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Sammanfattning 

I Tanums kommun pågår planeringsarbeten gällande ombyggnation och omorganisering av 

hamnen i Fjällbacka. Inom föreliggande examensarbete har en översiktlig undersökning gjorts 

av ytsedimenten i Fjällbackas hamn (norra delen), samt i två korta sedimentkärnor för att 

belysa miljöstatusen också i äldre sediment. Fokus har lagts på utbredningen av maritimt 

relaterade tungmetaller. En parallell studie har samtidigt genomförts i den södra delen av 

Fjällbacka hamn. Tungmetaller i hamnsediment kommer bland annat ifrån båtbottenfärger, 

vilka kan innehålla höga halter av metallerna zink, koppar och bly. De eventuella 

ombyggnationerna i Fjällbacka hamn kan leda till att sedimenten med innehåll av 

föroreningar sprids, vilket kan orsaka negativ påverkan på den marina miljön såväl i hamnen 

som på andra närliggande platser. Analyser och beräkningar av kol, kväve och 32 andra 

element har utförts. Tungmetallhalterna har klassificerats med avseende på det norska 

miljöklassificeringssystemet. Som förväntats, påträffades höga halter koppar, zink och bly i 

hamnen. De högsta halterna av tungmetaller, främst koppar, förekommer vid de sydligaste 

provtagningsstationerna. Hälften av alla provtagningsplatser där ytprover tagits överskrider 

minst miljöklass 4, dålig för koppar. Vid en av stationerna är kopparhalten nästan dubbelt så 

hög som gränsvärdet för klass 5, mycket dålig. Resultaten av analyserna från de djupare 

sedimentkärnorna visar att de högsta påträffade halterna av tungmetallerna zink, bly, 

kadmium och kvicksilver förekom djupare ned i sedimenten, vid cirka 20-25 centimeters 

djup. Föreliggande rapport kan användas som en första indikation på utbredningen av 

miljöfarliga metaller i hamnen, men också utgöra ett underlag för fortsatta, framtida 

provtagningar och studier i hamnen. Då det påträffas höga tungmetallhalter, vilka kan 

relateras till maritima verksamheter, är det vanligt att också höga halter av organiska 

miljögifter påträffas i sedimenten på platsen. Dessa bör då lämpligen också ingå i eventuella 

framtida undersökningar. 

Nyckelord: Fjällbacka, tungmetaller, hamn, muddring, klassificering, antropogen, koppar, bly, 

zink, kadmium, förorenade sediment, antifoulingfärg 
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Abstract 

In Tanums municipality there are ongoing plans regarding rebuilding of Fjällbacka harbour. 

In this bachelor thesis, a general investigation of the surface sediments has been done in 

Fjällbacka harbor (the northern part), and two short sediment cores has been taken to elucidate 

the environmental status also in older sediments. The focus has been on the occurrence of 

maritime-related heavy metals. A parallel study has also been carried out in the southern part 

of Fjällbacka harbour. Heavy metals in the sediment may come from antifouling paints which 

can contain high concentrations of zinc, copper and lead. The possible rebuilding in 

Fjällbacka harbour can cause that the sediment, containing contaminants, spread. This can 

lead to a negative impact on the marine environment, both in the harbour and at other adjacent 

areas. Carbon, nitrogen and 32 other elements has been analysed and calculated. The heavy 

metals has been classified using the Norwegian environmental classification system. As 

expected, the levels of copper, zinc and lead were high in the harbour. The highest 

concentrations of heavy metals, especially copper, are present at the southernmost sampling 

stations. At half the stations where surface samples were taken, copper concentrations 

exceeded environmental class 4 (bad). The copper concentration is almost twice as high as the 

limit for class 5 (very bad) at the surface at one station. The results from the sediment cores 

shows that the concentrations of zinc, lead, cadmium and mercury were found deeper in the 

sediment, around 20-25 centimeters. This report can be used as a first indication of the 

distribution of environmental toxic metals in the harbour, but also provide a basis for further, 

future investigation and research in the harbour. When high concentrations of heavy metals 

are found, which can be related to maritime activities, high levels of organic pollutants is also 

expected to be found in the sediments. These should then preferably also be included in 

further investigations. 

 

Keywords: Fjällbacka, heavy metals, harbour, dredging, classification, anthropogenic, copper, 

lead, zinc, cadmium, contaminated sediments, antifouling paint 
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Inledning 

Denna pilotundersökning är värdefull eftersom Tanums kommun planerar ombyggnationer 

och modifiering av Fjällbacka hamn, vilket kan leda till att finkorniga sediment virvlas upp 

och transporteras till andra platser på grund av muddring eller att strömmar, vattencirkulation 

och oceanografi i hamnen ändras. Resuspensionen leder till att föroreningar som finns i 

sedimenten sprids och sedimenterar på nya platser. Tungmetaller i sedimentet kan komma 

ifrån båtbottenfärger, så kallade antifoulingfärger avsedda att förhindra påväxt på 

båtbottnarna. Dessa färger innehåller bland annat koppar, zink och bly, vilka blir toxiska vid 

höga koncentrationer. Under normala förhållanden har tungmetallerna legat skyddade på 

havsbotten men kan nu påverka faunan negativt. I kraftigt förorenade hamnar kan muddring 

och omhändertagande av sediment vara nödvändiga för att spridning av föroreningarna ej 

skall ske. 

 

Denna studie är för rapportskrivaren veterligen den första undersökningen av sitt slag med 

denna omfattning i Fjällbacka hamn och är ett resultat av kursen Kandidatarbete i 

maringeologi (15 hp) vid Göteborgs universitet. Provtagningarna inför denna rapport utfördes 

den 25-26 mars 2014 i den norra delen av Fjällbacka hamn, i Norra Bohuslän. Samtidigt 

skedde även provtagning för en studie av den södra delen av Fjällbacka hamn (Jönsson, 

2014). Utformningen av dessa två studier har samma syfte och frågeställningar. Syftet var 

huvudsakligen att ta ytprover i sedimentet längst med hamnen för att belysa miljöstatusen och 

undersöka eventuella skillnader mellan olika platser i hamnen. Två sedimentkärnor har även 

tagits för att undersöka den temporala utbredningen av tungmetaller. Analys av kol- och 

kväveinnehåll samt vattenhalt ingick även i undersökningen. Genom att normalisering av 

tungmetallerna mot organiskt kol har gjorts så kunde fördelningen av metaller oberoende av 

placering i hamnen undersökas. Tungmetaller fäster på ytan av det organiska materialet så 

därför finns de högsta koncentration av tungmetaller, och föroreningar överhuvudtaget där det 

finns högst halt organiskt kol (Cato, 1997). Resultaten kommer att kunna användas som 

underlag för fortsatta undersökningar av havsmiljön i området. 

Hypotesen för studien var att påträffa höga halter av tungmetaller i hamnen. Om det finns 

höga halter tungmetaller i ett sediment finns det sannolikt också andra miljöfarliga ämnen så 

som TBT, PAH och PCB. Tidigare undersökning av ytsedimentet på en station i södra delen 

av Fjällbacka hamn har visat att det finns 42 µg/kg TS av den mycket giftiga organiska 

föreningen tributyltenn (TBT) (Bengtsson & Cato, 2011). Jönsson (2014) konstaterade att 

kopparhalten i ytan på en station i södra hamnen överskred klass 5 (mycket dålig) och zink 

överskred klass 3 (moderat) på ett fåtal stationer. Den kemiska ytvattenstatusen gällande 

kvicksilver och kvicksilverföreningar uppnår dessutom ej kvalitetskravet god kemisk status 

det finns en risk att den inte uppnås innan 2021 (VISS -Vatteninformationssystem Sverige, 

2014). Detta styrker hypotesen att det finns höga halter tungmetaller i hamnen.  
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Undersökningsområdet 

Fjällbacka ligger i Bohuslän, mellan Uddevalla och Strömstad och tillhör Tanums kommun. 

Det finns cirka 950 åretruntboende och flera gånger så många på sommaren (Tanums 

kommun, 2014). Medeldjupet i Fjällbacka inre skärgård är fem meter och den genomsnittliga 

strömhastigheten i sundet mellan Källvik och Kråkholmen är 0,01 m/s på djup under 0,5 

meter. Westergren (2013) kom fram till att det tar 12 timmar för vattnet att strömma genom 

sundet mellan Källvik och Kråkholmen och vattenutbytet i hela hamnen varierar mellan 0-9 

dagar. Saliniteten i området varierar mellan 18-30 psu (Westergren, 2013). 

Fjällbacka hamn ligger i direkt anslutning till Fjällbacka centrum (Fig. 1). Den nordligaste 

provtagningsstationen ligger vid Mörhult, belägen närmast Anråsälvens mynning. I närheten 

finns även en golfbana. I södra delen av hamnen ligger sjöräddningssällskapet samt 

badholmen med ett vandrarhem. Längst i söder finns även en vågbrytare. Det finns många 

nybyggda bryggor och sjöbodar i hamnen samt Widelius marinservice AB. Marinservicen 

befinner sig vid station F12 (för position se figur 1). De utför båtbyggeri, service samt 

reparation av marinmotorer. Järnboden Fjällbacka AB säljer bland annat järnvaror och där 

finns en marinstation med diesel och bensin (Järnboden, 2014). Järnboden befinner sig nära 

station F13 (för position se figur 1). Sedan 1959 har Urban Janssons båtvarv AB befunnits sig 

längst söder ut i Fjällbacka hamn. De utför bland annat nybyggnationer, reparationer av 

fritids- och fiskebåtar i plast och trä, inom- och utomhusförvaring av båtar samt en mindre 

båthamn för uthyrning av båtplatser (Janssons båtvarv AB, 2014). De utför även tvättning, 

rubbning, vaxning, lackering samt bottenmålning av båtar (Janssons båtvarv AB, 2014). År 

2012 startade de miljöanpassad båtupptagning med spolvattenrening vid bottentvätt. Det finns 

en spolplatta och de är godkända av Hav- och vattenmyndigheten (Janssons båtvarv AB, 

2014).  

Fisket har varit en viktig näring i Fjällbacka och blommade under sillperioderna. Detta har lett 

till att konservfabriker funnits i Fjällbacka (Fjallbacka.com, 2014). Den svenska 

fiskkonserven ansjovis har sitt ursprung där och det fanns fiskkonservindustrier där fram till 

1978 (Tanums kommun, 2014). Sillfisket skapade även goda möjligheter för handelssjöfarten 

som också har varit stor (Fjallbacka.com, 2014). Turism är viktigt och den största industrin i 

Fjällbacka är plastindustrin (Tetra Pak) (Tanums kommun, 2014). År 2013 var antalet 

gästnätter i hamnen 5800 och det finns 500 kommunala båtplatser (privata ej inräknade).  

Den ekologiska statusen är måttlig och de biologiska kvalitetsfaktorerna växtplankton, 

klorofyll a samt bottenfauna innehar måttlig ekologisk status. De fysikalisk-kemiska 

kvalitetsfaktorerna visar att total mängd kväve och fosfor uppnår på sommaren uppnår måttlig 

ekologisk status och ljusförhållandena är otillfredsställande (VISS -Vatteninformationssystem 

Sverige, 2014). Det finns en tydlig belastning av näringsämnen vilket leder till eutrofiering 

(Westergren, 2013; VISS – Vatteninformationssystem Sverige, 2014). Näringsämnena 

kommer bland annat ifrån påverkanskällorna jordbruk och skogsbruk som bidrar med höga 

halter kväve och fosfor. För kemisk ytvattenstatus gällande kvicksilver och 

kvicksilverföreningar uppnår kvalitetskravet ej god kemisk status och det finns en risk att den 

inte uppnås innan 2021 (VISS -Vatteninformationssystem Sverige, 2014). 
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Naturen runt Fjällbacka är skyddad genom Natura 2000-områderna Jorefjorden (områdeskod 

SE0520177) (Länsstyrelsen, 2005; VISS – Vatteninformationssystem Sverige, 2014), 

Tanumskusten (områdeskod SE0520150) (Länsstyrelsen, 2005; VISS – 

Vatteninformationssystem Sverige, 2014) samt naturvårdsområdet Rödhammarsfjorden-

Veddökilen (Länsstyrelsen, 1987). Det finns även ett skyddat område som heter Fjällbacka 

inre skärgård som är ett musselvatten och behövs skyddas och förbättras för att gynna musslor 

och snäckor (Länsstyrelsen, 2014; VISS – Vatteninformationssystem Sverige, 2014). 

Fjällbackafjorden delas upp i en nordlig (Broälven) och en östlig (Anråsälven) gren 

(Dahlberg, o.a., 2008). Broälven är klassad som måttlig ekologisk status och uppnår ej god 

kemisk status. Det finns risk att god ekologisk status ej uppnås år 2021. Problemen grundar 

sig i övergödning och syrefattiga förhållanden, att djur bara delvis kan vandra i 

vattensystemet då det finns vandringshinder som människan byggt upp samt att djur och 

växter saknar naturliga livsmiljöer i strandzonen då denna är uppodlad, bebyggd eller har 

vägar. Det finns även en risk att god kemisk status ej uppnås tills år 2021. Detta grundar sig i 

att Broälven idag ej uppnår kemisk status med avseende på koncentrationen av kvicksilver 

(VISS -Vatteninformationssystem Sverige, 2014). 

Den östra delen av Anråsälven är minst påverkad av jordbruk men är trots det kraftigt 

eutrofierad (Dahlberg, o.a., 2008). Anråsälven – mynningen i havet till St Anrås har en måttlig 

ekologisk status och uppnår ej god kemisk status. Det finns risk att god ekologisk status ej 

uppnås till år 2021. Detta problem grundar sig i övergödning och syrefattiga förhållanden. Det 

finns även en risk att god kemisk status ej uppnås tills år 2021. Detta grundar sig i att god 

kemisk status ej uppnås med avseende på koncentrationen av kvicksilver samt att det kan 

finnas en påverkan av tungmetaller från markläckage (VISS -Vatteninformationssystem 

Sverige, 2014). Angående fosfor i Anråsälven låg kvoten år 2003 inom klass 4 som enligt 

Naturvårdsverket motsvarar en mycket stor avvikelse från referensvärdet. Vissa år har kvoten 

även gått upp till klass 5 som betyder extremt hög avvikelse från referensvärdet. Angående 

kväve låg miljömålet på 68,5 ton/år och transporten år 2003 var 117,6 ton (Länsstyrelsen 

Västra Götalands län, 2005). 
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Figur 1. Karta över provtagningsområdet, Fjällbacka hamn, hämtad från Google Earth. Provtagningsstationerna är 

utmarkerade med gröna punkter. På samtliga stationer har ytprover tagits och på station F13 och F25 även sedimentkärnor. 

Figure 1. The sampling area, Fjällbacka harbour. Map from Google Earth. The sampling stations are visualized with green 

dots. At all stations surface samples has been taken and at station F13 and F25 also sediment cores. 

Tungmetaller 

Tungmetaller från utsläpp stannar kvar i bottensedimenten på ackumulationsbottnar och har 

blivit ett viktigt verktyg för att undersöka omfattningen av antropogen påverkan. 

Tungmetaller kan bland annat ge störningar i reproduktionen, allergier och organskador hos 

människor (Arbets- och miljömedicin i Uppsala, 2014). Tungmetallerna är giftiga för miljön 

och kan ej brytas ned biologiskt vilket leder till att de bevaras i sedimenten och kan 

bioackumuleras. Detta betyder att halterna av de aktuella metallerna i en organism ökar på 

grund av att det tas upp snabbare än det bryts ned, faller sönder eller utsöndras 

(Nationalencyklopedin, 2014). Halten av dessa ämnen som transporteras i näringskedjan via 

föda ökar i varje steg i näringskedjan, detta kallas biomagnifikation (Nationalencyklopedin, 

2014). Kust- och estuariesediment är mycket användbara miljöarkiv då de har hög 

sedimentationshastighet vilket ger en högupplöst inblick i vad som hänt under tidigare år 
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(Cato, 1997). Koncentrationer högre än bakgrundsvärdena i sedimentet kommer vanligen 

ifrån industrier, hamnar och båtbottenfärger (Lepland, o.a., 2010; Nordberg, o.a., 2012). Det 

finns en positiv korrelation mellan organiskt kol och innehållet av tungmetaller i ett sediment. 

Om det finns höga halter av organiskt material i sedimentet, förekommer vanligen också höga 

tungmetallhalter (Asplund, 1979). 

I Miljömålskommitténs samt Kemikalieutredningens betänkanden SOU 2000:52 och 2000:53 

förordas att nyttjandet av långlivade och bioackumulerande organiska ämnen samt metallerna 

kvicksilver, kadmium och bly bör avvecklas för att uppfylla riksdagens miljökvalitetsmål 

”Giftfri miljö” (Miljömålskommittén, 2000; Kemikalieinspektionen, 2003). 

Kadmium (Cd) 

Kadmium är cancerogent samt en av de giftigaste metallerna. Kadmium har används som 

värmestabilisator i PVC-plaster, vid ytbeläggning på plåt, som pigment i målarfärger, plaster 

och keramiska glasyrer. Sedan 1982 finns dock ett förbud mot detta. Kadmium används 

fortfarande i elektroder till batterier samt konstgödsel (Cato, 1997; Arbets- och miljömedicin i 

Uppsala). Industriutsläppen av kadmium samt halterna i gödsel har minskat sedan 1970-talet. 

Halterna kadmium i åkerjordar anses dock öka. I södra Sverige beror nedfallet mycket på 

koleldning från grannländerna (Arbets- och miljömedicin i Uppsala, 2014). Kadmium kan i 

hög grad anrikas hos växter och djur (Cato, 1977). 

Koppar (Cu) 

Höga kopparhalter är giftiga och koppar binder starkt till organiska partiklar. Organiskt 

material i färskvatten som i finfördelat tillstånd kommer ifrån bland annat floder, kan binda 

mycket koppar som transporteras genom vattenvägar ut till havs (Nordberg, o.a., 2012). 

Ekotoxikologiska effekter uppvisas mellan 36 och 70 mg/kg TS (Swedish environmental 

protection agency, 2000). Koppar är mycket vanligt i olika färgprodukter och 

bekämpningsmedel så som giftiga antifoulingmedel i båtbottenfärger (Cato, 1997; Nordberg, 

o.a., 2012). Koppar används också i elektriskt utrustning, takplåt, vattenrör och 

träskyddsmedel (Cato, 1997). 

Kvicksilver (Hg) 

Kvicksilver har sannolikt inte någon positiv påverkan på levande organismer, utan tvärtom är 

flera föreningar mycket toxiska (Cato, 1997). I sediment och vattnen omvandlas oorganiskt 

kvicksilver av mikroorganismer till metylkvicksilver (MeHg) som bioackumuleras i fiskar 

(Cato 1997; Ahlbom, o.a., 2001; Livsmedelsverket, 2014). Fisk är för oss människor den 

främsta källan till metylkvicksilver (Livsmedelsverket, 2014). Metylkvicksilver tas lätt upp i 

mag-tarmkanalen, kan passera blod- hjärnbarriären och skada det centrala nervsystemet. Det 

passerar även över moderkaka till foster (Ahlbom, o.a., 2001). 

Kvicksilver kan komma från ett flertal tillverkningsprocesser, mätinstrument, termometrar, 

lågenergilampor (Cato, 1997; Nordberg, o.a., 2012), avfallsförbränning, järn- och stål- 

industri samt förbränning av kol-, torv- och ved (Ahlbom, o.a., 2001). Den viktigaste 

anledningen till att kvicksilverhalter i svenska vatten är höga beror på internationella 

luftnedfall (VISS -Vatteninformationssystem Sverige, 2014). 
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Zink (Zn) 

En del zinkföreningar är mycket toxiska och användningsområden för zink är galvanisering 

av järn och stålytor (Cato, 1997; Nordberg, o.a., 2012), färgpigment, (ZnO) (Arbets- och 

miljömedicin i Uppsala, 2014) som antifoulingmedel i båtbottenfärg, i impregneringsmedel 

och i batterier (Cato, 1997; Nordberg, o.a., 2012). Marin fauna reagerar på lägre halter zink än 

alger vilket kan göra att mängden fytoplankton ökar då de betande djuren blir färre till följd 

av zinkens verkningseffekter. Detta kan leda till syrebrist på havsbotten eftersom 

algblomningar uppstår och det blir ett överskott av alger att bryta ned. Effekten liknar den 

som vid en övergödning (Zeffer, 2011). Vid 120 mg/kg TS börjar biologiska effekter förefalla 

(Swedish environmental protection agency, 2000). 

Bly (Pb) 

Bly finns i och kommer ifrån ackumulatorer, legeringar, färgpigment, förbränning av fossila 

bränslen och tillverkning av cement och tegelsten (Cato, 1997; Nordberg, o.a., 2012). 

Blymönja som är en färg inom maritima verksamheter och får idag endast användas vid 

yrkesmässig användning (Nordberg, o.a., 2012). 

Bly användes tidigare i bensin som antiknackningsmedel fram tills år 1995 då det förbjöds 

(Cato 1997; Nordberg, o.a., 2012; Arbets- och miljömedicin i Uppsala, 2014). Cancerogena 

blyföreningar finns till exempel i antiknackningsmedel (Cato, 1997; Arbets- och miljömedicin 

i Uppsala, 2014). 

Tidigare och angränsande studier  

Tungmetaller så som koppar, bly, zink och tenn kommer ifrån mänsklig aktivitet och finns i 

bland annat båtbottenfärg. Sedimentprovtagning och miljöundersökningar av sediment är ett 

viktigt verktyg för att undersöka hur mänsklig påverkan ser och har sett ut genom tiden. 

Fjällbacka hamn är relativt outforskad när det kommer till denna typ av undersökningar men 

nu har det blivit mer aktuellt och ett intresse finns. Bengtsson & Cato (2011) har till exempel 

undersökt Fjällbacka hamn med avseende på TBT på en station, i södra delen av hamnen. 

Kvoten TBT/DBT+MBT i djupare sediment (8-10 cm) visade en kvot på >1,5, vilket var den 

högsta av fyra klasser. Om en TBT/DBT+MBT kvot är över 1,5 så är sammansättningen av 

organiska tennföreningar relativt opåverkad. Sammansättningen av de organiska 

tennföreningarna som begravts bryts alltså ned långsamt. Grebbestad har också undersökts 

och även där var kvoten TBT/DBT+MBT >1,5. Sedimentet i Grebbestad innehåller mycket 

höga halter av TBT. I samma rapport ingick även Sannäsfjorden med en station (Bengtsson, 

o.a., 2011). 

Westergren (2013) publicerade Characterization of the ocean environment in Fjällbacka 

harbor där han visade på att den genomsnittliga strömhastigheten i sundet mellan Källvik och 

Kråkholmen i hamnen är 0,01 m/s på djup under 0,5 meter. Studien visar också på att det tar 

cirka 12 timmar för vattenutbytet i sundet mellan Källvik och Kråkholmen att ske. Den 

genomsnittliga strömriktningen i hamnen är nordlig i den övre vattenmassan och sydlig på 

större djup vilket gör att det finns en risk att sediment transporteras söderut, mot Badholmen 

(Westergren, 2013). 
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En studie utförd med samma metod som i denna rapport samt liknande frågeställning har 

tidigare gjorts i Fiskebäckskil i Bohuslän, som är belägen vid mynningen i Gullmarsfjorden. 

Rapporten visar att det fanns höga halter av tungmetaller i sedimentet. Koncentrationerna av 

bly och zink överskred klass 4, dålig och kopparhalten klass 5, mycket dålig enligt det norska 

klassificeringssystemet. De höga halterna kan kopplas till en marina med närhet till en 

båtupptagningsplats där skrapning och rengöring av båtar sker (Brattström, o.a., 2014). 

 

Tidigare har sedimentundersökningar även gjorts i Sannäsfjorden som ligger i norra 

Bohuslän, ungefär 25 kilometer söder om Strömstad och befinner sig inom Tanums 

NATURA-2000 område (Nordberg, o.a., 2012). Förhöjda halter tungmetaller i den djupa 

bassängen innanför tröskeln i Sannäsfjorden har tidigare påträffats (Andersson, 2006). 

Nordberg (2012) fann tungmetallerhalter och organiska miljögifter som visade sig vara höga 

och mycket höga halter enligt Naturvårdsverkets klassningssystem. 

Tungmetallkoncentrationerna visade sig vara höga i djupbassängen men mycket höga vid 

marinan i Sannäs samhälle (Nordberg, o.a., 2012). 

Tungmetallerhalter i sediment har också undersökts på en station i Strömstad och där var 

kopparhalten i ytan relativt låg, inom klass 2, god enligt den norska klassificeringen. 

(Bengtsson, o.a., 2011). Strömstad har en av Sveriges största gästhamnar med cirka 11000 

gästbåtsbesök per säsong (Strömstads kommun, 2014). 

En rapport från Bengtsson & Wernersson (2012) visade anmärkningsvärt höga halter av 

tungmetaller, TBT och irgarol i dagvatten, slam och mark i småbåtshamnar. Vattenprover och 

slam från dagvattenbrunnar togs i Hinsholmskilen, Saltholmen samt Torslanda Lagun. 

Vattenprover togs även från Björlanda kile. Tidigare undersökning av sediment visar att 

koncentrationen av koppar i både Björlanda Kile och Hinsholmskilen enligt den norska 

klassningen överskrider gränsvärdet för klass 5, mycket dåligt. Koncentrationen av zink i 

Björklanda Kile överskrider klass 3, moderat och ligger inom klass 2, god i Hinsholmskilen 

(Bengtsson m.fl., 2011). I Hinsholmskilen finns det plats för 850 vinterupplagda båtar samt 

1500 båtplatser (Grefab, 2014). I Björlanda kile finns det 2400 båtplatser och hamnen är norra 

Europas största. Det finns även plats för 1500 stycken vinterupplagda båtar (Grefab, 2014). 

Zeffer (2011) har undersökt koncentrationer av koppar och zink i sedimenten i muddrade 

områden i Stenungsunds kommun. Gällande koppar finns det endast några få 

provtagningspunkter som har nivåer inom klass 3, moderat eller klass 4, dålig. Gällande zink 

var alla värden inom klass 1, bakgrundsnivå (Zeffer, 2011). 

Material och metod 

Förarbete 

Innan fältarbete markerades lämpliga positioner ut på karta (Eniro, 2014) för att sedan 

användas som underlag för provtagning. Den maringeologiska kartan från SGU (SGU, 2014) 

användes för att få en första inblick i sedimentets fördelning i Fjällbacka. Det visade sig att 

det var lera/gyttjelera/lergyttja som dominerade i det planerade området för provtagning. 

Hänsyn togs även till kablar och nyanlagda bryggor. 
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Sedimentprovtagning 

Sedimentprovtagningar utfördes i Fjällbacka hamn under den 25-26 mars 2014 med en öppen 

motorbåt. Ytprover (0-2 cm) för metallanalyser hämtades från 12 stationer (F1, F2, F18, F3, 

F4, F25, F24, F5, F26, F11, F12 och F13) och sedimentkärnor hämtades från stationerna F13 

samt F25 (Fig. 1). Samtliga prover togs med en kajakprovtagare. Provtagningsplatserna 

fördelades längst med hela norra hamnen för att få en översiktlig bild av hur koncentrationen 

av tungmetaller fördelas. Efter provtagning togs prover ut med plastsked. Vattendjup mättes 

med handlod. Färg, lukt, fauna, sedimentkaraktär och innehåll observerades och antecknades 

(Tab. 1). Därefter förslöts de i täta, märkta burkar med lock. Proverna togs från den norra till 

den södra delen av Fjällbacka hamn och tätare prover togs i områden där påverkan av 

mänsklig aktivitet antas vara hög. Exakta positioner fastställdes med en hand-GPS och dessa 

fördes sedan in i Excel (Tab. 1). 

Analys av data 

Vattenhalt  

Efter provtagning frystes proverna över en natt och samtliga prover vägdes in för 

våtviktsbestämning. Proverna frystorkades därefter i tre dagar. Torrvikten vägdes därefter in 

för att erhålla vattenhalten vilken kan användas för att se om det var ostörd ackumulation samt 

för att kunna avgöra om sedimentet var grov- eller finkornigt. Hög vattenhalt tyder på 

finkornigt sediment och låg vattenhalt tyder på ett grövre sediment. 

 

Vattenhalten beräknades genom nedanstående ekvation (1): 

 

Vattenhalt = (Våtvikt)-(Torrvikt)/(Våtvikt)-Bägare)*100  (%)                                               (1) 

 

Kol- och kväveanalyser 

Organiskt kol och kväve analyserades i alla prover. Det organiska kolet användes senare för 

att normalisera metallvärdena. 

Burkarna innehållande torkade sedimentprover skakades och homogeniserades sedan i en 

agatmortel. Mellan 15-30 milligram av varje prov vägdes in i silverkapslar på en Cahn 

mikrobalansvåg (noggrannheten på vägningen var ± 0,005 gram). Dessa syrabehandlades i 

HCl (saltsyraatmosfär) i 48 timmar för att avlägsna kalciumkarbonatkol. Efter detta 

placerades alla prover i torkskåp i en timma för att därefter placeras i tennkapslar för analys 

av kol och kväve i en Carlo Erba NA1500. Kol/kväve-kvoten beräknades och visualiserades i 

Excel. 

Tungmetallanalyser 

Av de homogeniserade proverna vägdes 0,9-1 gram av proverna in och späddes med 20 ml 7 

mol/l HNO3 (salpetersyra) i duranflaskor. Dessa kokades i en autoklav för att tungmetallerna 

skulle lossna från sedimentpartiklarna. De kokades enligt svensk standard, SS 028183 

(Naturvårdsverket, 2009). Efter kokningen skakades flaskorna och sedan fick de stå i cirka två 

timmar så att partiklar fick sedimentera till botten. Supernatanten fördes över till ett provrör. 

Därefter späddes proverna 50 gånger med HNO3 och analyserades i en ICP-MS (HP 4500 

Series 300 VG PlasmaQuad 2. S +). De element som undersöktes var 7Li, 24Mg, 27Al, 39K, 
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43Ca, 47Ti, 53Cr, 55Mn, 57Fe, 59Co, 60Ni, 65Cu, 66Zn, 88Sr, 95Mo, 111Cd, 118Sn, 137Ba, 201Hg, 
202Hg, 208Pb, 232Th, 238U, 75As och 51V. I en inductively coupled plasma mass spectrometry 

(ICP-MS) bryts molekyler ned till element och senare till joner. Dessa joner förs in i en 

masspektrometer som ger koncentration samt isotopsammansättningen av undersökta element. 

 

För att kunna jämföra stationerna oberoende av organiskt innehåll och sedimenttyp 

normaliserades tungmetallerna mot organiskt kol. Detta gjordes i Excel genom att dividera 

metallhalt med respektive organiskt kol på samtliga stationer. Normaliseringen gjordes då det 

finns en positiv korrelation mellan halt organiskt kol och tungmetallhalt i sediment (Asplund, 

1979). 

Klassning av miljöstatus 

Bedömning av miljöstatusen i Fjällbacka hamn gjordes genom analys av tungmetaller och 

därefter användes de norska bedömningskriterierna för havsvatten och finkorniga sediment 

som är grundade på toxicitet av tungmetallkoncentrationer (Bakke, o.a., 2010). Det norska 

bedömningskriterierna har valts eftersom de svenska, från naturvårdsverket har halter och 

klassgränser som inte är kopplade till några effekter. Det svenska klassificeringssystemet 

tillämpas dessutom inte för närvarande utan är under revidering. Då västkusten liknar de 

norska förhållandena i stor utsträckning, kan de norska riktvärdena användas tills den nya 

utredningen är färdig. Det norska kriterierna baseras på toxicitet och är därför intressanta för 

att undersöka hur fauna påverkas av tungmetaller. Fem klasser finns representerade; 1 

(Bakgrundsvärden), 2 (Inga toxiska effekter), 3 (Toxiska effekter efter kronisk exponering), 4 

(Toxiska effekter efter en kort tids exponering) och 5 (Allvarliga akuta toxiska effekter). 

1 
Bakgrund 

2 
God 

3 
Moderat 

4 
Dålig 

5 
Mycket dålig 

Resultat 

Nedan redovisas resultaten från observationer, vattenhalt, organiskt kol, C/N-kvot och den 

spatiala samt temporala fördelningen av koppar, zink, bly och kadmium tillsammans med 

klassificering. Dessa fyra tungmetaller redovisas här då de kan kopplas till maritima eller 

mänskliga verksamheter och aktiviteter. 

Tabell 1 visar att vattendjupet vid samtliga provtagningsplatser varierar mellan 2,5 och 8,5 

meter. Tolv ytprov och två korta sedimentkärnor har tagits totalt (Fig. 1). På flera 

provtagningsplatser kom bubblor av metangas upp till ytan vid provtagning. Sedimentfärgen 

var till största del grå-brun-grön men på station F25 (se figur 1 för position) var färgen 

olivgrön djupare ned i sedimentet. På flera stationer hittades skal och station F2 (ytprov) 

innehöll en levande strandkrabba. Station F2 är belägen nära Mörhult, den näst nordligaste 

provtagningsstationen (Fig. 1). Station F1 (ytprov) som är den nordligaste 

provtagningsstationen, har en roströd färg. Station F2 och F4 (se figur 1 för lokalisering) 

luktade svavelväte. På station F24, som ligger vid den gamla konservfabriken, (se figur 1 för 

position) påträffades metalliskt bly i provet. På station F12, som ligger vid marinservicen med 

båtmack, näst längst ned i söder, syntes metallburkar och skräp dumpat i vattnet där 
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provtagning skedde. På station F13, den sydligaste provtagningsstationen, observerades stora 

träbitar (Tab. 1). 

Tabell 1. Provtagningsposition, vattendjup, typ av prov samt observationer från skivning på samtliga stationer (se figur 1 för 

position). 

Table 1. Position, water depth, type of sample and observations from slicing at all stations (see figure 1 for location). 

Station Koordinater (WGS84) 

Vattendjup 

(meter) Provtyp Observationer 

F1 

 

N 58° 36′ 27,78″  E 11° 16′ 43,98″ 

 

8,5 

 

Ytprov 

 

Finkornigt sediment och oxiderat ytprov med roströd färg. 

Redoxklin på cirka fyra centimeter. 

F2 

 

N 58° 36′ 19,50″  E 11° 16′ 45,00″ 

 

4 

 

Ytprov 

 

Oxiderat ytprov ned till cirka 2,5 centimeter. Luktar 

svavelväte. Carcinus maenas i provet. 

F18 N 58° 36′ 14,28″  E 11° 16′ 44,04″ 5,5 Ytprov Den översta centimetern var ljus i färgen. 

F3 N 58° 36′ 10,86″  E 11° 16′ 50,28″ 2,7 Ytprov Stor del av provet bestod av Zostera. 

F4 

 

N 58° 36′ 5,82″  E 11° 16′ 50,70″ 

 

3,1 

 

Ytprov 

 

Provtagning i område med hög påverkan av mänsklig 

aktivitet så som byggnationer och nya pelare för bryggor. 

Bubblor av metan vid provtagning. Stark lukt av svavelväte. 

F25 

 

 

 

N 58° 36′ 9,36″  E 11° 16′ 52,86″ 

 

 

 

2,6 

 

 

 

Stratigrafi 

 

 

 

Sedimentprover tagna ned till 36 centimeter. Metanbubblor 

vid provtagning. Väldigt löst sediment samt fintrådiga alger 

vid ytan. Vid 8 centimeter fanns snäckskal, alger och färgen 

var brun. Vid 15 centimeters djup blev sedimentet olivgrönt. 

Vid 22-29 centimeters djup var färgen fortsatt olivgrön och 

Zostera hittades. 

F24 N 58° 36′ 3,48″  E 11° 16′ 48,66″ 5,3 Ytprov Skal så som Mytilus edulis samt blybit observerades. 

F5 N 58° 36′ 1,08″  E 11° 16′ 49,20″ 6 Ytprov Ljust, oxiderat ytprov och brun färg djupare ned i sedimentet. 

F26 

 

N 58° 35′ 58,50″  E 11° 16′ 51,42″ 

 

3,5 

 

Ytprov 

 

Snäckskalsfragment, hel nätsnäcka samt sten. Metangas vid 

provtagning. 

F11 N 58° 35′ 57,18″  E 11° 16′ 52,08″ 3,1 Ytprov Oxiderat ytprov. 

F12 

 

N 58° 35′ 55,56″  E 11° 16′ 53,16″ 

 

4,1 

 

Ytprov 

 

Provtagning vid marina med båtmack. Burkar och skräp på 

havsbotten observerades. 

F13 

 

N 58° 35′ 53,76″  E 11° 16′ 53,52″ 

 

3,8 

 

Stratigrafi 

 

Sedimentprover tagna ned till 25 centimeter. Den översta 

centimetern var oxiderad. Mellan 8-25 centimeter 

observerades stora träbitar. 

 

Vattenhalt i korta kärnor 

Vattenhalten varierar mellan 54 och 78 % på station F25, (Fig. 2) som ligger precis innan för 

ön Kråkholmen och mellan 65 och 72 % på station F13, (Fig. 2) som är den sydligast belägna 

provtagningsstationen. Ytsedimenten innehar den högsta vattenhalten på båda 

provtagningsstationerna. Därefter sjunker den ned till åtta centimeter på station F25 (se figur 

1 för position), där vattenhalten är cirka 55 %. Vattenhalten ökar därefter ned till 22 

centimeters sedimentdjup där halten är cirka 70 %. Därefter är vattenhalten konstant till 

kärnans botten (Fig. 2). Station F13 har en relativt konstant vattenhalt genom hela kärnan, 

cirka 70 procent (Fig. 2). 
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Figur 2. Vattenhalten (%) som funktion av sedimentdjup (centimeter) vid station F25 och F13. 

Figure 2. Water content (%) as a function of the sediment depth (in centimeters) at station F25 and F13. 

Kol och kväve 

Halten organiskt kol (TOC) har beräknats för att kunna bestämma sedimenttyp samt för 

normalisering av tungmetaller. Totalkväve (TN) och organiskt kol har också använts för att 

beräkna C/N-kvoten. En C/N-kvot under 10 anses vara lågt (Gärdeklint, 1998) och innebär 

vanligen näringsrika förhållanden. 

Halten organiskt kol i ytan varierar mellan 2,9 och 6,2 procent (Fig. 3). Station F12, som 

ligger vid marinservicen med båtmack, näst längst ned i söder (Fig. 1) har den högsta halten 

organiskt kol, cirka 6,2 %. Station F11 (för position se figur 1) och F13, 

provtagningsstationen längst i söder, har också höga kolhalter, strax över fem procent. 

Jordarten fastställs till gyttjelera (2–6 % organiskt kol) på samtliga stationer förutom F12 som 

hade lergyttja (6-20 % organiskt kol). 

 

Figur 3. Organiskt kol (%) i ytan (0-2 centimeter) på samtliga provtagningsplatser (se figur 1 för position). 

Figure 3. Organic carbon (%) in the surface (0-2 centimeter) at all the stations (see figure 1 for position). 
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Det organiska kolet på station F25, som ligger precis innanför ön Kråkholmen (Fig. 1), 

varierar mellan 3,7 och 5,2 procent (Fig. 4). Jordarten fastställs till gyttjelera (2 – 6 % 

organiskt kol) på samtliga sedimentdjup. 

Det organiska kolet på station F13, den sydligast belägna provtagningsstationen (Fig. 1), 

varierar mellan 5,2 och 11,6 procent (Fig. 4). Vid 0-8 centimeters sedimentdjup kan jordarten 

bestämmas till gyttjelera (2 – 6 % organiskt kol). Därunder ökar halten organiskt kol ned till 

20 centimeters sedimentdjup och klassas som lergyttja (6-20 % organiskt kol). Kolhalten är 

därefter konstant ned till 25 centimeters sedimentdjup, som är botten av kärnan. 

  

Figur 4. Halt organiskt kol (%) som funktion av sedimentdjup (centimeter) på station F25 och F13. 

Figure 4. Organic carbon content (%) as a function of the sediment depth (centimeter) at station F25 and F13. 

C/N-kvoten i ytan varierar mellan 8,7 och 12,5 i norra delen av Fjällbacka hamn. Den högsta 

C/N-kvoten uppmätts på station F1 (Fig. 5), som ligger längst i norr, vid Mörhult (Fig. 1).  

 

Figur 5. Kvoten mellan organiskt kol och total halt kväve i ytan vid samtliga stationer. 

Figure 5. The ratio between organic carbon and total nitrogen content in the surface at all stations. 
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C/N-kvoten varierar mellan 9,3 och 12,5 på station F25 (Fig. 6), som ligger precis innanför ön 

Kråkholmen (Fig. 1). 

 

C/N-kvoten varierar mellan 11,3 och 24,1 (Fig. 6) på station F13, den sydligaste stationen 

(Fig. 1). Det sker en kraftig ökning av C/N-kvoten mellan 8 och 20 centimeters sedimentdjup. 

Vid 20 centimeters sedimentdjup överskrider kvoten 24. 

  

Figur 6. Kvoten mellan organiskt kol (%) och total halt kväve (%) som funktion av sedimentdjupet på station F25 och F13. 

Figure 6. The ratio between organic carbon (%) and total nitrogen content (%) as a function of the sediment depth at station 

F25 and F13. 

Fördelningen av tungmetaller i Fjällbacka hamns ytsediment  

Koppar 

Kopparhalterna i Fjällbacka hamn är generellt höga. Kopparhalterna på station F26 (nära 

lastkajen, Fig. 1) och F12 (som ligger vid marinservicen med båtmack, i söder, Fig. 1), 

överskrider klass 5, mycket dålig. Den högsta koncentrationen finns på station F26 och är 

nästan dubbelt så hög som gränsvärdet för klass 5, mycket dålig. Stationerna F11 (se figur 1 

för position), F24, som ligger vid den gamla konservfabriken, F25 (se figur 1 för position) 

och F13, den sydligaste provtagningsstationen, överskrider alla klass 4, dålig. Station F4 (se 

figur 1 för position) överskrider klass 3, moderat. Stationerna F5 och F18 överskrider klass 2, 

god. Stationerna F1, F2 samt F3 (provtagningsstationerna i norr) ligger inom spannet för klass 

1, bakgrundsvärden. De normaliserade kopparvärdena visar att station F26 har mest koppar. 

De normaliserade kopparhalterna visar att det även finns mycket höga halter av koppar på 

station F11-F13, de sydligaste provtagningsstationerna (Fig. 7).    
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Figur 7. Koncentrationen koppar (mg/kg TS) vid samtliga provtagningsstationer. Toxiciteten klassas enligt det norska 

klassifikationssystemet (Bakke m.fl., 2010). För positioner se figur 1. 

Figure 7. Concentration of copper (mg/kg DW) at all the sampling stations. The toxicity was classified according to the 

Norwegian classification system (Bakke m.fl., 2010). For positions see figure 1. 

Zink 

Den högsta koncentrationen av zink påträffas på station F26, nära lastkajen (Fig. 1) och 

överskrider klass 3, moderat. Stationerna F18, F4, F25, F24, F5, F11, F12 och F13 

överskrider klass 2, god. Stationerna F1, F2 och F3 (provtagningsstationer i norr) ligger inom 

klass 1, bakgrundsvärden. De normaliserade koncentrationerna visar att station F26 har de 

högsta zinkvärdena (Fig. 8). 

 

Figur 8. Koncentrationen zink (mg/kg TS) vid samtliga provtagningsstationer. Toxiciteten klassas enligt det norska 

klassifikationssystemet (Bakke m.fl., 2010). För positioner se figur 1. 

Figure 8. Concentration of zinc (mg/kg DW) at all the sampling stations. The toxicity was classified according to the 

Norwegian classification system (Bakke m.fl., 2010). For positions see figure 1. 
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Bly 

Den högsta blykoncentrationen påträffas på station F26. Blyhalterna på station F26, F12 samt 

F13 överskrider klass 2, god. Resterande stationer innehar bakgrundsvärden, klass 1. Den 

högsta normaliserade blykoncentrationen finns på station F26 (Fig. 9). 

 

Figur 9. Koncentrationen bly (mg/kg TS) vid samtliga provtagningsstationer. Toxiciteten klassas enligt det norska 

klassifikationssystemet (Bakke m.fl., 2010). För positioner se figur 1. 

Figure 9. Concentration of lead (mg/kg DW) at all the sampling stations. The toxicity was classified according to the 

Norwegian classification system (Bakke m.fl., 2010). For positions see figure 1. 

Kadmium 

Kadmiumkoncentrationen är som högst på station F26. Station F1 ligger inom klass 1, 

bakgrundvärden. Resterande stationer överskrider klass 2, god. Den normaliserade 

kadmiumhalten är som högst på station F26 (Fig. 10). 

 

Figur 10. Koncentrationen kadmium (mg/kg TS) vid samtliga provtagningsstationer. Toxiciteten klassas enligt det norska 

klassifikationssystemet (Bakke m.fl., 2010). För positioner se figur 1. 

Figure 10. Concentration of cadmium (mg/kg DW) at all the sampling stations. The toxicity was classified according to the 

Norwegian classification system (Bakke m.fl., 2010). For positions see figure 1. 
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Den temporala fördelningen av tungmetaller i Fjällbacka hamn 

Koppar 

På station F25, som ligger precis innanför ön Kråkholmen (Fig. 1), överskrider kopparhalten 

klass 4, dålig i ytan (Fig. 7). Vid åtta centimeters sedimentdjup befinner sig kopparhalten 

inom spannet för moderat, klass 3. Vid 15 centimeter klassas halten koppar som klass 2, god. 

Vid cirka 20 centimeters sedimentdjup och till sedimentkärnans slut, 36 centimeter ligger 

kopparhalterna inom klass 1, bakgrundsvärden. De normaliserade kopparhalterna hålls 

relativt konstant genom hela kärnan (Fig. 11). 

På station F13, längst i söder, ligger halten koppar inom klassen 4, dålig i hela kärnan. Vid 0-

8 centimeter ligger kopparhalten på cirka 110 mg/kg TS och därefter sker en ökning av 

kopparhalten till 20 centimeters djup där kopparhalten är 210 mg/kg TS. Halten sjunker 

därefter till cirka 195 mg/kg TS vid 25 centimeters djup. De normaliserade kopparhalterna 

hålls relativt konstant genom hela kärnan (Fig. 11). 

 
Figur 11. Koncentrationen koppar som funktion av sedimentdjupet vid station F25 och F13. Toxiciteten klassas enligt det 

norska klassifikationssystemet (Bakke m.fl., 2010). För positioner se figur 1. 

Figure 11. Copper concentration as a function of the sediment depth at station F25 and F13. The toxicity was classified 

according to the Norwegian classification system (Bakke m.fl., 2010). For positions see figure 1. 

Zink 

På station F25, som befinner sig precis innanför ön Kråkholmen (Fig. 1) överskrider 

zinkkoncentrationen klass 2, god vid 0-8 centimeters sedimentdjup. Därefter sjunker halten 

något och hålls därefter konstant genom hela sedimentkärnan som är 36 centimeter lång. 

Koncentrationerna ligger då inom spannet för klass 1, bakgrundsvärden. De normaliserade 

zinkhalterna hålls konstant genom hela kärnan (Fig. 12). 

På station F13, provtagningsstationen som ligger längst i söder, är kopparhalten cirka 290 

mg/kg TS i ytan och klassas som god, klass 2. Därefter ökar koncentrationen konstant med 
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sedimentdjupet. Vid åtta centimeters sedimentdjup överskrider zinkhalten klass 3, moderat. 

Vid cirka 15-25 centimeters sedimentdjup överskrider zinkhalterna klass 4, dålig. De 

normaliserade kopparhalterna hålls konstant genom hela kärnan (Fig. 12). 

 
Figur 12. Koncentrationen zink som funktion av sedimentdjupet vid station F25 och F13. Toxiciteten klassas enligt det 

norska klassifikationssystemet (Bakke m.fl., 2010). För positioner se figur 1. 

Figure 12. Concentration of zinc as a function of the sediment depth at station F25 and F13. The toxicity was classified 

according to the Norwegian classification system (Bakke m.fl., 2010). For positions see figure 1. 

Bly 

På station F25, som ligger precis innanför ön Kråkholmen (Fig. 1), ligger samtliga blyhalter 

inom klass 1, bakgrundsvärden. De normaliserade blyhalterna är konstanta genom hela 

kärnan (Fig. 13). 

På station F13, längst i söder (Fig. 1), klassas sedimentet på 0-14 centimeters djup som klass 

2, god. Därefter ökar koncentrationen och vid cirka 18 centimeters djup överskrider halten bly 

klass 4, dålig. Denna klassning äger rum tills sedimentkärnans botten, 25 centimeter. De 

normaliserade blyhalterna är konstanta genom hela kärnan (Fig. 13). 
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Figur 13. Koncentrationen bly som funktion av sedimentdjupet vid station F25 och F13. Toxiciteten klassas enligt det norska 

klassifikationssystemet (Bakke m.fl., 2010). För positioner se figur 1. 

Figure 13. Concentration of lead as a function of the sediment depth at station F25 and F13. The toxicity was classified 

according to the Norwegian classification system (Bakke m.fl., 2010). For positions see figure 1. 

Kadmium 

På station F25, som ligger precis innanför ön Kråkholmen (Fig. 1), överskrider halterna 

kadmium klass 2, god genomgående i hela sedimentkärnan. De normaliserade 

kadmiumhalterna hålls konstant genom hela kärnan (Fig. 14). 

På station F13, längst i söder, (se figur 1 för position) ökar koncentrationerna av kadmium 

med djupet genom hela kärnan. I ytan är koncentrationen av kadmium cirka 0,96 mg/kg TS. 

Vid 0-23 centimeters sedimentdjup klassas sedimentet som klass 2, god. Därefter överskrider 

halten klass 3, moderat ned till 25 centimeters djup, vilket är slutat av kärnan. De 

normaliserade kadmiumhalterna är konstanta genom hela kärnan (Fig. 14).  
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Figur 14. Koncentrationen kadmium som funktion av sedimentdjupet vid station F25 och F13. Toxiciteten klassas enligt det 

norska klassifikationssystemet (Bakke m.fl., 2010). För positioner se figur 1. 

Figure 14. Concentration of cadmium as a function of the sediment depth at station F25 and F13. The toxicity was classified 

according to the Norwegian classification system (Bakke m.fl., 2010). For positions see figure 1. 

Diskussion 

Nedan diskuteras fördelningen av tungmetaller i Fjällbacka hamn. Diskussionen tar bland 

annat upp vart i hamnen det finns högst koncentrationer av tungmetaller och varför på just 

dessa platser. En jämförelse mellan tidigare undersökningar i närliggande hamnar finns också. 

Tungmetaller i Fjällbacka hamns ytsediment 

Resultaten från denna studie visar högst halt organiskt kol (Fig. 3) samt de högsta 

tungmetallkoncentrationerna (Fig. 7-10) på de sydligaste provtagningsstationerna. Detta 

motsäger inte Westergrens (2013) resultat som visar att det finns en risk att sediment 

innehållande föroreningar transporteras söderut, då den genomsnittliga strömriktningen på 

större djup är sydlig (Westergren, 2013). Detta kan vara riskfyllt då tungmetallernas 

skadeverkan ökar vid resuspension och borttransport till andra platser. Vid en av de sydliga 

stationerna, F12 ligger en marinservice med båtmack. Samtliga tungmetaller uppvisar de 

högsta värdena på station F26, (Fig. 7-10) vilket kan ha sin förklaring i att denna station ligger 

vid en lastkaj där fartyg som besöker hamnen legat förtöjda. Större fartyg har giftigare färger 

än fritidsbåtar (Transportstyrelsen, 2014). En orsak till att de högst halter återfinns på 

provtagningsstationerna i syd också här båtar, då hamnen här erbjuder fler båtplatser och även 

en gästhamn. Fjällbacka besöks frekvent av norska båtar. I Norge är lagstiftningen mer 

tillåtande vilket gör att giftigare färger existerar på både svenska och norska båtar.  

Längst i söder finns det förutom talrika bryggor också en vågbrytare som kan bidra till de 

höga koncentrationerna av tungmetaller på just de sydligaste provtagningsplatserna. 

Vågbrytaren hindrar vattencirkulationen och sediment innehållande tungmetaller sedimenterar 

där eftersom att energinivån blir lägre. 
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Vid en översikt i länet kan det konstateras att det fanns högre tungmetallhalter i 

Fiskebäckskilsviken än i Fjällbacka hamn. De höga halterna i Fiskebäckskil kan kopplas till 

en marina med närhet till båtupptagningsplats där skrapning och rengöring sker (Brattström, 

o.a., 2014). I Fjällbacka kan bland annat de höga kopparhalterna kopplas till den verksamhet 

som främst bedrivs i den södra delen av hamnen med mycket båtplatser samt en marina med 

bensinstation. Att koncentrationerna i Fiskebäckskilsviken är högre kan bero på att det är en 

vik, som har ett skyddat läge och att provtagning togs mellan bryggor, vilket gör att 

tungmetaller enkelt sedimenterar och begravs på botten. Den norra delen av Fjällbacka hamn 

är relativt oskyddad vilket leder till att sediment innehållande tungmetaller kan transporteras 

iväg till andra platser. Även i Sannäsfjorden var tungmetallkoncentrationerna höga vid 

marinan i Sannäs samhälle (Nordberg, o.a., 2012) vilket pekar på att marinor är punktkällor 

och därmed en vanlig orsak till höga koncentrationer. I diskussionen tar de även upp att 

Sannäsfjorden utgör en sedimentfälla, och att detta är den främsta anledningen till de generellt 

höga halterna. Detta liknar de lugnare förhållandena i Fiskebäckskilsviken som innebär att 

tungmetaller sedimenterar och begravs. 

 

Vid jämförelse mellan Strömstad och Fjällbacka hamn konstateras att kopparhalten i 

Strömstad låg inom klass 2, god (Bengtsson, o.a., 2011) medan kopparhalten i Fjällbacka låg 

inom klass 5, mycket dålig enligt den norska klassificeringen. Antalet gästnätter i Fjällbacka 

år 2013 var 5800 och det är cirka 11000 gästbåtsbesök per säsong i Strömstad, som är en av 

Sveriges största gästhamnar (Strömstads kommun, 2014). Detta tyder på att Fjällbacka är 

kraftigt belastad i avseende på tungmetaller då Fjällbacka är en mycket mindre hamn än 

Strömstad. Skillnaden i belastning kan ha sin förklaring i service och skrapning av båtar i 

anslutning till hamnen skett under lång tid medan Strömstads hamn endast varit en gästhamn. 

Det finns dock en osäkerhet i provsvarens representativitet då det kan förekomma färgflagor 

från till exempel antifoulingfärger och patchiness som göra att mycket höga värden påträffas 

på vissa platser. 

Tidigare undersökning av sediment visar att koncentrationen koppar i Björlanda Kile och 

Hinsholmskilen överskrider gränsvärdet för klass 5, mycket dåligt (Bengtsson, o.a., 2011). 

Belastningen i Fjällbacka tyckas alltså likna den i Björlanda Kile och Hinsholmskilen med 

avseende på koppar. Koncentrationen av zink i Björlanda Kile överskrider klass 3, moderat 

och ligger inom klass 2, god i Hinsholmskilen (Bengtsson, o.a., 2011). I Fjällbacka fanns 

koncentrationer över klass 3, moderat i ytan på en station samt zinkhalter som överskrider 

klass 4, dålig vid 15-25 centimeters sedimentdjup vilket tyder på en kraftig belastning även 

gällande zink. Både Hinsholmskilen och Björlanda kile är större hamnar och i Hinsholmskilen 

finns plats för 850 vinterupplagda båtar samt 1500 båtplatser (Grefab, 2014). Norra Europas 

största hamn, Björlanda kile har 2400 båtplatser och utrymme för 1500 vinterupplagda vilket 

tyder på att Fjällbacka är kraftigt belastad trots att det är en mycket mindre hamn. Skillnaden i 

belastning kan ha sin förklaring i en större vattenomsättning i de stora hamnarna. 
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Den temporala fördelningen av tungmetaller 

Sedimentkärnan tagen på station F25 som ligger precis innanför ön Kråkholmen (Fig. 1), har 

höga kopparhalter i ytan. Därefter sjunker halten ned till bakgrundvärden med kärnans djup. 

Samma trend syns för zink och bly. Sedimentkärnan från station 13, har ett omvänt mönster 

och har höga tungmetallhalter i de djupare delarna (Fig. 11-14). Resultaten visar att de högsta 

halterna av zink, bly, kadmium och kvicksilver i hela hamnen finns vid 20-25 centimeters 

djup. Då de högsta tungmetallhalterna påträffas i de djupa delarna av sedimentet 

rekommenderas stor försiktighet vad gäller omblandning och resuspension. De höga halterna 

på störres sedimentdjup kan förklaras med en högre belastning tidigare i historien. 

Station F13 (sedimentkärna), den sydligaste provtagningsstationen (Fig. 1), hade 

kvicksilverhalter som överskred klass 4, dålig. Det finns dock en osäkerhet i 

kvicksilverkoncentrationerna då minusvärden visades på ett par stationer (Fig. 15, Appendix 

1). Detta kan bero på att halterna var låga eller att fel inträffat med ICP-MS, då det var första 

gången kvicksilver mättes. 

C/N-kvoten 

Den högsta C/N-kvoten förekom på station F1 (Fig. 5), som ligger längst i norr, vid Mörhult 

(Fig. 1). Detta kan bero på att Anråsälven rinner ut i närheten och för med sig material och 

växter från land, vilka har en hög kvävehalt. Åtta av 12 stationer hade en C/N-kvot under 10, 

vilket anses vara lågt (Gärdeklint, 1998). Det betyder att det mycket kväve i förhållande till 

kol, vilket kan peka på att hamnen är eutrofierad. 

Slutsatser 

De högsta halterna tungmetaller i hamnens ytsediment finns på de sydligaste 

provtagningsplatserna. Som förväntat fanns det höga halter koppar, zink och bly. Dessa 

tungmetaller kan komma ifrån bland annat antifoulingfärger som kan härledas till maritima 

verksamheter i hamnen. 

Hälften av alla provtagningsplatser där ytprover tagits överskrider minst klass 4, dålig 

gällande koppar. På två stationer överskrider kopparhalterna klass 5, mycket dålig, som är den 

mest toxiska klassen. En av dessa stationer har en koncentration som är nästan dubbelt så hög 

som gränsvärdet för klass 5. 

De högsta halterna zink, bly, kadmium och kvicksilver i hamnen finns vid 20-25 centimeters 

djup. Detta kan bero på att platsen varit mer förorenad tidigare. 

Det skulle vara intressant att i framtiden ta långa sedimentkärnor då högre halter kan 

förekomma på större sedimentdjup vilket är viktigt att veta om eventuell muddring är aktuell 

eller inte. 

Stor försiktighet bör iakttas vid ombyggnation eller omorganisering av hamnen. Eventuell 

muddring ställer särskilt stora krav påförsiktighet för att undvika spridning av föroreningar. 

Studien utgör ett underlag för fortsatta undersökningar där även organiska miljögifter och 

TBT bör ingår. 
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Framtida studier 

Denna rapport är en pilotstudie och en noggrannare undersökning av Fjällbacka hamn vore i 

hög grad angeläget med hänsyn tagen till de höga tungmetallkoncentrationerna. Denna 

rapport kan användas som ett underlag för framtida provtagning av hamnen. Undersökningar 

av organiska miljögifter skulle vara av intresse i fortsatt arbete och undersökning av gifter i 

sedimentet. Det är vanligt att det finns höga tungmetallhalter relaterade till maritima 

verksamheter i sedimentet finns det där ofta också höga halter av organiska miljögifter vilka 

kan vara betydligt farligare än metaller. 

Då flera av de högsta metallhalterna på station F13, den sydligaste provtagningsstationen, 

påträffades längst ned i sedimentkärnan vore det intressant att ta längre sedimentkärnor för att 

undersöka om det finns ännu högre metallhalter djupare ned i sedimenten. Detta är viktig 

information i frågan om muddring i hamnen är aktuell eller inte.  

Vid en eventuell framtida studie skulle en lång kärna tas utanför konservfabriken vid station 

F24. Där kan förväntas höga halter av bland annat metalliskt tenn som finns i konservburkar. 
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Appendix 1 

 

Figur 15. Koncentrationen av kvicksilver som funktion av sedimentdjupet vid station F13. För position se figur 1. 

Figure 15. Concentration of mercury as a function of the sediment depth at station F13. For position see figure 1. 

 

Tabell 2. Total halt kväve (% av torrsubstans) vid samtliga provtagningsstationer. 

Table 2. Total content of nitrogen (% of dry matter) at all the sampling stations. 

Station Nivå (cm) Totalt kväve (% av torrsubstans) 

F1 0-2 0,25 

F2 0-2 0,35 

F18 0-2 0,37 

F3 0-2 0,25 

F4 0-2 0,42 

F25 0-2 0,5 

F24 0-2 0,5 

F5 0-2 0,46 

F26 0-2 0,39 

F11 0-2 0,61 

F12 0-2 0,7 

F13 0-2 0,46 
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Appendix 2 
Tabell 3. Organiskt kol (% av torrsubstans) vid samtliga provtagningsstationer. 

Table 3. Organic carbon content (% of dry matter) at all the sampling stations. 

Station Nivå (cm) Organiskt kol (% av torrsubstans) 

F1 0-2 3,12 

F2 0-2 3,3 

F18 0-2 3,6 

F3 0-2 2,91 

F4 0-2 4,13 

F25 0-2 4,66 

F24 0-2 4,58 

F5 0-2 4,37 

F26 0-2 4,29 

F11 0-2 5,32 

F12 0-2 6,14 

F13 0-2 5,2 

 

Tabell 4. Total halt kväve (% av torrsubstans) och organiskt kol från sedimentkärnorna vid stationerna F25 och F13. 

Table 4. Total content of nitrogen (% of dry matter) and organic carbon from sediment cores at stations F25 and F13. 

Station Totalt kväve (% av torrsubstans) Organiskt kol (% av torrsubstans) Nivå (medel) 

F25 0,5 4,66 1 

F25 0,35 3,73 8 

F25 0,3 3,75 15 

F25 0,44 5,15 22 

F25 0,43 5,17 29 

F25 0,39 4,59 36 

F13 0,46 5,2 1 

F13 0,43 5,44 8 

F13 0,48 11,58 20 

F13 0,49 11,27 25 
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Appendix 3 
Tabell 5. Tungmetallkoncentrationer från sedimentkärnorna vid station F25 och F13. 

Table 5. Concentrations of heavy metals from the sediment cores at station F25 and F13. 

Station Djup (cm) Vikt (g) "Li /  7" "Mg /  24" "Al /  27" "K /  39" "Ca /  43" "Ti /  47" 

F25 0-2 0,9913 15,057 7993,543831 11907,5961 3930,1927 9666,15856 85361,848 

F25 7-9 0,993 14,33031 5713,997986 10207,4522 2910,3726 7182,81098 72940,987 

F25 14-16 0,9919 16,98155 7057,16302 11872,1645 3524,5488 6062,4757 70029,035 

F25 21-23 0,998 19,92786 8693,386774 14721,4429 4573,1463 8674,46487 68777,555 

F25 28-30 0,9925 20,75567 8759,697733 15647,3552 4769,7733 9488,14163 37036,171 

F25 35-37 0,998 23,32665 9334,669339 17496,994 5302,6052 8146,60203 44434,469 

F13 0-2 0,993 26,18328 9597,180262 17339,3756 5103,7261 14600,3224 42376,636 

F13 7-9 0,9921 20,50197 8009,273259 15556,8995 4338,2724 10130,6378 94168,733 

F13 19-21 0,9911 14,95308 6844,919786 10991,8273 3121,7839 16279,2636 36368,479 

F13 24-26 0,9918 16,95705 7457,148619 12250,4537 3460,3751 10427,4326 34600,726 

 
Tabell 6. Tungmetallkoncentrationer från sedimentkärnorna vid station F25 och F13. 

Table 6. Concentrations of heavy metals from the sediment cores at station F25 and F13. 

Station Djup (cm) "Cr /  53" "Mn /  55" "Fe /  57" "Co /  59" "Ni /  60" "Cu /  65" "Zn /  66" 

F25 0-2 32,93919 213,782205 1441904,57 7,12265263 18,068818 55,6765168 171,7206 

F25 7-9 28,31164 215,161466 1137220,544 6,86660262 17,661894 51,1384846 189,86212 

F25 14-16 31,83671 272,703156 1234297,812 9,2212166 23,185228 48,6874834 120,20032 

F25 21-23 42,91493 309,521145 1341883,768 10,1882432 28,68149 25,9584274 124,19252 

F25 28-30 44,25923 326,809993 694005,0378 10,7157505 30,359617 26,835222 112,91527 

F25 35-37 48,51466 354,341872 838877,7555 11,7953959 31,799043 27,2281331 117,51373 

F13 0-2 50,57757 305,183534 776938,57 10,1284803 25,885473 112,769339 289,76841 

F13 7-9 48,70478 257,776462 1953069,247 9,38368698 27,139269 114,219854 422,982 

F13 19-21 38,36294 210,115479 904691,7566 7,8498037 23,162891 210,888949 763,2251 

F13 24-26 41,58383 220,522212 751905,6261 8,52353552 24,710238 194,86421 920,9977 

 
Tabell 7. Tungmetallkoncentrationer från sedimentkärnorna vid station F25 och F13. 

Table 7. Concentrations of heavy metals from the sediment cores at station F25 and F13. 

Station Djup (cm) Vikt (g) "Sr /  88" "Mo /  95" "Cd /  111" "Sn /  118" "Ba /  137" "Hg /  201" 

F25 0-2 0,9913 73,9836578 2,649046706 0,49651972 0,00223343 64,2994048 0,017683849 

F25 7-9 0,993 48,1168177 10,06847936 0,69305136 0,00372608 65,8207452 0,028640483 

F25 14-16 0,9919 46,7990725 15,39268071 0,61215848 0,00183063 54,5014618 -0,01606614 

F25 21-23 0,998 59,3186373 24,32865731 0,8503006 0,00100942 58,5971944 -0,04541082 

F25 28-30 0,9925 60,4735516 27,04282116 0,7856927 0,00102287 62,1259446 -0,04370781 

F25 35-37 0,998 57,6953908 28,49699399 0,68877756 0,00109339 68,256513 -0,04160321 

F13 0-2 0,993 86,5861027 6,290030211 0,96132931 0,00865458 82,0745217 -0,00314199 

F13 7-9 0,9921 81,3426066 11,88186675 1,3180123 0,01844774 89,8699728 0,033101502 

F13 19-21 0,9911 115,951973 13,30440924 2,30451014 0,0794269 197,336293 0,996670366 

F13 24-26 0,9918 87,8402904 13,33534987 2,79290179 0,06608187 183,908046 0,568058076 

 



34 

 

Appendix 4 
Tabell 8. Tungmetallkoncentrationer från sedimentkärnorna vid station F25 och F13. 

Table 8. Concentrations of heavy metals from the sediment cores at station F25 and F13. 

Station Djup (cm) "Hg /  202" "Pb /  208" "Th /  232" "U /  238" "As /  75" "V /  51" 

F25 0-2 0,0110965 24,049228 0,05923535 2,3201856 10,589048 44,708012 

F25 7-9 0,0260222 23,423968 0,05671702 4,2074522 7,7948357 41,85267 

F25 14-16 -0,0238734 15,23944 0,06391773 5,6618611 5,7951461 52,977816 

F25 21-23 -0,0479359 15,601202 0,07224449 7,1943888 5,5474274 69,82537 

F25 28-30 -0,0511436 13,95869 0,07312846 7,572796 5,2161911 68,992924 

F25 35-37 -0,0518437 15,242485 0,08306613 8,3847695 6,4312313 77,586439 

F13 0-2 -0,0101772 39,053374 0,14020141 6,4813696 12,477303 66,08188 

F13 7-9 0,03165 58,441689 0,06930753 5,1164197 10,754607 62,433396 

F13 19-21 0,9785087 107,77924 0,05658359 6,2395318 16,549017 50,407405 

F13 24-26 0,548296 174,531155 0,05749143 5,34180278 12,8128368 53,1295876 

 
Tabell 9. Tungmetallkoncentrationer från samtliga provtagningsstationer. 

Table 9. Concentrations of heavy metals from all the sampling stations. 

Station Djup medel "Li /  7" "Mg /  24" "Al /  27" "K /  39" "Ca /  43" "Ti /  47" "V /  51" 

F1 1 13,489 5873,986 11014,725 2870,880 5593,178 71353,301 36,224 

F2 1 17,067 7366,947 13171,269 3603,441 7829,981 59398,159 43,513 

F18 1 20,276 8282,626 14969,976 4181,345 9912,875 54854,484 53,221 

F3 1 12,480 5699,388 9210,869 2701,293 6482,421 46894,615 34,027 

F4 1 21,544 8637,646 15812,173 4508,263 7759,582 92000,403 56,171 

F25 1 15,057 7993,544 11907,596 3930,193 9666,159 85361,848 44,708 

F24 1 23,114 9653,792 17252,351 4894,937 15937,588 60615,569 57,351 

F5 1 20,384 9416,022 15511,107 4653,734 8411,118 61327,169 54,618 

F26 1 17,800 7349,495 13181,818 3644,444 42398,617 47734,141 52,175 

F11 1 21,281 9996,974 16145,234 4990,419 8878,242 55949,168 57,418 

F12 1 21,275 9737,081 16026,997 4911,857 13276,809 41364,561 57,641 

F13 1 26,183 9597,180 17339,376 5103,726 14600,322 42376,636 66,082 
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Appendix 5 
Tabell 10. Tungmetallkoncentrationer från samtliga provtagningsstationer. 

Table 10. Concentrations of heavy metals from all the sampling stations. 

Station Djup medel "Mn /  55" "Fe /  57" "Co /  59" "Ni /  60" "Cu /  65" "Zn /  66" "As /  75" 

F1 1 244,21 1136492,04 8,62 14,89 17,81 90,00 6,71 

F2 1 268,03 1004021,61 8,70 18,51 27,28 120,17 8,36 

F18 1 262,04 1046817,45 9,47 21,99 46,17 161,55 12,02 

F3 1 187,30 680397,07 5,96 14,11 26,26 100,89 6,27 

F4 1 263,13 1683071,34 9,29 22,50 53,08 172,64 10,35 

F25 1 213,78 1441904,57 7,12 18,07 55,68 171,72 10,59 

F24 1 266,67 1292615,57 9,88 24,91 59,15 220,84 9,79 

F5 1 280,83 1227098,20 9,41 23,07 48,68 151,97 10,95 

F26 1 248,15 1188363,64 9,51 39,43 416,23 444,74 17,34 

F11 1 271,63 1192012,10 9,23 23,85 104,89 213,20 14,07 

F12 1 246,06 854397,10 8,89 24,18 360,49 352,74 14,38 

F13 1 305,18 776938,57 10,13 25,89 112,77 289,77 12,48 

 
Tabell 11. Tungmetallkoncentrationer från samtliga provtagningsstationer. 

Table 11. Concentrations of heavy metals from all the sampling stations. 

Station Djup medel "Mo /  95" "Cd /  111" "Sn /  118" "Ba /  137" "Hg /  201" "Hg /  202" "Pb /  208" 

F1 1 1,547 0,245 0,001 43,855 -0,041 -0,047 12,459 

F2 1 1,524 0,329 0,001 51,861 -0,039 -0,042 15,390 

F18 1 3,605 0,578 0,002 63,751 -0,027 -0,035 22,018 

F3 1 3,656 0,427 0,001 45,764 -0,033 -0,038 15,602 

F4 1 5,423 0,636 0,004 67,090 -0,007 -0,011 24,466 

F25 1 2,649 0,497 0,002 64,299 0,018 0,011 24,049 

F24 1 2,886 0,753 0,002 69,702 -0,030 -0,034 21,373 

F5 1 3,980 0,503 0,002 72,852 -0,031 -0,035 20,967 

F26 1 8,592 1,203 0,039 122,000 0,086 0,078 58,586 

F11 1 4,244 0,762 0,004 71,528 -0,010 -0,019 28,119 

F12 1 4,912 0,965 0,006 76,599 0,025 0,019 32,215 

F13 1 6,290 0,961 0,009 82,075 -0,003 -0,010 39,053 
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Appendix 6 
Tabell 12. Tungmetallkoncentrationer från samtliga provtagningsstationer. 

Table 12. Concentrations of heavy metals from all the sampling stations. 

Station Djup medel "U /  238" "Th /  232" "Cr /  53" "Sr /  88" 

F1 1 2,14164079 0,0563558 25,4478743 46,9397977 

F2 1 1,99079632 0,06496599 32,0797496 59,0436174 

F18 1 2,66813451 0,07263811 42,0329913 68,4947958 

F3 1 2,19191818 0,04947358 24,3673418 47,1673518 

F4 1 3,29302701 0,07202741 40,8947301 64,4296655 

F25 1 2,32018561 0,05923535 32,9391858 73,9836578 

F24 1 2,55953572 0,07718631 43,0745836 91,695017 

F5 1 2,78419942 0,0708815 39,590041 71,8062117 

F26 1 3,50909091 0,06446465 56,6223191 148,10101 

F11 1 2,97125567 0,07370651 44,55 79,293999 

F12 1 3,04825224 0,07349652 47,0774151 92,4146268 

F13 1 6,48136959 0,14020141 50,5775717 86,5861027 

  
Tabell 13.  Vattenhalt (%) från provtagningsstationerna F13 och F25. 

Table 13. Water content (%) from the sampling stations F13 and F25. 

Station Nivå (cm) Nivå (medel) Vattenhalt (%) 

F13 0-2 1 60,05013317 

F13 7-9 8 57,26533629 

F13 19-21 20 54,13123696 

F13 24-26 25 52,55905512 

F25 0-2 1 64,13835893 

F25 7-9 8 43,89865564 

F25 14-16 15 48,90710383 

F25 21-23 22 56,7177017 

F25 28-30 29 54,24943682 

F25 35-37 36 55,12915129 

 


