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1 Bakgrund
Från rapport 2004:6: ”Alltsedan mitten av 1800-talet har Oskarshamns hamn haft en

stor betydelse för handel och transporter inom Östersjöregionen och har successivt

utvecklats till en av de viktigaste svenska hamnanläggningarna i Södra Östersjön.

Omfattande kajanläggningar har utförts genom utfyllnader söder och norr om

ursprunglig hamnbassäng. Inledningsvis dominerade gods- och varvsverksamhet som

under 1900-talets andra hälft ersatts och kompletterats med Gotlandstrafiken och

fritidsbåtstrafik. Utöver den direkta båttrafiken finns och har det funnits ett flertal

verksamheter i anslutning till hamnen, bl a varv, tunga industrier och oljedepå. De

verksamheter som främst belastat hamnbassängen med föroreningar är:
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 Kopparverket, som var beläget på södra sidan av hamnbassängen, tillverkade

mellan 1918- 1969 främst metallerna koppar, zink och järn samt oorganiska

baskemikalier som svavelsyra och kalciumklorid från svavelhaltiga malmer.

Verksamheten gav upphov till stora mängder fasta tungmetall- och järnhaltiga

restprodukter och processavloppsvatten som släpptes ut i hamnbassängen. En

del fasta restprodukter har också använts som utfyllnadsmassor kring

hamnbassängen. De metaller/halvmetaller som främst kan förknippas med

verksamheten är koppar, zink, bly, kobolt, arsenik och järn.

 Saft Nife AB, som är beläget norr om den inre hamnbassängen, har sedan

1917 tillverkat batterier. Verksamheten har släppt ut behandlat

processavloppsvatten och dagvatten främst innehållande lösta nickel- och

kadmiumföreningar i den inre delen av hamnbassängen. Verksamheten pågår

alltjämt och har tillstånd att släppa ut 15 kg kadmium och 70 kg nickel per år.

 Oskarshamns stad, vars kommunala avloppsvatten före 1970 leddes

obehandlat till hamnbassängen. Sedan dess har behandlat avloppsvatten från

Ernemar släppts ut i södra delen av hamnbassängen. Avloppsvatten är främst

förorenat av organiska substanser och näringsämnen men även tungmetaller

förekommer. Innan avloppsreningsverket uppfördes och kemisk fällning

infördes (1988) var sannolikt tungmetallutsläppen betydande.”

Dessa källor har i sin tur lett till höga halter i sedimenten i Oskarshamns hamn och

olika undersökningar har visat att en spridning av föroreningar ut från hamnen

sker. Ytsedimentet, i detta sammanhang de översta 20 – 30 centimetrarna, är av

intresse därför att de omfattar den del av sedimentet där utbyte med vattenmassan

sker.

2 Målsättning
Målsättningen för projektet har varit:

1. Att undersöka om ytsedimenten och bottenvattnet i den norra delen av

hamnbassängen periodvis kan förväntas vara syrefritt och kemiskt

reducerande. Det har även från projektgruppens håll väckts frågan om det

därmed kan förväntas att kadmium skulle kunna läcka från sedimentet.

2. Att undersöka om de olika källorna till metaller i hamnbassängens sediment

kan identifieras och särskiljas, genom att provta och mäta metallhalter och

kemiska gradienter i ytsedimentets fasta fas samt i porvattnet.

3. Utifrån porvattenhalter har beräkna diffusionsflöden över sedimentytan.
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3 Genomförande
Provtagningar gjordes från båt. Samtliga rörelser inom hamnområdet loggades med

GPS, se Figur 1.

1. Profilmätningar i norra hamnbassängen med avseende på kemiska gradienter

(syre, konduktivitet, suspenderat material, temp.) genomfördes i vattenmassan

med s.k multiprobe, från vattenytan ner till sedimentytan.

2. I norra delen av hamnbassängen provtogs sediment med

gravitationsprovtagare typ Kajak, ner till max ca 0,5 m sedimentdjup.

Skivning av sediment gjordes i fält i 1 cm tjocka skikt ner i provburkar av

plast för analys av totalhalter. Parallella prover skivade på samma sätt och

porvattnet pressades ut för analys av innehåll i löst fas. I porvattenprover

mättes även S2-. Vattenkemiska/-fysikaliska mätningar som profiler i

vattenmassan gjordes med ”multi-probe” från ytan och ner till botten.
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Figur 1. Loggade båtrörelser med positioner och vattendjup för olika provtagningar. Gradienter i

vattenmassan mättes vid station 0224 och 0225. Sedimentprover togs vid station 0224.

3. Utifrån porvattenhalter och med syftet att uppskatta transport i löst fas över

sedimentytan beräknades diffusionsflöden för ett antal element genom att

tillämpa Fick´s första lag:

J = - D δC/δx 

där J är flödet (massan över en tvärsnittyta per tidsenhet), D är

diffusionskoefficienten och δC/δx är koncentrationsgradienten.  

4 Resultat
4.1 PROFILER I VATTENMASSAN

Vattendjupen vid de tvåundersökta stationerna var 6,3 respektive 5,7 m, se Figur 2-3.

Vattnet var klart och inga synbara pariklar eller färgskillnader kunde observeras under

provtagningarna. Väderförhållandena var goda, svag vind och inga vågor.

Profilmätningarna visade på stabila förhållanden från ytan ner till botten. I båda

stationerna gick turbiditeten från låg till mycket hög i det ögonblick som proben

nuddade botten – ytsedimentet virvlade upp. Inga gradienter i termer av temperatur,

pH, syre eller konduktivitet kunde spåras i vattenmassan som var väl syresatt från yta

till botten.
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Figur 2. Resultat från multiprobe-mätningar vid station 0224

Figur 3. Resultat från multiprobe-mätningar vid station 0225.
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4.2 SEDIMENT

4.2.1 Resultat - Profiler i fast fas

Halterna av de undersökta metallerna redovisas i Bilaga. Med syftet att gruppera

metallerna och därigenom söka källor har halterna normaliserats mot varandra genom

att använda en statistisk funktion ”standardisera”. Funktionen returnerar ett

normaliserat värde från en fördelning som kännetecknas av medelvärde och

standardavvikelse. Härigenom kan variationerna runt medelvärdet för olika element

jämföras utan enhet och skala. I Figur 4 visas de normaliserade haltvariationerna för

de uppmätta metallhalterna samt för torrsubstans och för glödrest. Bland metallerna

kan en tydlig grupp särskiljas, se Figur 5. Källan till dessa ämnen är sannolikt

batterifabriken på den norra sidan av den inre bassängen.

Figur 4. Normaliserad sortlös fördelning av metaller, TS och glödrest plottade mot

sedimentdjup (y-axeln) i cm.
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Figur 5. Normaliserad sortlös fördelning av vissa metaller (Cd, Hg, Zn) och S i fast fas,

plottade mot sedimentdjup (y-axeln) i cm.

4.2.2 Resultat - Profiler i porvatten

I detta avsnitt redovisas halter uppmätta i sedimentets porvatten. Där kemiska

analyser genomfördes på laboratorium filtrerades proverna genom 0,45 µm filter.

Uppmätta halter redovisas i Bilaga och i Tabell 1. Redoxprofiler uppmätta i fält med

kombinationselektrod redovisas i Figur 6. Liksom i avsnittet som berör metaller i den

fasta fasen har vi valt att redovisat resultaten normaliserade utan viktning till följd av

halter. I Figur 7 visas fördelningen av ett antal normaliserade (enligt metod redovisad

i avsnitt 4.2.1) baskatjoner i löst fas i porvatten över djupet. I Figur 8 visas

fördelningen av ett antal normaliserade metaller i porvatten över djupet.
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Figur 6. Redoxprofil i bottenvatten och i ytliga sediment från station 4.

Figur 7. Normaliserad sortlös fördelning av vissa metaller/katjoner (Ca, K, Mg, Na, Sr) i

porvatten plottade mot sedimentdjup (y-axeln) i cm.
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Figur 8. Normaliserad sortlös fördelning av vissa metaller (Fe, Cr, Pb, V) samt P och As

i porvatten, plottade mot sedimentdjup (y-axeln) i cm.

Normaliseringsmetoden gör det möjligt att jämföra trender i fast fas med löst fas. I

Figur 10 redovisas halter av svavel i fast och lös fas, kadmium i fast och löst fas samt

järn i löst fas. Analysdata för järn i fast fas saknas. Det är tydligt att svavel och

kadmium är bundet i fasta sulfider i den reducerade zonen på större sedimentdjup. På

större djup förekommer löst järn i överskott relativt kadmium och svavel.

Problemet som kvarstår är varför halten i porvatten ökar mot ytan för Cd? En möjlig

förklaring är att omsättningen av organiskt material är sannolilt som störst vid

sedimentytan vilket skulle kunna innebära en ökad frisättning av Cd (förutsatt att Cd

är bundet till organiskt). Frisatt Cd binds snabbt upp, antingen återadsorberat till

oxiderade järfaser (FeOx) eller som sulfid längre ned i sedimentet.

De relativt höga kadmiumhalterna i ytvattnet förklaras sannolikt av Saft Nifes utsläpp,

vilket får uppgå till 15 kg CD per år. Om man antar att fabriken släpper ut hela

mängden Cd vilken till största del binds upp i sedimentet och och slår ut mängden på

hamnbassängens yta (ca 500 000 m2) blir det 15 000 000 mg/500 000 m2= 30

mg/m2/år (om man antar att allt stannar i viken) vilket borde ge ett avsevärt påslag i

form av mg/kgTS.
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Figur 9. Normaliserad sortlös fördelning av vissa ämnen i fast fas (S och Cd) och i

porvatten (S, Cd, Fe), plottade mot sedimentdjup (y-axeln) i cm.

4.2.3 Diffusionsflöden över sedimentytan

Vissa förenklingar infördes vid beräkningarna. I litteraturen anges

diffusionskoefficienter för specifika joner, t ex Cu2+. Dessa koefficienter är,

temperatur- och tryckkorrigerade, i vattenlösningar i storleksordning 3-7 x 10-6 cm2 s-

1. I naturliga system förekommer knappast rena joner utan metallerna transporteras

sannolikt i varierande omfattning bundna till organiska eller oorganiska joner eller

komplex och koefficienter för dessa till stora delar okända komplex är svåra att

föreslå.

Den största förenklingen som införts är därför införandet av en subjektivt vald

generell diffusionskoefficient för de aktuella metallerna, 5 x10-6 cm2 s-1. Vid

beräkning av diffusion i sediment måste även en korrektion för att diffusionssträckan

inte är rak samt för sedimentets porositet införas. En tortuositet om 1,3 samt en

porositet om 0,7 därför har antagits. Eftersom målsättningen varit att uppskatta flödet

över sedimentytan har beräkningarna baserats på de två översta

porvattenkoncentrationerna, dvs. i nivåerna 0-1 cm samt 2-3 cm. Den generella

korrigerade diffusionskoefficienten blir därför

Dgenerell = 5 x 10-6 x 0,7/1,32 = 2,07 x 10-6 cm2 s-1

I Tabell 1 sammanfattas resultaten från diffusionsberäkningarna. Notera att ett

minustecken framför flödet innebär ett uppåtriktat flöde och tvärt om. För kadmium

innebär det beräknade flödet att 0,30 mg Cd / m2 tillförs sedimentet årligen.
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Tabell 1. Beräknade diffusionsflöden (J) vid station 4. Positivt värde på J betyder att

flödet är riktat från vattnet ner mot sedimentet, och tvärt om.

Dgenerell Dkorr J

ELEMENT enhet C 0-1 C 1-2

cm2/s cm2/s g/m2/år

Ca mg/l 95 90,8 0,000005 0,000002 2,649024

Fe mg/l 0,038 5,23 0,000005 0,000002 -3,2747

K mg/l 76,8 75,7 0,000005 0,000002 0,693792

Mg mg/l 234 220 0,000005 0,000002 8,83008

Na mg/l 1940 1840 0,000005 0,000002 63,072

Si mg/l 0,884 3,46 0,000005 0,000002 -1,62473

cm2/s cm2/s mg/m2/år

Al µg/l 6,53 5,14 0,000005 0,000002 0,876701

Ba µg/l 32,9 25,1 0,000005 0,000002 4,919616

Cd µg/l 0,638 0,165 0,000005 0,000002 0,298331

Co µg/l 1,38 2,98 0,000005 0,000002 -1,00915

Cr µg/l 0,0958 0,177 0,000005 0,000002 -0,05121

Cu µg/l 4,42 1,09 0,000005 0,000002 2,100298

Hg µg/l 0,0058 0,0106 0,000005 0,000002 -0,00303

Mn µg/l 107 117 0,000005 0,000002 -6,3072

Mo µg/l 2,3 2,67 0,000005 0,000002 -0,23337

Ni µg/l 2,9 3,84 0,000005 0,000002 -0,59288

P µg/l 172 2700 0,000005 0,000002 -1594,46

Pb µg/l 0,13 0,285 0,000005 0,000002 -0,09776

Sr µg/l 1450 1350 0,000005 0,000002 63,072

Zn µg/l 48,1 46,9 0,000005 0,000002 0,756864

V µg/l 0,275 0,209 0,000005 0,000002 0,041628

As µg/l 2,93 8,33 0,000005 0,000002 -3,40589

B µg/l 989 953 0,000005 0,000002 22,70592

5 Diskussion
Kemiska gradienter kan uppstå i en vattenmassa som inte omblandas mekaniskt eller

då olika vatten med från början olika egenskaper möts, t ex då ett lätt flodvatten rinner

ut ovanpå ett tyngre havsvatten. Kemiska gradienter i stagnanta vatten uppstår då syre

förbrukas av mikrobiella processer i sediment och bottenvatten där tillgången på syre

är begränsad.

En målsättning för studien vara att undersöka om ytsedimenten och bottenvattnet i

den norra innersta delen av hamnbassängen periodvis kan förväntas vara syrefritt och

kemiskt reducerande. Stagnanta och syrefria förhållanden skulle i så fall leda till en

diffusion av bl a kadmium upp i vattenmassan och betyda att sedimenten skulle utgöra

en sekundär källa för metaller till vattenmassan för vidare spridning till Kalmar sund.

Resultaten från mätningar i vattenpelaren visar på väl syresatta förhållanden i en

homogen vattenmassa. Redoxmätningar i bottenvattnet och i ytliga sediment (0-10

cm) visar på reducerande förhållande från ett par centimeters djup och ner.
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Åtminstone två olika källor till metaller i hamnbassängens sediment kan särskiljas och

sannolikt identifieras genom den kartläggning av historiska källor som tidigare

genomförts. De normaliserade vertikala fördelningarna av kadmium och zink som i

den fasta fasen liknar varandra i hög grad föreslår en gemensam källa som är skiljd

från den till t ex bly, koppar och arsenik. Inte förvånande föreslås källan till kadmium

och zink vara batterifabriken och källan till koppar, bly och arsenik föreslås vara

kopparsmältverket.

Vi har inkluderat det stora datasetet som genererats till följd av de omfattande

provtagningarna som genomförts under 2010 (von Post) som stöd för diskussionen om

källor, se Figur 10-22. I figurerna är halterna i samtliga analyserade prover från varje

djup i respektive punkt plottade ovanpå varandra vilket innebär att den punkt på

kartan som ligger ”längst upp” visar halterna i de mest ytliga proverna. Det innebär

även att om bara halten i den översta nivån är synlig så är halterna lika stora eller

störst i översta delen av sedimentet i den södra/östra delen av bassängen. Höga halter i

ytan visar därför att erosion och därmed spridning pågår eftersom kopparsmältverket

inte längre utgör en källa för spridning av föroreningar till sedimentet. Med tanke på

att den översta analyserade nivån i det stora datasetet utgörs av nivån 0-50 cm måste

vi trots närheten till sedimentytan betrakta fördelningen i hamnbassängen som ”den

historiska bakgrunden”. Återfinns sammanfördelningsmönster i moderna ytsediment

så är det möjligt att sedimentet utgöra en källa i sig.

5.1 METALLER

Det är tydligt att kadmiumsignalen i station 4 stämmer överens med signaturen från

det stora datasetet i hamnbassängens inre del (Figur 10). Källan förefaller därför vara

aktiv och lokaliserad till den inre hamnbassängen. Enligt den tydliga grupperingen i

Figur 6 kunde även kvicksilver och zink förväntas ha en liknande fördelning i den

norra hamnbassängen, vilket dock inte är helt tydligt (Figur 11-12), framför allt

kvicksilver förfaller ha en mer homogen fördelning över hamnbassängen med i många

fall höga halter i eller nära de översta nivåerna i sedimenten.

Typiskt kalkofila element, i detta redovisade dataset främst Fe, As, Zn, Cd, Hg, Pb,

Zn och Cu, kan förmodas komma från råvaran, de komplexa sulfiderna som

processades i kopparsmältverket. Den tydligaste geografiska kopplingen till

kopparsmältverket uppvisar bly och arsenik, medan koppar visar på en relativt stor

spridning från kopparsmältverket, liknande den för kvicksilver. Med tanke på den

mycket begränsade spridningen av bly inom hamnbassängen (Figur 19) och att bly

från Oskarshamns hamn påträffats på betydande avstånd från hamnen är det lätt att

tänka sig att andra mer spridningsbenägna metaller såsom koppar eller zink (Figur 12

och 13) spritts i större omfattning. Ett alternativ är naturligtvis att spridningen av bly

skett genom andra mekanismer såsom via atmosfären. Det förefaller svårt att tänka sig

en annan källa till denna grupp av element av liknande storleksordning som

kopparsmältverket, vilket föreslår att det är ämnenas relativa spridningsbenägenhet,

antingen, och mest troligt, under det historiska skedet när kopparsmältverket var
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aktivt som källa, eller mindre troligt, under ett senare skede. Sker en selektiv

spridning får man anta att det sker via partikulära faser med beaktande av både

beräknade diffusionsflöden samt därför att totalmängderna transporterade metaller är

stora.

Figur 10. Fördelning av kadmium i hamnbassängens sediment
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Figur 11. Fördelning av kvicksilver i hamnbassängens sediment

Figur 12. Fördelning av zink i hamnbassängens sediment
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Figur 13. Fördelning av koppar i hamnbassängens sediment

Figur 14. Fördelning av arsenik i hamnbassängens sediment
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Figur 15. Fördelning av järn i hamnbassängens sediment

Figur 16. Fördelning av krom i hamnbassängens sediment
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Figur 17. Fördelning av zink i hamnbassängens sediment

Figur 18. Fördelning av nickel i hamnbassängens sediment
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Figur 19. Fördelning av bly i hamnbassängens sediment

5.2 ORGANISKA ÄMNEN

I datasetet redovisas även halter för olika organiska ämnen, PCB-7, dioxiner och TBT,

Figur 20-22. Visserligen har inte lika många prover analyserats som för

metallanalyser, men kopplingen till kopparsmältverket är tydlig för PCB och dioxiner

och det förefaller inte förekomma någon annan tydlig källa i hamnbassängen.

TBT introducerades i teknosfären med användning som tillsats i båtbottenfäger med

start under tidigt 70-tal, men förbjöds i Sverige 1989. Ett antal prover från von Post

provtagning har undersökts med avseende på TBT. Halterna är påfallande höga, och

ehlt i paritet med vad som kan påträffas utanför t ex varv, vilket bör mana till

försiktighet vid efterbehandlingsåtgärder, och i synnerhet eventuell inneslutning/

stabilisering i cement. Orsaken är att TBT är tämligen lösligt i vatten, jämfört med

andra föroreningar, och att utlakningen av TBT har sett öka från ett stabiliserat

sediment, jämfört med det icke stabiliserade (pers kom. Göran Holm, SGU).
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Figur 20. Fördelning av PCB-7 i hamnbassängens sediment

Figur 21. Fördelning av dioxiner i hamnbassängens sediment
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Figur 22. Fördelning av TBT i hamnbassängens sediment

Figur 23. Fördelning av glödförlust i hamnbassängens sediment
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Figur 23. Fördelning av torrsubstans i hamnbassängens sediment

Figur 23. Fördelning av svavel i hamnbassängens sediment
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5.3 STÖDPARAMETRAR

Glödförlust, här ett mått på organiskt innehåll, samvarierar med svavel, vilket vi

tolkar som att mikrobiell sulfatreduktion pågår, vidare sammanfaller förekomsten av

relativt höga halter av organiskt materiel i de översta nivåerna med fördelningen av

djupområden i hamnbassängen, i de centrala delarna av hamnbassängen. Dessa delar

kan därför betraktas som någorlunda ”naturliga”. Notera att bathymetrin inte kommer

ifrån den undersökning som gjorts i hamnbassängen (Clinton, 2010), utan ifrån

djupdata som följde provtagningarna under 2010 (von Post). Detta tydliggörs bl a att

vissa grund saknas i figurerna.

5.4 KADMIUM I OSKARSHAMN

Vi har även sökt relationer mellan olika element i partikulära faser i vattenmassan

uppvirvlade vid fartygsrörelser, utifrån data generad under Niras provtaging under

2010, och redovisat i rapport 2010:5. I det närmast följande ges ett exempel på ett

sådant samband. I ett naturligt opåverkat marint system föreligger ett samband mellan

kadmium och fosfor, se Figur 24, (Hester & Boyle, 1982). Om fosfor-

kadmiumhalterna i samtliga vattenprover insamlade från vattenmassan i olika delar av

hamnbassängen vid olika tidpunkter efter Gotlandsfärjans rörelser i hamnbassängen

plottas mot varandra framkommer ett liknande samband med skillnaden att andelen

kadmium är större i Oskarshamn än den som uppmäts i det opåverkade marina

systemet (Figur 25). Man kan även konstatera att kadmium binder till partikula faser

(fosfater) eftersom sambandet enligt Figur 24 och 25 inte föreligger om fosfor plottas

mot kadmium i den lösta fasen som passerar genom 0,45µm filter. Sambandet mellan

fosfor och kadmium bekräftas indirekt genom att fosfater använda som handelsgödsel

ofta är förorenade med avseende på kadmium. Man kan därför föreslå en upptagsväg

för kadmium till biota i området eftersom fosfor som tas upp i biota kan vara

kontaminerad med avseende på kadmium.

Figur 24. Samband mellan fosfor och kadmium i havsvatten (Hester & Boyle, 1982)
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Figur 25. Samband mellan forfor och kadmium i partikulärt material i hamnbassängen i

Oskarshamn.

Utifrån porvattenhalter har diffusionsflöden över sedimentytan beräknats, vilket

redovisas i Tabell 1. För kadmium beräknades ett nedåtriktat flöde om 0,30 mg/m2

och år. Denna siffra överensstämmer mycket väl med medelvärdet av de

diffusionsflöden från 9 stationer (0,43 mg/m2/år) som beräknades efter provtagningar

2004 (O-hamn 2004:10). Med en antagen yta om 500 000 m2 och antagandet att

samma flöde kan förväntas homogent tillföras hela hamnbassängens yta kan därför

årligen (0,3 mg x 500 000 m2) 150 g Cd fastläggas i sedimenten i Oskarshamns

hamn.

På motsvarande sätt kan andra flöden beräknas. Diffusionsflödet av t ex arsenik (3,4

mg/m2/y, vid denna undersökning samt 5,3 mg/m2/y som medel vid den tidigare

undersökningen) från sedimentet till vattenpelaren uppgår årligen till (3,4 mg x

500 000 m2) 1,7 kg per år, beräknat utifrån denna undersökning.

Enligt avsnitt 4.2.2, utgående från Saft Nifes tillstånd och beräknar vilket bidrag som

är teotetiskt möjligt, förutsatt att Saft Nife utgör den enda källan till kadmium i

området och därmed att diffusionsflödet till sedimentet kommer från denna källa,

binds 30 mg Cd/m2 och år. Diffusionsberäkningarna föreslår dock att en hundradel,

0,3 mg Cd/m2 och år binds till sedimentet, vilket innebär att ca 15 kg Cd årligen

lämnar oskarshamns hamn.

6 Slutsatser
 Vattnet i hamnbassängens nordvästra del är kemiskt homogent väl syresatt

utan kemiska gradienter.
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 Den i dag aktuella källan till vissa metaller (Cd, Hg, Zn) längst in i den inre

hamnen utgörs av Saft Nife och inga spår av andra källor kan påvisas i

ytsedimententet.

 Diffusionsberäkningar visar på flöden till respektive från sedimentet för olika

ämnen i samma storleksordningar som tidigare beräknats. För kadmium

innebär detta att ca 0,15 kg årligen binds till sedimentet och därmed lämnar

eventuella överskott hamnbassängen genom vattnets cirkulation.

 I de centrala västliga delarna av hamnbassängen pågår ackumulation och

sulfatreduktion.

 Den historiska fördelningen av metaller från kopparsmältverket visar på stora

variationer. Vissa metaller uppvisar liten spridning (t ex bly och arsenik,

medan andra fördelats runt om i hamnbassängen (t ex koppar, nickel och

zink). Mekanismerna för denna fördelning är inte känd.

 Inom många delar av området pågår erosion av sedimenten eftersom halterna i

de högre nivåerna är högst, vilket i sin tur tyder på att ackumulation inte pågår

 PCB och dioxiner härrör från kopparsmältverket

 TBT-halterna är höga, upp till 6 000 mg/kg TS i de högst liggande nivåerna

trots att användningen förbjöds 1989. De höga halterna manar till försiktighet.
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