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Sammanfattning 
Under hösten 2021 genomfördes ett projekt med lågflödesmuddring för att minska 

internbelastning av fosfor i Vallentunasjön. Syftet var också att utvärdera det system för 

autonom lågflödesmuddring som Vallentuna och Täby kommun köpt in. På grund av 

avdunstning under sommaren sjönk vattennivån i sjön mer än beräknat varvid vattendjupet vid 

muddringsplatsen var knappt en meter och bara ca en tredjedel av den tillståndsgivna ytan var 

tillräckligt djup för att kunna nyttjas. Den tillgängliga mängden sediment var också lägre än 

förväntat vilket sammantaget medförde att en betydligt mindre mängd sjösediment än planerat 

kunde bärgas. Endast 3,6 ton oavvattnat sediment bärgades. Det innehöll 0,79 kg fosfor och 

med inräknad minskad syreförbrukningen beräknas  internläckaget ha minskat med 1,5 kg 

fosfor. Detta uppnåddes efter endast 6,5 timmars drift. Resterande tiden fick systemet pumpa 

vatten vilket gjordes i 389 timmar. Om det funnits lika mycket tillgängligt sediment under hela 

driftperioden hade insatsen kunnat bärga ca 48 kg fosfor. Driftsäkerheten av 

lågflödesmuddringssystemet är hög och under 2022 kommer fortsatt muddring ske längre 

söderut i Vallentunasjön.. Det har tagits fram ett förslag att anpassa systemet för muddring på 

grunda områden.   
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Bakgrund 
Många slättlandssjöar som Vallentunasjön har problem med övergödning och åldras och växer 

igen i snabbare takt än om de inte skulle vara påverkade av människans aktiviteter. 

Näringsämnena som göder sjön kommer inte bara från tillrinnande vatten utan läcker från det 

sediment som har ackumulerats på sjöns botten, så kallad intern belastning. Näringen lagras in 

eller går lösning beroende på bland annat tillgång på syre och avsättning av nytt biologiskt 

material. Samspelet mellan tillväxt och nedbrytning och att det finns en balans dem emellan är 

viktigt för att sjön ska kunna uppnå god ekologisk status. Det kan alltså vara nödvändigt att 

åtgärda sjöns interna belastning för att komma till rätta med övergödningen i sjön och att 

förhindra att näring åker nedströms till vattenförekomster mer lågt placerade. Täby kommun 

och Vallentuna kommun har arbetat med reduktionsfiske och andra åtgärder mot 

övergödningen i Vallentunasjön under drygt ett decennium. År 2020 beslutades att investera i 

ett system för skonsam muddring för att åtgärda den interna belastningen och ta bort den mest 

läckagebenägna fosforn genom att ta bort det översta lagret sediment som är det mest 

näringsrika. Under hösten 2021 genomfördes en första muddring i Vallentunasjöns norra del, 

Kyrkviken. 

 

Lågflödesmuddring 
Tekniken för densitetssorterande muddring, så kallad lågflödesmuddring eller skonsam 

muddring, har varit under utveckling sedan 2010 och är ett billigare och miljövänligare 

alternativ till traditionell muddring. Muddring genomförs idag framför allt med syftet att 

fördjupa ett vattenområde, exempelvis en hamn eller en kanal, och muddringsmetoderna är 

därför också anpassade för att uppnå detta. Det innebär metoder som har en stor påverkan på 

botten och där partikelspridningen är omfattande. Densitetssorterande muddring har i stället 

utvecklats med ekologisk restaurering som främsta mål. Systemet avlägsnar varsamt det översta 

sedimentlagret och transporterar det till land via ett slangsystem. Utformningen av systemets 

sugmunstycken gör att endast material med låg densitet så som organiska sediment sugs upp, 

medan stenar och sand lämnas kvar. Muddringsenheten styrs av ett automatiserat vajersystem 

som långsamt drar sugmunstyckena längs botten. Den långsamma framfarten gör att 

partikelspridningen blir minimal. 
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Kyrkviken 2021 
Insatsen i Vallentunasjön under 2021 utfördes i sjöns norra del, i den nordöstra delen av 

Kyrkviken. Koordinaten för muddringytan är 59°31'41.6"N 18°04'11.6"E. Planen var att 

muddringsytan skulle uppgå till 3 000 kvadratmeter men på grund av naturliga variationer av 

vattennivån kunde endast ca 1 000 kvadrat muddras på grund av att det var för grunt. I Figur 1 

och Figur 2 syns det hur vegetationen har ökat mellan 1967 och 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Metod 
I projektet som gjordes i Kyrkviken användes lågflödesmuddring som muddringsmetod för att 

ta upp toppsediment från sjöbotten. En undervattensenhet bogserades längs med botten av en 

flotte som navigerande med hjälp av vajerstyrning. Sedimentet pumpades in till land där det 

avvattnades i en trekammarbrunn som bestod av tre bassänger. Bassängerna hade en volym på 

ca 20 kubikmeter. Flödet in i bassängerna var 16 m3/h, vilket motsvarar en uppehållstid på 1 

timme och 15 minuter per bassäng. Rejektvattnet pumpades ut över ett grönområde där det fick 

infiltrera eller sakta rinna tillbaka till sjön. Efter avslutad muddring hämtades sedimentet med 

slambil och användes som marktäckningsmaterial på en deponi.  

Figur 2 Kyrkviken 1955 - 1967, (Eniro, 
2022) 

Figur 1 Kyrkviken 2018 - 2020, (Eniro, 
2022) 
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Arbetsområde 

I Figur 3 Översiktskarta över arbetsområdet representeras den landbaserade processen. Från 

muddringsområdet pumpades det upp sediment och vatten till sedimenteringsbassäng 1. 

Därifrån pumpades ytvattnet vidare till bassäng 2 som i sin tur skickade vidare ytvattnet till 

bassäng 3. Från bassäng 3 pumpades ytvatten ut över grönområdet för att infiltrera tillbaka till 

sjön. 

 

Figur 3 Översiktskarta över arbetsområdet 

 

Figur 4 Översiktsbild av muddringsområdet och ankarpunkter 
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I Figur 4, Översiktsbild av muddringsområdet och ankarpunkter, visas det verkliga 

muddringsområdet samt de ankarpunkter som flotten använder sig av för att dra sig fram och 

tillbaka över muddringsområdet. 

 

Figur 5 Inkommande sediment och vatten till bassäng 1 

 

Figur 6 Sedimentationsbassängerna och slang för rejektvattnet från bassäng 3 

I Figur 5 och Figur 6 visas inkommande sediment och sedimentationsbassängerna. 
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Insamlad data 
Sedimentpropp 

Vallentuna kommun beställde en sedimentpropp från muddringsområdet innan insatsen 

genomfördes. Se Bilaga 1 för komplett analysresultat. Tabellen nedan redovisar fosfor, 

totalkväve samt torrsubstanshalt (TS). I ett tidigare genomfört demonstrationsprojekt i 

Vallentunasjön tog muddringssystemet upp ca 10 cm av det översta sedimentet (Naturvatten, 

2019). 

Ämne 0-2 cm 2-4 cm 4-6 cm 6-8 cm 8-10 cm Medelvärde 

P(tot) [mg/kg TS] 830 880 810 710 710 788 

N(tot) [mg/kg TS] 6 500 7 000 6 400 3 600 2 100 5 120 

TS, vid 105°C 

[%] 

17 18,6 21,8 33,8 43 26,84 

Tabell 1. Analys av sedimentpropp från muddringplatsen 2021-09-10(innan påbörjad muddring). Fem delprov från översta 10 
cm av sedimentet analyserades. 

Det är känt sedan tidigare att det finns PFOS i sjösedimentet, i labbanalysen från 2021-09-10 

framgick det att det fanns 0,00267 mg PFOS / kg TS i sedimentet i det aktuella 

muddringsområdet. Enligt Statens geotekniska institut(SGI) är det preliminära gränsvärdet för 

känslig markanvändning 0,003 mg PFOS /kg TS och för mindre än ringa risk 0,002 mg 

PFOS/kg TS vilket innebär att sedimentet inte skulle ses som saneringspliktigt i ett markområde 

för tex bostäder och möjligt men prövningspliktigt att återvinna sedimentet som 

marktäckningsmaterial. För mer information om gränsvärden, se 

https://www.kemi.se/download/18.7729c777174435792104298/1599138086747/gransvarden-

och-riktvarden-for-pfas.pdf 

 

 

  

https://www.kemi.se/download/18.7729c777174435792104298/1599138086747/gransvarden-och-riktvarden-for-pfas.pdf
https://www.kemi.se/download/18.7729c777174435792104298/1599138086747/gransvarden-och-riktvarden-for-pfas.pdf
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Bottenhårdhet 

 

Figur 7 Bottenhårdhet i Kyrkviken (Cmap, 2022) 

I Figur 7 redovisas bottenhårdheten över Kyrkviken, data är insamlad med ekolod i juli 2021. 

Den har sedan laddats upp till CMap Genesis och sammanställts tillsammans med data från 

andra mätningar. Enligt dessa mätningar är botten i Kyrkviken relativt hård, dock finns det ett 

område som är mjukare. Muddringsområdet lades så nära detta område som möjligt. 

 

Figur 8 Bottenhårdhet från egna mätningar 

I bilderna som är genererade från egna mätningar framstår botten som mjukare längre från land 

än vad det ser ut som på bilden som har flera mätningar. Det finns olika orsaker till det, bland 

annat interpoleringen mellan varje mätpunkt och grovleken på färgskalorna. Dock är det 

antagligen så att botten blir mjukare i samband med att det blir djupare då sedimentet rinner 

mot de djupare områdena. 

  



10 
 

Vattendjupet varierade mellan 0,5 till 1,5 meter inne i viken i de egna mätningarna medan bilden 

med flera mätningar anger att vattendjupet ligger på ca 1,2-1,4 meters djup. Även denna 

variation beror på interpolering men också på vilket djup ekolodet sitter monterat på. Det skulle 

även visa sig att sjöns vattenstånd varierade och minskade med ca två decimeter under 

sensommaren, viket försvårade muddringsinsatsen. 

 

Figur 9 Vattennivåns varians under året (VFOF 2022) 
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Driftlogg och upptagen volym 

I Bilaga 2 finns det en komplett driftlogg för pumpningen i projektet, dock var det mest 

intrimningar av muddringsbanan som gjordes mellan den 8 september och den 15 september, 

därav är pumptiden närmast obefintlig vissa dagar. Pumpen började köras kontinuerligt den 15 

september fram till den 22 september. Den 22 september skedde en skada på elkabeln till 

pumpen vilket orsakade ett driftstopp på fem dagar. Pumpen var åter i bruk den 27 september 

och gick fram till den femte oktober. Värt att notera är att sedimentet i muddringsområdet tog 

slut under intrimningstiden, efter ca 6,5 timmes drifttid, efter det togs beslutet att fortsätta 

muddringen för att genomföra ett långtidstest av systemet. 

Systemet var i drift i totalt 389 timmar, och hade ett genomsnittligt flöde på 16 kubikmeter i 

timmen, vilket medförde att den totalt pumpade volymen uppgick till 6 368 kubikmeter. Under 

dessa 389 timmar pumpades sediment under 6,5 timmar där det togs upp 104 kubik sediment.  

TS-halten på det avvattnade sedimentet uppgick till 35,6 %, se rubriken Analyssvar sediment. 

Där framgår det även att fosforkoncentrationen var 620 mg/kg TS. Enligt fakturan från Sörab 

(återvinningscentralen) lämnades det in 3,58 ton sediment, se Bilaga 3. Det innebär att det togs 

upp 1 275 kg rent sediment. I och med att endast det mest flyktiga sedimentet tas upp är 

densiteten ungefär samma som vatten. Det innebär att det togs upp cirka 1,275 kubikmeter 

sediment. Det innebär i sin tur att TS-halten på inkommande slam var 1,22 %. Denna TS-halt 

var lägre än vid det tidigare demoprojektet som gjordes 2019, då var TS-halten 4,6% 

(Teknikmarknad 2019). Om sedimentet inte tagit slut hade det tagits upp ca 77,7 kubikmeter 

sediment.  

Uppskattad mäng upptagen fosfor 

Med siffrorna som redovisas i analyssvaren kan mängden upptagen fosfor beräknas. Halten 

fosfor var 620 mg/kg TS, vilket innebär att det togs upp 0,79 kg fosfor. Om sedimentet inte 

tagit slut hade det totalt tagits upp runt 48,2 kg fosfor.  

TS avvattnat sediment: TS= 35,6 % 

Fosfor koncentration: Pkon= 620 mg/kg TS 

Volym inlämnad sediment: Vtot= 3,58 ton 

Volym rent sediment: Vsediment = Pkon* Vtot = 1,275 ton = 1 275 kg 

Volym fosfor: VP = VSediment*Pkon = 0,79 kg 
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Analyssvar sediment 

I tabellen nedan redovisas analyssvaret på det sedimentprov som togs i bassäng 1.  

Element Bassäng 1. 2021-09-27 
TS vid 105°C [%] 35,6 

Kalcium Ca [mg/kg TS] 6 800 

Fosfor, P [mg/kg TS] 620 

Totalkväve [mg/kg TS] 3 100 

Ammoniumkväve, NH4-N[mg/kg TS] 13 

Glödgningsförlust vid 550°C (GF) [wt % DW] 4,4 

pH 8 

Utvärdering av insats 
Systemet bedöms som driftsäkert och systemet gick dygnet runt. Utmaning är på djup mindre 

än en meter då undervattensenheten fastnar i flotten. Problemet avhjälptes genom att använda 

en extra ponton så att undervattensenheten kan hänga utanför flotten. Dock är detta inte en 

långsiktig lösning då det förhindrar att justera höjden på undervattensenheten. 

Driftsäkerhet 
Systemet är driftsäkert. Enligt driftloggen skedde det endast tre incidenter. 1) Det var för grunt 

vilket orsakade att undervattensenheten fastade i flotten. 2) Pumpkabeln skadades när 

undervattensenheten fastnade i flotten. 3) Det skedde även ett IT-relaterat stopp på grund av ett 

databasproblem från en underleverantör, det avhjälptes genom att installera om databasen. 

Utöver de tre driftavbrotten klarade sig systemet själv och vid den tillsyn som gjordes dagligen 

behövde inga andra problem avhjälpas.  

Minskning av internläckage 
Internläckaget i Östersjön har av Professor Anders Stigebrandt m.fl. uppskattats till 2,3 g P/m2 

per år för de syrefria områdena (syrefria ca 15 % av året, Stigebrandt m.fl. 2014). En syresatt 

botten har ett läckage på 1,5 g P/m2 per år (att det ej är 0 beror på nedbrytning av organiskt 

material). Dessa siffror kan antas gälla även för sjöar. Uppskattningsvis kan internläckaget i 

syresatta områden som muddrats uppskattats till 0,75 g P/m2 på grund av att organiskt material 

avlägsnas.  
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Hur mycket internläckaget minskar beror på ytan som påverkas av muddringen. I och med att 

tillrinning från omkringliggande bottnar sker vid muddring är den påverkade ytan större än 

muddringsytan. Den påverkade ytan beräknas genom att studera topografin från en 

digitalkartering.  

Det minskade internläckaget beror på ytterligare två faktorer 1) Hur mycket internläckaget 

minskar tack vare bortförsel av läckagebenägen fosfor. 2) Hur mycket internläckaget minskar 

tack vare att botten blir syresatt. 

Baserat på detta kan nedanstående formel beskriva minskningen av internläckaget: 

𝑃𝑃𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑙𝑙ä𝑐𝑐𝑀𝑀𝑀𝑀𝑐𝑐𝑐𝑐 = 𝐴𝐴 ∗ �𝑃𝑃𝐿𝐿ä𝑐𝑐𝑀𝑀𝑀𝑀𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑀𝑀𝑀𝑀𝑐𝑐 − 𝑃𝑃𝐿𝐿ä𝑐𝑐𝑀𝑀𝑀𝑀𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑐𝑐𝑒𝑒𝑀𝑀𝑐𝑐𝑚𝑚 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑀𝑀𝑀𝑀𝑐𝑐� + 

𝐴𝐴 ∗ �𝑃𝑃𝐿𝐿ä𝑐𝑐𝑀𝑀𝑀𝑀𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑀𝑀𝑀𝑀𝑐𝑐 − 𝑃𝑃𝐿𝐿ä𝑐𝑐𝑀𝑀𝑀𝑀𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑒𝑒𝑚𝑚å𝑀𝑀 𝑐𝑐𝑀𝑀 𝑀𝑀𝑠𝑠𝑚𝑚𝑐𝑐𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑀𝑀𝑀𝑀𝑐𝑐𝑀𝑀� 

Att det inte endast är bortförsel av läckagebenägen fosfor som påverkar internläckaget utan 

också syresättningen av botten möjliggör en dubbel effekt vid lågflödesmuddring. Det finns 

projekt, till exempel i Västerviks kommun, där man endast pumpar upp syrefattigt vatten för att 

minska övergödningen i en havsvik. Vattnet används sedan som bevattning och gödsling av 

jordbruksmark (Lantbruk 2019). 

För projektet i Kyrkviken kan vi dock anta följande: 

1. Botten var redan syresatt på grund av det ringa djupet. 

2. Det skedde ingen tillrinning av sediment på grund av bottens topografi. 

3. Internläckaget var obefintligt efter insatsen då allt sediment tog slut och det endast var 

hårdare botten kvar, det sedimentet är äldre och har ingen fosfor kvar som läcker. 

 Det innebär att formeln blir: 

𝑃𝑃𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑙𝑙ä𝑐𝑐𝑀𝑀𝑀𝑀𝑐𝑐𝑐𝑐 = 𝐴𝐴 ∗ �𝑃𝑃𝐿𝐿ä𝑐𝑐𝑀𝑀𝑀𝑀𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑀𝑀𝑀𝑀𝑐𝑐� 

𝑃𝑃𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑙𝑙ä𝑐𝑐𝑀𝑀𝑀𝑀𝑐𝑐𝑐𝑐 = 1 000 ∗ �1,5 𝑔𝑔
𝑃𝑃
𝑚𝑚3� = 1 500 𝑔𝑔 = 1,5 𝑘𝑘𝑔𝑔 

Internläckaget minskade alltså med 1,5 kg per år. Detta förutsätter dock att inget nytt organiskt 

material tillförs. 
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Minskning av syreförbrukning 
Syreförbrukningen vid botten i en sjö beror på mängden organiskt material som ska brytas ned. 

Förutsatt att 

1. 50 % av upptaget sediment är organiskt material. 

2. Den organiska fraktionen av sedimentet har samma densitet som vatten. 

3. Allt kol, kväve, svavel med mera ska vid nedbrytning kombineras med i genomsnitt två 

syreatomer. 

4. Ovanstående ämnen har ungefär samma molvikt som syre.  

så minskar syreförbrukningen med 50 % av den mängd sediment som tas upp. Det vill säga; 

om en kubikmeter med TS100 skulle tas upp skulle syreförbrukningen minska med 500 kg. 

Detta förutsätter att underliggande sedimentlager inte förbrukar syre. Dock har dessa lager 

redan brutits ner i stor utsträckning och är inte lika syreförbrukande som det översta lagret med 

sediment. 

I och med att det togs upp 1 275 kg sediment beräknas syreförbrukningen ha minskat med 637,5 

kg syre.  
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Sammanfattande diskussion 
Nedan sammanfattas projektresultaten i punktform. 

1. Upptagen fosfor: 0,79 kg. Denna siffra hade varit runt 48,2 kg om inte sedimentet tagit 

slut 

2. Minskat internläckage 1,5 kg 

3. Mängd syre i sjön som sparats: 637,5 kg 

4. TS-halt på avvattnat sediment: 35,6 % 

5. Koncentration fosfor i sedimentet 620 mg/kg TS 

6. Systemet är driftsäkert och klarar av att autonomt köra i över 70 h, längsta 

sammanhållna körningen uppgick till 188 timmar (över 7 dygn) 

Insatsen i Kyrkviken som helhet var god även om själva åtgärden mot övergödning var 

marginell. Att den inte blev större berodde på valet av muddringsplats; det var för grunt och för 

lite tillgängligt sediment. Muddringen verifierade att systemet klarar att köra autonomt med 

endast tillsyn av den landbaserade utrustningen. Beställaren var även informerad om att 

muddringsområdet inte var optimalt. Då det inte gick att byta yta så bestämdes det att fortsätta 

projektet i syfte att utvärdera driftsäkerheten hos systemet. Den konsult som tog sediment-

proppen innan muddringen startade, meddelade att det endast fanns ca 15 centimeter mjukt 

sediment.  

Även koncentrationen av fosfor var låg, i ett demoprojekt med samma teknik som genomfördes 

i Vallentunasjön utanför Gustavs udde 2019 var fosforkoncentrationen 1 150 mg/kg TS (620 

mg/kg TS för denna insats) och TS-halten på inkommande sediment var 4,64 % (1,22 % för 

denna insats) (Teknikmarknad 2020). Även detta indikerar att den delen av Kyrkviken som 

muddrades under insatsen inte var optimal. 
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Det fortsatta arbetet 
Eftersom djupet i muddringsområdet var knappt en meter samt att det fanns väldigt lite 

tillgängligt sediment så kommer muddringen 2022 att utföras längre söderut i sjön. I mitten av 

Vallentunasjön finns det ett djupområde med ett djup på cirka fyra meter, det är den djupaste 

delen av sjön. Detta område är mer lämpat för lågflödesmuddring då det där finns mer ansamlat 

sediment än vid muddringsområdet i Kyrkviken. Det finns även ett lämpligt område på land för 

att avvattna sediment i anslutning till djupdelen. 

Med tanke på Vallentunasjöns storlek vore det i framtiden mycket mer effektivt att muddra på 

en större yta i sjön. Att endast muddra på områden om 3 000 kvadratmeter kommer inte räcka 

för att uppnå en bestående förbättring inom överskådlig tid. En sådan mer omfattande muddring 

på större yta kräver tillstånd för vattenverksamhet, jämfört med anmälan för ytor upp till 3000 

kvm. Täby och Vallentuna kommun planerar att söka tillstånd så att en större yta kan muddras 

med start 2023. 
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phosphorus paradigm for the Baltic proper. Ambio, 43, 634–643. 
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AB 

Teknikmarknad (2019), Sedimentbärgning i Vallentunasjön 2019, Skickas på begäran. 
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Copernicus data 2022, from  https://wwwi4.ymparisto.fi/i4/eng/tarkka/ Hämtat 20220-04-20 

Eniro 2022, kartor.eniro.se, 
https://kartor.eniro.se/?c=59.528649,18.062210&z=15&l=historic&q=%22vallentuna%22;ge
o, Hämtad 2022-03-10 

Lantbruk, 2019, Här ska Östersjön bevattna åkrarna, Tina Englund, 
https://www.landlantbruk.se/lantbruk/har-ska-ostersjon-bevattna-akrarna/ Hämtat 2022-03-14 

Kemikalieinspektionen 2022, 
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Bilagor 

Bilaga 1 
Här finns all relevant information presenterad från analysen av sedimentproppen. Kompletta 

analyssvar skickas på förfrågan. 

From: ALS Scandinavia AB,Rinkebyvägen 19C,182 36,Danderyd. Tlf. +46 8 5277 5200. Faks . Email: info.ta@alsglobal.com
To: Naturvatten i Roslagen AB Ref: Naturvatten i Roslagen AB [ ulf@naturvatten.se ] 
Program: SEDIMENT
Ordernumber: ST2124424
Report created: 07-Oct-2021 by Ulrika Karlsson

ELEMENT SAMPLE Vallentunasj. 0-2 Vallentunasj. 2-4 Vallentunasj. 4-6 Vallentunasj. 6-8 Vallentunasj. 8-10 
Sampling Date 2021-09-10 2021-09-10 2021-09-10 2021-09-10 2021-09-10
Torrsubstans, vid 105°C % 17 18,6 21,8 33,8 43
Ca, kalcium mg/kg TS 9700 10000 9100 6700 6200
P, fosfor mg/kg TS 830 880 810 710 710
totalkväve mg/kg TS 6500 7000 6400 3600 2100
Glödgningsförlust vid 550°C (GF) wt % DW 10,5 11,4 9,9 6 3,8
pH 6,8 7,3 7,4 7,5 7,2
ammoniumkväve, NH4-N mg/kg TS 36 21 15 13 13

Please note: This report is preliminary and does not contain all relevant information. 
For the definitive and complete reporting of the results, reference is made to the 
corresponding signed final report from ALS Scandinavia AB  

 



18 
 

From: ALS Scandinavia AB,Rinkebyvägen 19C,182 36,Danderyd. Tlf. +46 8 5277 5200. Faks . Email: info.ta@alsglobal.com
To: Naturvatten i Roslagen AB Ref: Naturvatten i Roslagen AB [ ulf@naturvatten.se ] 
Program: SEDIMENT
Ordernumber: ST2124424
Report created: 07-Oct-2021 by Ulrika Karlsson

ELEMENT SAMPLE Vallentunasj. 0-6 KM MKM
Sampling Date 2021-09-10
Torrsubstans, vid 105°C %
naftalen mg/kg TS <0.020
acenaftylen mg/kg TS <0.010
acenaften mg/kg TS <0.010
fluoren mg/kg TS <0.020
fenantren mg/kg TS <0.020
antracen mg/kg TS <0.0100
fluoranten mg/kg TS <0.030
pyren mg/kg TS <0.030
bens(a)antracen mg/kg TS <0.030
krysen mg/kg TS <0.040
bens(b)fluoranten mg/kg TS <0.020
bens(k)fluoranten mg/kg TS <0.020
bens(a)pyren mg/kg TS <0.0200
dibens(a,h)antracen mg/kg TS <0.030
bens(g,h,i)perylen mg/kg TS <0.020
indeno(1,2,3,cd)pyren mg/kg TS <0.020
summa PAH 16 mg/kg TS <0.175
summa cancerogena PAH mg/kg TS <0.0900
summa övriga PAH mg/kg TS <0.0850
summa PAH L mg/kg TS <0.0200 3 15
summa PAH M mg/kg TS <0.0550 3,5 20
summa PAH H mg/kg TS <0.100 1 10
oljeindex, fraktion C10 - C40 mg/kg TS 86
fraktion C10 - C12 mg/kg TS <2.0 100 500
fraktion C12 - C16 mg/kg TS <3.0 100 500
fraktion C16 - C35 mg/kg TS 72 100 1000
fraktion C35 - C40 mg/kg TS 12,1
Siktning/mortling Ja
Torkning Ja
Uppslutning Ja
As, arsenik mg/kg TS 3,25 10 25
Cd, kadmium mg/kg TS 0,407 0,8 12
Co, kobolt mg/kg TS 21,5 15 35
Cr, krom mg/kg TS 15,2 80 150
Cu, koppar mg/kg TS 21,6 80 200
Hg, kvicksilver mg/kg TS 0,122 0,25 2,5
Ni, nickel mg/kg TS 28 40 120
Pb, bly mg/kg TS 11,3 50 400
V, vanadin mg/kg TS 18,6 100 200
Zn, zink mg/kg TS 138 250 500
Ca, kalcium mg/kg TS
P, fosfor mg/kg TS
totalkväve mg/kg TS
perfluorbutansyra (PFBA) mg/kg TS <0.00150
perfluoropentansyra (PFPeA) mg/kg TS <0.000500
perfluorhexansyra (PFHxA) mg/kg TS <0.000500
perfluoroheptansyra (PFHpA) mg/kg TS <0.000500
perfluoroktansyra (PFOA) mg/kg TS <0.000500
perfluorononansyra (PFNA) mg/kg TS <0.000500
perfluorodekansyra (PFDA) mg/kg TS <0.000500
perfluoroundekansyra (PFUnDA) mg/kg TS <0.000500
perfluorododekansyra (PFDoDA) mg/kg TS <0.000500
PFTrDA perfluortridekansyra    mg/kg TS <0.000500
PFTeDA perfluortetradekansyra    mg/kg TS <0.000500
perfluorbutansulfonsyra (PFBS) mg/kg TS <0.000500
perfluorhexansulfonsyra (PFHxS) mg/kg TS <0.000500
perfluoroheptansulfonsyra (PFHpS) mg/kg TS <0.000500
perfluoroktansulfonsyra (PFOS) mg/kg TS 0,00267
perfluorodekan sulfonsyra (PFDS) mg/kg TS <0.000500
6:2 FTS fluortelomersulfonat mg/kg TS <0.000500
8:2 FTS fluortelomersulfonat mg/kg TS <0.000500
perfluoroktan-sulfonamid (FOSA) mg/kg TS <0.000500
N-metylperfluoroktansulfonamid (MeFOSA)mg/kg TS <0.000500
N-etylperfluoroktansulfonamid (EtFOSA) mg/kg TS <0.000500
N-metylperfluoroktansulfonamidetanol (Memg/kg TS <0.000500
N-etylperfluoroktansulfonamidetanol (EtFOmg/kg TS <0.000500
torrsubstans vid 105°C % 22,1
Glödgningsförlust vid 550°C (GF) wt % DW
pH
ammoniumkväve, NH4-N mg/kg TS

Please note: This report is preliminary and does not contain all relevant information. 
For the definitive and complete reporting of the results, reference is made to the 
corresponding signed final report from ALS Scandinavia AB  



19 
 

Bilaga 2 
Excell lista med start och stopp samt drifttid av pumpen. 

Date Time Activity
2021-09-08 08:52:13 Started Tid i drift [tt:mm]
2021-09-08 09:09:15 Stopped 00:17
2021-09-08 09:16:05 Started 00:00
2021-09-08 09:24:46 Stopped 00:08
2021-09-08 09:33:49 Started 00:00
2021-09-08 09:46:21 Stopped 00:12
2021-09-08 09:52:16 Started 00:00
2021-09-08 09:52:39 Stopped 00:00
2021-09-08 09:52:45 Started 00:00
2021-09-08 09:54:12 Stopped 00:01
2021-09-08 09:55:06 Started 00:00
2021-09-08 09:59:33 Stopped 00:04
2021-09-08 10:04:42 Started 00:00
2021-09-08 10:04:52 Stopped 00:00
2021-09-08 10:04:57 Started 00:00
2021-09-08 10:04:59 Stopped 00:00
2021-09-08 10:05:07 Started 00:00
2021-09-08 10:05:25 Stopped 00:00
2021-09-08 10:06:00 Started 00:00
2021-09-08 10:06:10 Stopped 00:00
2021-09-08 10:11:54 Started 00:00
2021-09-08 10:13:33 Stopped 00:01
2021-09-10 15:52:24 Started 00:00
2021-09-10 15:52:43 Stopped 00:00
2021-09-10 15:58:32 Started 00:00
2021-09-10 15:58:47 Stopped 00:00
2021-09-10 15:59:07 Started 00:00
2021-09-10 15:59:31 Stopped 00:00
2021-09-10 15:59:46 Started 00:00
2021-09-10 16:03:43 Stopped 00:03
2021-09-10 16:03:50 Started 00:00
2021-09-10 16:03:56 Stopped 00:00
2021-09-10 16:20:06 Started 00:00
2021-09-10 16:20:25 Stopped 00:00
2021-09-12 16:58:17 Started 00:00
2021-09-12 16:59:08 Stopped 00:00
2021-09-12 17:13:04 Started 00:00
2021-09-12 17:13:28 Stopped 00:00
2021-09-12 17:24:05 Started 00:00
2021-09-12 17:24:30 Stopped 00:00
2021-09-12 17:32:19 Started 00:00
2021-09-12 17:43:47 Stopped 00:11
2021-09-15 08:16:50 Started 00:00
2021-09-15 09:04:55 Stopped 00:48
2021-09-15 09:05:07 Started 00:00
2021-09-15 09:10:02 Stopped 00:04
2021-09-15 09:15:39 Started 00:00
2021-09-15 09:29:51 Stopped 00:14
2021-09-15 09:30:46 Started 00:00
2021-09-15 09:30:46 Started 00:00
2021-09-15 09:30:46 Started 00:00
2021-09-15 13:52:19 Stopped 04:21
2021-09-15 13:53:19 Started 00:00
2021-09-22 10:30:38 Stopped 188,5
2021-09-22 10:35:29 Started 00:00
2021-09-22 10:35:52 Stopped 00:00
2021-09-27 10:42:48 Started 00:00
2021-09-27 11:15:48 Stopped 00:33
2021-09-27 11:16:32 Started 00:00
2021-09-27 14:36:51 Stopped 03:20
2021-09-27 14:37:09 Started 00:00
2021-09-30 20:33:26 Stopped 77
2021-09-30 20:33:26 Stopped 00:00
2021-09-30 20:50:22 Started 00:00
2021-10-05 08:51:44 Stopped 123

Summa 388,9359491
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Bilaga 3 
Faktura från återvinningscentralen där sedimentet lämnades.
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