 
4-monoklorfenol mg/kg TS <0,254 
2,3-diklorfenol mg/kg TS <0,254 
2,4+2,5-diklorfenol mg/kg TS <0,508 
2,6-diklorfenol mg/kg TS <0,254 
3,4-diklorfenol mg/kg TS <0,254 
3,5-diklorfenol mg/kg TS <0,254 
2,3,4-triklorfenol mg/kg TS <0,254 
2,3,5-triklorfenol mg/kg TS <0,254 
2,3,6-triklorfenol mg/kg TS <0,254 
2,4,5-triklorfenol mg/kg TS <0,254 
2,4,6-triklorfenol mg/kg TS <0,254 
3,4,5-triklorfenol mg/kg TS <0,254 
2,3,4,5-tetraklorfenol mg/kg TS <0,254 
2,3,4,6-tetraklorfenol mg/kg TS <0,254 
2,3,5,6-tetraklorfenol mg/kg TS <0,254 
pentaklorfenol mg/kg TS <0,254 
klorfenoler, summa mg/kg TS <2,4 
bensen mg/kg TS <0,124 
toluen mg/kg TS <0,990 
etylbensen mg/kg TS <0,495 
m,p-xylen mg/kg TS <0,495 
o-xylen mg/kg TS <0,248 
xylener, summa mg/kg TS <0,37 
styren mg/kg TS <0,990 
MTBE mg/kg TS <1,24 
PCB 28 mg/kg TS <0,0101 
PCB 52 mg/kg TS <0,0101 
PCB 101 mg/kg TS <0,0101 
PCB 118 mg/kg TS <0,0101 
PCB 138 mg/kg TS <0,0101 
PCB 153 mg/kg TS <0,0101 
PCB 180 mg/kg TS <0,0101 
PCB, summa 7 mg/kg TS <0,0354 
o,p'-DDT mg/kg TS <0,020 
p,p'-DDT mg/kg TS <0,020 
o,p'-DDD mg/kg TS <0,020 
p,p'-DDD mg/kg TS <0,020 
o,p'-DDE mg/kg TS <0,020 
p,p'-DDE mg/kg TS <0,020 
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Ämne  Enhet Värde 
aldrin mg/kg TS <0,020 
dieldrin mg/kg TS <0,020 
endrin mg/kg TS <0,020 
isodrin mg/kg TS <0,020 
telodrin mg/kg TS <0,020 
alfa-HCH mg/kg TS <0,020 
beta-HCH mg/kg TS <0,020 
gamma-HCH (lindan) mg/kg TS <0,0200 
heptaklor mg/kg TS <0,020 
cis-heptaklorepoxid mg/kg TS <0,020 
trans-heptaklorepoxid mg/kg TS <0,020 
alfa-endosulfan mg/kg TS <0,020 

 

 


