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Kartläggning av muddrade områden i Stenungsunds 
Kommun, med avseende på föroreningar av Koppar, Zink, 

TBT och Irgarol i sedimenten  
 
 
 
 

 
 

 
Sammanfattning 

 
Vid en genomgång av mudderärenden i Stenungsunds kommun framkom att 36 lokaler har 
muddrats under de senaste nästan 40 åren. På 10 av dessa har man tagit sedimentprover med 
avseende på giftiga ämnen från båtbottenfärger dvs koppar, zink, tributyltenn (TBT) och 
Irgarol 1051. Prover har tagits på främst större muddringsarbeten men ett ärende mätte 
föroreningshalten i en småbåtshamn (i centrala Stenungsund). Halterna av koppar hamnar i 
två fall inom kategorier som räknas som skadliga för havsorganismer, men alla uppmätta 
nivåer av zink faller inom kategorin för bakgrundsnivå. TBT har mätts vid två muddringar 
och ett av värdena hamnar ovanför gränsen för dumpningsbara massor. Irgarol uppmättes vid 
en lokal och värdena låg på en nivå som betraktas som skadliga för växtplankton. Eftersom 
det saknas analyser av sedimenten i kommunens övriga hamnar finns risk att skadliga ämnen 
åter blir tillgängliga för organismerna vid en eventuell muddring eller utbyggnad. För att 
kunna ta ekologiskt försvarbara beslut, rekommenderas därför att småbåtshamnarnas sediment 
analyseras.  
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Kartläggning av muddrade områden i Stenungsunds Kommun, 
med avseende på föroreningar av Koppar, Zink, TBT och Irgarol 

i sedimenten  

 
 

Syfte 
 
Syftet med projektet är att kartlägga i vilken utsträckning sedimenten i Stenungsunds 
kommuns muddrade hamnar analyserats med avseende på föroreningar från båtbottenfärger 
innehållande koppar, zink, tributyltenn (TBT) och Irgarol 1051. 
 

 
 

Bakgrund 
 
Tekniska myndighetsnämnden i Stenungsunds kommun beslutade den 17:e december 2008 
om en kartläggning av föroreningssituationen i sedimenten i hamnarna i kommunen, varför en 
genomgång av befintligt material har genomförts under hösten 2009 av Anna Zeffer under 
ledning av Per-Olof Samuelsson på Miljö- och hälsoskyddsenheten vid Stenungsunds 
kommun.  
 
Fjordområdet innanför Orust och Tjörn genomströmmas av vatten som på vissa lokaler och 
under vissa delar av året sprider vattnets partiklar över större områden. På andra lokaler och 
under andra delar av året sker istället en ökad sedimentering. Gifter och andra ämnen sjunker 
då till botten och bäddas in i sedimenten. Vid muddring, och då djupgående båtar passerar 
nära botten, virvlar gifterna upp och blir tillgängliga för alla de organismer som lever av och 
uppehåller sig i vattnet. I somliga områden i landet har sedimenten varit så allvarligt 
förorenade att man blivit tvungen att sanera till höga kostnader. Genom att känna till graden 
av föroreningar i sedimenten, kan man agera efter en uppgjord, ekologiskt säkerställd, plan 
för att i möjligaste mån minska återföringen av föroreningarna till den fria vattenmassan.  
 
Så fort båtar står stilla i vatten tenderar organismer såsom alger av olika slag, havstulpaner 
och musslor att etablera sig på båtbottnarna. Påväxten sänker inte bara hastigheten, med ökade 
utsläpp av förbränningsprodukter som följd, utan riskerar också att äventyra båtens säkerhet. 
Sedan lång tid tillbaka har ett behov av så kallade antifouling-färger styrt framtagningen av 
båtbottenfärger. Sådana färger innehåller gifter (såsom TBT, Irgarol, koppar och zink) som 
antingen hindrar organismer från att fästa sig, eller som långsamt flagnar så att organismerna 
inte får möjlighet att etablera sig. Ofta innehåller gifterna en eller flera komponenter som stör 
utvecklingen eller livsfunktionerna hos de olika arterna. Forskning har visat att gifterna inte 
bara påverkar fouling-organismer utan också stör utveckling och fortplantning hos icke 
målarter på ett sådant sätt att arter kan vara nära att slås ut.  
 

 
Koppar och Zink 

 
Zink kan, i för höga halter, bli toxiskt och leda till akut förgiftning och störd reproduktion. 
Marina djur påverkas av lägre halter än växtplankton, varför de djur som betar av 
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växtplankton påverkas först, varvid plankton får möjlighet att växa till i stora mängder. Detta 
kan leda till samma effekt som övergödning, med möjliga algblomningar och syrebrist på 
bottnarna som följd. Zink har konstaterats ha biologiska effekter vid nivåer runt 120 mg/kg 
TS i sedimenten (Naturvårdsverket, 2000). Ämnet användes vanligen i båtbottenfärger i 
kombination med TBT och det finns inget tillståndskrav eller generellt förbud mot att använda 
Zink i båtbottenfärg.  
 
Koppar blir också giftigt i för höga koncentrationer. I närvaro av för höga halter hämmas 
tillväxten av både växt- och djurplankton, men även blåmusslor, blåstång och fisk påverkas 
negativt. Uppmätta ekotoxologiska gränsvärden i sediment ligger mellan 31 och 70 mg/kg TS 
(Naturvårdsverket, 2000). För koppar finns tydliga restriktioner för användning i 
båtbottenfärger, men det är inte förbjudet. Koppar användes i kombination med Irgarol och 
TBT i båtbottenfärger.  

 
 

Tributyltenn - TBT 
 
TBT är en organisk tennförening som började användas i båtbottenfärger på 60-talet, men 
produkten används också till träskyddsmedel, desinfektionsmedel för burkförpackade 
produkter, konserveringsmedel för fibrer, läder, gummi o plast, samt skyddsmedel för 
kylvatten och processystem. Dessa produkter läcker också TBT, men båtbottenfärger anses 
utgöra den största källan till de koncentrationer man idag finner i sedimenten i hamnarna. 
Tenn i den här formen anses vara en av de giftigaste substanser som mänskligheten har släppt 
ut i miljön, då organismer reagerar på mycket låga koncentrationer (ner till 2 ng/l vatten, 
Granmo och Magnusson). Många arter av däggdjur och fisk har enzymsystem som kan 
eliminera giftet, men hos ryggradslösa djur är den möjligheten begränsad, varför giftet 
ackumuleras bl a i djurens fettvävnad. Musslor kan ha en ackumulationsfaktor i 
storleksordningen 100 000. 
 
I dagens läge finner man TBT och dess nedbrytningsprodukter i princip överallt, men i allra 
störst utsträckning i sedimenten i hamnar och vid skeppsvarv. Redan på 80-talet visade 
forskning att låga halter av giftet fick stor påverkan också på icke målarter, varför ämnet 
förbjöds för båtar under 25 meter från och med 1989. Först 2003 förbjöds större fartyg att 
målas med färger innehållande TBT. Från 2008 ska också alla stora fartyg som angör hamnar 
inom EU ha förseglat gammal TBT-färg, dvs färgen ska vara övermålad. Trots förbuden finns 
risk för att båtbottenfärger med TBT fortfarande används till fritidsbåtar. Studier har visat att 
koncentrationen av TBT även på senare år varit högre i sedimenten i hamnarna än i 
sedimenten ute på öppet vatten. Andra studier visar att koncentrationerna i sedimenten är 
högre under sommarhalvåret än under vintern. Det senare antas bero på att nöjesbåtarna 
målats innan de sjösatts under våren och sedan läcker TBT under hela den aktiva båtsäsongen. 
När båtarna tas upp på hösten, noteras att halterna sjunker. Detta fenomen förväntas 
försvinna, när båtbottenfärger med TBT inte längre används. 
 

 
 

Nedbrytning av TBT 
 
TBT bryts ner till DBT (Dibutyltenn) och vidare till MBT (Monobutyltenn). Alla tre 
substanser är lika giftiga. Halveringstiden påverkas av tillgången på syre, 
temperaturförhållandena i området samt tillgången på ljus. Under aeroba förhållanden räknar 
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man med att tennföreningar i sediment har en halveringstid på ett år. Om syre saknas i 
sedimenten förlängs processen upp till 2-5 år (Granmo och Magnusson). Ljus snabbar upp 
processen och förkortar halveringstiden. Kyla gör processen långsammare. I en undersökning 
i arktiska Kanada har man funnit halveringstider på över 80 år. Svenska vatten är 
förhållandevis kalla under stora delar av året, varför man kan anta att halveringstiden är 
relativt lång även här. I snäckor, som har visat sig vara mycket känsliga för TBT, har 
substansen en halveringstid på ca 60 dagar.  
 

 
 

Biologiska effekter av TBT 
 
TBT påverkar det endokrina systemet och skador har noterats hos minst 100 arter snäckor, 
samt ett antal musselarter. Genom att blockera det enzym som omvandlar testosteron till 
östrogen ökar halterna av testosteron hos drabbade individer och förmågan till fortplantning 
påverkas. Honorna börjar utveckla hanliga könskaraktärer, sk Imposex, vilket sätter ner 
förmågan till fortplantning eller gör honan steril. Larverna lider också av mycket hög 
dödlighet. Hos musslor sker missbildningar framför allt i skalet. Vid studier av substansens 
effekter använder man arter såsom nätsnäcka, valthornssnäcka och purpursnäcka, då dessa 
arter har visat sig utveckla de missbildningar som blir följden av TBT-förgiftningen. TBT 
hålls som ansvarig för en kraftig nedgång för snäckpopulationer i brittiska vatten, samt för 
ostronodlingar i Frankrike under 70-talet (Evans, 1999). I svenska vatten verkar 
valthornssnäckan ha minskat, men det saknas tillräcklig forskning för att fastställa nedgången 
samt orsakerna till denna.  
 
Hos ryggradsdjur är effekten av substansen inte lika tydlig, men man har sett att ämnet tränger 
igenom blod-hjärnbarriären och leverbarriären samt hämmar immunförsvaret hos däggdjur. 
Människor som utsätts för höga halter av substansen, påverkas genom kraftigt irriterad hud 
och andningsproblem.  
 

 
 

Irgarol 1051 
 
Då det visade sig att TBT hade en toxisk effekt på icke målarter, förbjöds ämnet för 
fritidsbåtsägare m fl, och användningen övergick till Irgarol 1051 (nedan kallat Irgarol). 
Irgarol är ett s-triazin bekämpningsmedel vars aktiva substans leder till att fotosyntesens 
andra steg blockeras och således hindras algernas tillväxt. Substansen introducerades i Europa 
under mitten av 80-talet. Irgarol tillsätts i båtbottenfärger som innehåller koppar och 
produkten har fyllt sin funktion under 20-talet år men det är först på senare år som man har 
utvärderat effekterna av substansen på andra organismer. Studier visar att de högsta nivåerna 
av Irgarol uppmätts i småbåtshamnar under sommarhalvåret. Sedan 2008 utfärdar 
Kemikalieinspektionen inte längre tillstånd till båtbottenfärger med Irgarol som aktiv 
substans.  
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Nedbrytning av Irgarol 
 
Irgarol 1051 är motståndskraftigt mot både biotiska och abiotiska faktorer. Forskare har funnit 
att halveringstiden är 273 dagar i sterilt vatten och 100-200 dagar i sedimenten, men man tror 
att halveringstiden under naturliga förhållanden kan vara något kortare (Nyström et al, 2002). 
En annan studie visar att halveringstiden i sedimenten varierar beroende på om vattnet är salt 
eller sött. Man räknar med 100 dagar i havsmiljö och 200 dagar i sötvatten (Desai, 2008).  
 
 

Biologiska effekter av Irgarol 
 
Irgarol marknadsfördes som en produkt som effektivt hämmar påväxt på båtbottnar utan att 
påverka omgivande flora och fauna. Forskning gjord under 2000-talet visar dock att läckage 
från båtbottnar påverkar ekosystemets mest grundläggande delar, dvs växtplankton. 
Toxiciteten för fisk och andra marina djur är dock lägre än för alger. Irgarol är en sk PSII 
inhibitor, dvs att fotosyntesens andra steg förhindras. Detta leder till två effekter.  
 
1) Elektrontransporten blir långsammare, dvs effektiviteten hos klorofyllet minskar.  
2) Begränsningen av fotosyntesen leder till fler syreradikaler.  
 
Den dubbla effekten innebär att algernas tillväxt begränsas från två håll. Växterna svarar på 
begränsningen genom att öka antalet ljusabsorberande pigment (sk greening effect) eller 
genom att ändra förhållandena mellan olika typer av pigment. Att öka andelen klorofyll leder 
dock till att ännu fler syreradikaler utvecklas, varvid den negativa effekten ytterligare 
förstärks (Dahl och Blanck, 1996). I en studie i Storbritannien fann man att koncentrationer på 
63 ng/L vatten hämmar fotosyntesen allvarligt (Nyström et al 2002). En svensk studie visar att 
Irgarol i koncentrationer under 1nM ledde till följande (Dahl och Blanck, 1996): 
 

• Artsammansättningen förändrades 
• Biomassan sjönk 
• Fotosyntesaktiviteten sjönk 
• Antal arter sjönk 
• Antal individer per art sjönk 

 
Områden med sämre vattengenomströmning har visat sig vara känsligare för påverkan från 
Irgarol än områden med större genomströmning. Marina djur har visat sig vara mindre 
känsliga för Irgarol än växtplankton, men vissa effekter har ändå noterats. T ex fann man att 
närvaron av Irgarol i låga doser ledde till missbildningar i exoskelettet hos sjöborrelarver. 
Havstulpaner påverkas också av närvaron av Irgarol i vattnet. Larverna dör i större omfattning 
och de överlevande larverna utvecklas långsammare än i renare vatten.  
 

 
 

Riktvärden för giftiga substanser i sediment 
 
Sverige håller för tillfället på att utarbeta riktvärden för TBT-halter i vatten och sediment. 
Men för tillfället (våren 2010) finns inga sådana angivna i svenska normer. Norge och Finland 
har infört egna gränsvärden, medan Danmark använder olika värden för olika situationer. När 
man jämför uppgifter från olika källor kan man notera att angivna nivåer för ett land varierar, 
ibland ganska kraftigt. Även mellan länder finns en ganska stor skillnad. Troligtvis beror 
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dessa variationer på skillnader i definitioner och metoder. Men det framgår tydligt att de 
nivåer som påverkar organismer och de som är funktionellt gångbara i samhället, skiljer sig åt 
i stor utsträckning. 
 
Gräns- och riktvärden kan baseras på rent ekotoxikologiska effekter (effektbaserade värden), 
dvs att man sätter gränsen där den mest känsliga arten börjar ta skada. Ett annat alternativ är 
att sätta förvaltningsmässiga gränser, dvs gränsvärden som är anpassad till mänsklig aktivitet. 
De förvaltningsmässiga riktvärdena för både TBT och Irgarol ligger långt över de 
effektbaserade värdena, men om man skulle använda sig av de senare i praktiken, skulle 
mycket av våra mänskliga, både limniska och marina, verksamheter tvingas upphöra. När man 
hanterar förorenade massor på land, är gränsvärdena för olika gifter mycket tydligare än de 
man finner för sediment och vatten. En strävan mot tydligare regelverk även i vatten, vore 
önskvärt.  
 
Vid jämförelser av uppmätta värden på olika lokaler är det också viktigt att komma ihåg att 
halterna av främst TBT i sedimenten är höga (från en ekotoxikologisk ståndpunkt) i princip 
överallt. Det är av stor vikt att åtgärder sätts in där halterna är speciellt höga, såsom i hamnar 
och utanför varv. Tänkbara åtgärder är sektionerad muddring eller övertäckning.  

 
 

Sverige 
 
Naturvårdsverket har utarbetat en bedömning för särskilt förorenande ämnen (rapport 5799). 
Där finner man att organismer i havet tar skada då halterna av Zink och Irgarol i sediment 
överstiger 51 mg/kg TS respektive 0,18-0,8 µg/kg TS. Nu (våren 2010) arbetas ett nytt förslag 
fram för svenska riktvärden för TBT. Då förhållandena på västkusten i Sverige liknar de 
norska i stor utsträckning, anser man att Norges riktvärden bör användas tills den nya 
utredningen är färdig. I Naturvårdsverkets rapport nr 5052, finner man följande riktvärden för 
koppar och zink. 
 
 
Tabell 1: Svenska riktvärden (Naturvårdsverkets rap port "Coasts and seas" 
nr 5052) för föroreningar i sediment (mg/kg TS). 
    
     
 Ingen eller  Trolig påverkan Stor påverkan  Mycket stor  
 liten påverkan  av punktkälla av punktkälla påverkan av  
 av punktkälla   punktkälla 
Cu mg/kg TS  <80 80-400 400-2000 >2000 
Zn mg/kg TS <360 360-1800 1800-9000 >9000 
 

 
 

Norge 
 
Norge har tagit fram en klassificeringstabell för effektbaserade halter (dvs värden baserade 
helt på ekotoxicitet) och förvaltningsmässiga halter (för TBT), vilka är de som används i 
praktiken.  



 9 

 
Tabell 2: Norsk klassificering för föroreningar i s ediment  (Revidering av 
klassifisering av metaller og organiske miljøgifter i vann og sedimenter, Statens 
forurensningstilsyn, rapport 2229, 2007) 
   
  I II III IV V 
Cu (mg/kg TS) <35 35-51 51-55 55-220 >220 
Zn (mg/kg TS) <150 150-360 360-590 590-4500 >4500 
Irgarol (µg/kg TS)   <0,08 0,08-0,5 0,5-2,5 >2,5 

TBT (µg/kg TS) effektbaserat <1 0,002 
0,002-
0,016 

0,016-
0,032 >0,032 

TBT (µg/kg TS) 
förvaltningsmässigt <1 1-5 5-20 20-100 >100 
 
I: Bakgrundsnivå 
II: Inga toxiska effekter 
III: Kroniska effekter vid långtidsexponering 
IV: Akuta toxiska effekter vid korttidsexponering 
V: Omfattande akuttoxiska effekter 
 
Norge har antagit en prioriteringsordning som anses som en godtagbar balans mellan 
effektbaserade värden och förvaltningsmässiga: I första hand ska riktvärdena för TBT vara 
praktiskt användbara, och i andra hand tittar man på toxiciteten. I tredje hand beaktar man de 
ekonomiska intressena. 
 
Vid utvärdering av sediment vid muddring anser man att obetydligt förorenade sediment (dvs 
< 35 µg TBT/kg TS) kan dumpas utan restriktioner. Om halterna finns inom intervallet 35-
100 µg TBT/kg TS bör ytterligare ekotoxikologiska undersökningar genomföras för att 
utvärdera effekten på organismerna vid en dumpning i havet. Sediment med nivåer över 100 
µg TBT/kg TS anses som förorenade och får inte dumpas i havet. 
 

 
 

Danmark 
 
Danmark har inte antagit några egna riktvärden för TBT, utan använder Norges 
förvaltningsbaserade nivåer, eller OSPAR:s värden (Oslo Paris konventionen). Detta varvas 
med en platsspecifik nivå som innebär att 1 kg TBT/år (alternativt 3 kg/5 år) får dumpas i 
varje hamn. Tillsammans med OSPAR har man kommit överens om riktvärden som baseras 
på Hollands och Finlands riktvärden med en justering för danska förhållanden 
(Sammanställning av gränsvärden och underlaget för tributyltenn (TBT) i ett urval av länder, 
Naturvårdsverket 2009):  
 
< 7 µg/kg TS: Den här nivån anses motsvara bakgrundsnivån vilken ses som harmlös. 
Sediment med dessa låga halter kan dumpas utan restriktioner eller vidare undersökningar. 
Enligt Norska regler ligger denna nivå på 35 µg/kg TS. 
7-200 µg/kg TS: Om sedimenten innehåller halter inom detta intervall bör vidare 
undersökningar utföras för att klargöra biologiska effekter.   
Om nivåerna överstiger 200 µg/kg TS får sedimenten inte dumpas. 
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En annan källa anger följande klassificeringssystem för Skagerrakregionen. Här utgår man 
från Vattendirektivets fem kvalitetsklasser hög (I), god (II), måttlig (III), otillfredsställande 
(IV) och dålig (V) där gränsen för åtgärder går vid god eller måttlig kvalitet: 
 
Tabell 3: Det danska kombinerade klassificeringssys tem som utgör grunden för 
modellering av risknivåer av TBT i sedimenten i Ska gerrackregionen (Magnusson et al, 
2005).  
      
 I II III IV V 
TBT µg Sn/kg TS Nära noll <0,5 0,5-<20 20 - <200 >200 
 
 

 
 

Andra länders riktvärden 
 
Många andra länder har tagit ställning i frågan om rikt- och gränsvärden för giftiga substanser 
i havsmiljön. Även OSPAR (Oslo Paris konventionen) samt NOAA (National Oceanic and 
Atmospheric Administration) har publicerat gränsvärden för skadliga nivåer av koppar, zink 
och TBT. 
 
 
Tabell 4: Andra länders klassificeringsnivåer. Värd en över nedanstående  
anses ge biologiska effekter på den känsligaste art en (Coasts and Seas, 
Naturvårdsverket rapport 5052). 
     
 NOAA Kanada OSPAR Storbritannien 
 effektnivå effektnivå säkerhetsnivå säkerhetsnivå 

Cu mg/kg TS 70 36 19* 40 
Zn mg/kg TS 120 123 12* 200 
TBT µg/kg TS     0,002*   

     
* = preliminära värden    
NOAA = National Oceanic and Atmospheric Administration 
OSPAR = Oslo Paris konventionen   
 

 
 

Resultat 
 

Provtagna områden i Stenungsunds kommun 
 
Vid en genomgång av muddringsärendena i Stenungsunds kommun framkom att det äldsta 
ärendet härrörde från 1972 (Tabell 5). Fram till dagens datum (våren 2010) finns 36 ärenden 
registrerade, varav ett övervägande antal inte inbegriper någon sedimentanalys. I 10 ärenden 
har man provtagit sedimenten och redovisat substansanalyser av olika slag (Tabell 6). Ett 
ärende från en sedimentprovtagning i öppet hav i Skagerack har också redovisats, men här har 
ingen muddring skett. Tre av provtagningarna avser lokaler i Tjörns kommun, men de har 
inkluderats då deponin skett helt eller delvis i Stenungsunds kommun (ärende nr 3, 14 och 
18). 
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Om man använder sig av Norges gränsvärden finner man följande på de 10 
muddringslokalerna (siffrorna motsvarar lokaler på bilaga 1 och tabell 5), samt provet taget i 
öppna havet: 
 

2. Stenungsunds kommun underhållsmuddrade Stenunge sund 1990 och fann både på 
muddringsplatsen och deponiplatsen (djuphålan vid Källösundet) att kopparnivåerna 
låg på nivå I och II (dvs bakgrundsnivå samt inga toxiska effekter). Man avstod från 
att mäta Zinkhalterna, samt TBT och Irgarol. Här finns ingen uppgift på 
provtagningsdjup. 

 
8. Esso Chemicals fördjupade vid Stenung 17:3 1990 och tog där prover både på 

ytsedimenten (0-5 cm) samt på djupare nivåer (15-20 cm). Här fann man att nivåerna 
av koppar och zink låg på nivå I (bakgrundsnivå) på båda djupen. 

 
11. ALI/NVS VIAK AB fördjupningsmuddrade vid kaj i Stenungesundet 1979. Man tog 

sedimentprover på fyra olika punkter, dels i ytsedimentet och dels 21-24 cm ned. 
Kopparhalterna låg då på nivå II (ej toxiska effekter) på två av punkterna medan de 
andra två föll inom kategorin I (bakgrundsnivå). Alla värden på Zink låg på 
bakgrundsnivå. 

 
16. Sjöfartsverket breddade farleden utanför Stenungsund 1975 och valde då att mäta 

halterna av koppar i sedimenten. Man provtog 4 platser och på alla punkter föll 
värdena inom nivå I (bakgrundsnivå), både på 0-10 cm djup och på 15-40 cm djup.  

 
19. 1987 fördjupades hamnen vid tullstationen varvid man tog prover på ytsedimentet och 

50 cm ner. Ett av proverna visade på halter av koppar inom nivå II (inga toxiska 
effekter) medan resterande tre prover föll inom gränsen för nivå I (bakgrundsnivå). 

 
23. Berol byggde en ny hamn 1988. Man provtog två punkter, dels i ytsedimenten men 

också 25-35 cm ner. I ytsedimenten på den första lokalen hamnade värdet för koppar 
inom kategori IV (Akuta toxiska effekter vid korttidsexponering) medan värdet på 
motsvarande djup på den andra lokalen hamnade inom kategori III (Kroniska effekter 
vid långtidsexponering). Djupare ned i sedimenten sjönk halterna till nivå I respektive 
II (bakgrundsnivå samt inga toxiska effekter). 

 
43. Vid byggandet av en ny småbåtshamn 2008 på fastigheterna Stenung 2:234, 3:57, 

Nösnäs 1:147, togs prover dels från ytsedimentet, men också från ett djup av 20 cm på 
två lokaler. Koppar- och zinkhalterna hamnade alla inom kategori I (bakgrundsnivå). 
Enligt det norska förvaltningsbaserade klassificeringssystemet anses nivåer för TBT 
över 100 µg/kg TS som förorenade i en sådan utsträckning att massor ej bör dumpas 
till havs. Halterna för TBT i massorna i detta projekt låg som högst på 67 µg/kg TS. 
Vid dessa TBT-halter har sedimentet en stor toxisk verkan. Här mättes också nivåerna 
av Irgarol. Två värden hamnade inom kategori III (kroniska effekter vid 
långtidsexponering), och två värden hamnade inom men precis i nederkanten på 
intervallet för kategori IV (akuta toxiska effekter vid korttidsexponering), vid 
jämförelse med det norska klassificeringssystemet för föroreningar i sediment. Vid 
jämförelse med den svenska utvärderingen, ligger värdena även här på en nivå som 
bedöms som skadliga för organismerna. 
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44. Under 2009 har Stenungsunds kommun ansökt om att få underhållsmuddra vid 
Stenunge strand. Arbetet har ännu inte utförts (januari 2010), men provtagningarna är 
klara. De visade på bakgrundsvärden eller inga toxiska effekter för koppar och zink 
(nivå I och II). Värdena på TBT hamnade som högst på 20 µg/kg TS. 

 
Om man jämför med de svenska riktvärdena för föroreningar i sedimenten finner man att alla 
värden på koppar och zink hamnar inom bedömningen ”Ingen eller liten påverkan av 
punktkälla”. 

 
 

Pirärendet 
 
Vid planeringen av den nya piren har man tagit prover i två omgångar; 2007 samt 2008. 
Provtagningen har omfattat ett stort antal substanser med hänsyn till utsläppen från den 
petrokemiska industrin, men den aktuella redogörelsen redovisar endast ämnen associerade 
med båtbottenfärger, dvs Koppar, Zink och TBT. 

 
24. 2007 valde man att ta prover på 14 olika lokaler, dels i ytskiktet, men också 50 cm ner 

i sedimenten. Värdena på koppar låg inom nivå I (bakgrundsnivå) förutom ett värde 
som hamnade i kategori II (inga toxiska effekter) medan Zinkhalterna inte mättes alls. 
Resultaten för TBT visade nivåer under Norska bedömningsgrunder för förorenat 
sediment (som högst 33 µg/kg TS). Vid dessa TBT-halter har dock sedimentet en stor 
toxisk verkan. 

 
29. 2008 tog man prover på ett antal nya lokaler (23 st) varvid man fann kopparnivåer 

nästan uteslutande på nivå I (bakgrundsnivå). Ett värde hamnade i kategori II (inga 
toxiska effekter). Alla värden på zink hamnade inom kategori I (bakgrundsnivå). 
Totalt mättes halterna av TBT på 13 lokaler. På en provpunkt (SPEP 12) låg värdet på 
2700 µg/kg TS, medan resten av provpunkterna visade på värden under 100 µg/kg TS. 
På grund av den höga halten av TBT på lokal SPEP 12, togs tre nya prover på platsen, 
vilka alla låg under 15 µg/kg TS. Den extremt höga halten antas därför bero på att en 
färgflaga kontaminerat provet och gjort det icke representativt för omgivande 
sediment. 

 
 

 
Diskussion 

 
Provtagning av sedimenten har främst genomförts vid större arbeten utförda av företag eller 
kommunen. Vid mindre muddringsarbeten, som utförts av bl a föreningar, har provtagning 
inte utförts, varför man endast har några få resultat från småbåtshamnarna (se ärende 43 och 
44).  
 
Koppar har mätts vid de flesta provtagningarna och resultaten visar på endast några enstaka 
provtagningspunkter med nivåer inom kategori III eller IV (Berols hamn 1988 (nr 23), främst 
i ytskiktet, samt i en provpunkt vid planeringen för den nya piren). För zink hamnar alla 
värden inom kategorin bakgrundsnivå. 
 
TBT har mätts vid förberedelse för byggnationen av den nya piren samt som förberedelse för 
den nya småbåtshamnen i centrala Stenungsund. Vid jämförelse med norska 
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klassificieringsvärden hamnar ett värde ovanför nivån för icke dumpningsbara massor. Det 
höga värdet på provpunkt SPEP 12 (2007 µg/kg TS i ärende 29) kan ses som ett exempel på 
prover kontaminerade av hela färgflagor. Värden som uppmättes (som högst 33 µg/kg TS) har 
dock en stor toxisk verkan. 
 
Irgarol uppmättes endast i samband med byggnationen av en ny småbåtshamn vid Stenunge 
strand (ärende 43). Två punkter visade på kroniska effekter vid långtidsexponering, och två 
punkter visade på akuta toxiska effekter vid korttidsexponering. Föroreningsgraden var hög 
både i ytsedimentet och 20 cm ned, vilket tyder på att Irgarol sedimenterat under en längre tid. 
Provtagningen utfördes av en fristående konsult och i rapporten för dessa provtagningspunkter 
hävdas att de förhållandevis höga Irgarolhalterna i sedimenten kan översättas till nivåer i 
vattenfas (Tolhurst et al 2007) som betraktas som ofarliga. Om en sådan omräkning är legitim 
kan det innebära att Irgarolvärden i sedimenten behöver räknas om till värden i vatten innan 
de tolkas, då substansen är giftig för alger främst i vattenfas. Det förekommer sannolikt 
betydligt högre Irgarolhalter i många småbåtshamnar. Förvaltningsmässiga nivåer för Irgarol 
saknas än så länge. 
 
 
 

 
 

Slutsats 
 
TBT förbjöds som aktiv substans i båtbottenfärger för båtar under 20 m redan 1989. Först 
2003 samt 2008 kom förbudet också för större fartyg. De provpunkter som har analyserats 
inom kommunen visar att sedimenten är förorenade på ett sådant sätt att man kan förvänta sig 
påverkan på biologiska organismer. Trots att förbudet för små båtar är över 20 år gammalt 
visar provtagningen i småbåtshamnen att nivåerna fortfarande är höga, från ett 
ekotoxikologiskt perspektiv. Vidare provtagningar i småbåtshamnarna i kommunen vore 
önskvärt för att få en uppfattning om i vilken utsträckning kusten i Stenungsunds kommun 
påverkats av båtbottenfärger innehållande TBT och Irgarol. Upprepade mätningar med jämna 
intervaller skulle ge information om hur snabbt koncentrationerna i sedimenten förändras, 
samt om det finns områden där halterna minskar snabbare eller långsammare än i andra 
områden. Först då kan man ta väl underbyggda, ekologiskt försvarbara beslut angående 
underhållsmuddring, utvidgning av befintliga hamnar, etablering av nya hamnar samt 
eventuellt behov av åtgärder i befintliga hamnar. 
 
Irgarol är en substans som funnits på marknaden under kortare tid än TBT. Den enda mätning 
som finns inom kommunen är från 2009 vid Stenunge strand. Nivåerna ligger inom Kroniska 
effekter vid långtidsexponering (III) och Akuta toxiska effekter vid korttidsexponering (IV). 
Det förekommer sannolikt betydligt högre Irgarolhalter i många småbåtshamnar. 
Förvaltningsmässiga nivåer för Irgarol saknas än så länge. Beslutande organ har börjat inse att 
Irgarol kan utgör ett allvarligt hot mot den marina miljön och man har under våren 2010 
beslutat sig för att neka tillstånd till nya färger som innehåller Irgarol. Danmark har redan 
förbjudit substansen, men många Europeiska länder samt USA tillåter fortfarande 
användningen av Irgarol (2002).  
 
En kartläggning av halterna av Irgarol och TBT i Stenungsunds hamnar, kan bli ett steg på 
vägen mot renare hamnar och en friskare havsmiljö. 
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Tabell 5: Muddring och Deponi i Stenungsunds kommun 1972-2009

Nr Årtal Ansvarig Orsak Muddring - Lokal Deponi - Lokal Mängd m3

1 2005 Getskärs småbåtshamn Underhållsmuddring Höga S:1 Jörlandaberg 1:66 600
1 2002 Getskärs småbåtshamn Underhållsmuddring Höga S:1 Jörlandaberg 1:66 450
1 1998 Getskärs småbåtshamn Underhållsmuddring Höga S:1 Jörlandaberg 1:85 300
2 1990 Stenungsunds kommun Underhållsmuddring Stenungsundet Källösundet
3 1990 Pieter Mannheimer Underhållsmuddring Askerö Sörgård 2:12 Almön - Källön 600
4 1990 Berol Kemi Hog 4:1 Almön - Källön 65000
5 1987 Statoil Petrokemi Stenung 17:6 Stenungsön 1:196 65000
6 1986 Stenungsunds kommun Fördjupning Norra hamnplan o Talluddenomr Almön - Brattön 76000
7 1982 Stenungsunds kommun Kaj Talludden Almön - Källön 1000
8 1990 Esso Chemicals Fördjupning Stenung 17:3 65000
10 1982 Svarta Halls båtförening Underhållsmuddring Bryggan i Jörlanda
11 1979 ALI/NVS - VIAK AB Öka djup vid kaj Stenungesundet Se handlingar + på land 13000
12 1972 Stenungsunds kommun Småbåtshamn Stenungs torg Stenungs Torg Nösnäs Stora 1:8 110000
13 1974 Småbåtshamn Kolhättan Ödsmåls Röd 1:2 500-600
14 1994 Höstudden Tjörn Ävja 1:108 100
16 1975 Uddevallavarvet, Sjöfartsverket Breddning av farled Källön - Stenungsön 156000
16 1975 Uddevallavarvet, Sjöfartsverket Breddning av farled Almön - Källön 260000
17 1992 Vattenfall Vattenfalls hamn Stenungsön 1:196 2000
18 1990 Färdigställa båthamn Apelgården 1:3, 1:22, 6:1 Tjörn Almön -Källön 200
19 1987 Fördjupning av hamn Tullstation Almön - Källön 3500
20 1990 Utbyggnad o underhåll Stenungesundet Almön - Källön 10-50000/år
21 1981 Ali Installation Kajplats Söder om kranbanan Djuprännan i Stenungesundet 400
22 1983 Utvidgning småbåtshamn Stenungs Torg Ävja 1:108 100000
23 1988 Berol Ny hamn Ävja 1:108, Stenungsön 1:196 60000
24 2007 Pirärendet * Ny Pir Stenungsunds hamn Bergtäkten, Wallhamn, Tjörn
29 2008 Pirärendet * Ny Pir Stenungsunds hamn Bergtäkten, Wallhamn, Tjörn
30 1999 Ny brygga Stenungsön 1:80, 1:245 Vid Tjörnbron
31 1999 Näs Samfällighetsförening Underhållsmuddring Näs S:3 Tjörnbron 200
32 1999 Heydt i Tyskland (privat) Ny brygga Stenungsön 1:183, 1:80 Tjörnbron 600
33 1998 Getskärs Turistby Höga 2:11 På land
35 1998 Ombyggnad av bryggor Näs S:2, S:3 På land
36 2003 Underhållsmuddring Viddesgärde 20:1 Almön 100



Nr Årtal Ansvarig Orsak Muddring - Lokal Deponi - Lokal Mängd m3

38 2003 Stenungsunds segelsällskap Underhållsmuddring Nösnäs 1.61 Almön 1600
39 2004 Återuppförande av brygga Näs 1:141
40 2004 Underhållsmuddring St Askerön 2:36 Almön 150
41 2008 Hakefjorden resort Småbåtshamn Höga 2:11 Avslag Miljödomstolen
42 2008 Stenungsunds kommun Underhållsmuddring Småbåtshamnen Lades längre ut 100
43 2008 Stenungsunds kommun Ny småbåtshamn Stenung 2:234, 3:57, Nösnäs 1:147 Almöbron, Källösund 4000
44 2009 Stenungsund kommun Underhållsmuddring Stenunge strand Ej utfört ännu

* Pirkonsortiet beslutade att ta hand om massorna på land i NCC:s bergtäkt i Wallhamn på Tjörn. Massorna innehöll andra föroreningar än från båtbotten-
färger, bl a från petrokemins utsläpp.
Gråmarkerade områden visar på muddringsarbeten där sedimenten provtagits.



Tabell 6: Mätvärden för de olika provpunkterna. Se Tabell 5 för referens till lokal mm

Nr Ansvarig/provpunkt Enhet Cu Cd Pb V Cr Mn Fe Co Ni Zn
2 Stenungsunds kommun µg /g 
2 Muddringsområdet 31 (30) 0,8 15 28
2 Deponiområdet 43,9 (45) 0,6 37 (35) 43
8 Esso Chemicals Våtvikt (mg/kg)
8 0-5 cm djup 18 <0,07 7,1 23 243 18000 6,2 12 52
8 15-20 cm djup 9,9 0,11 12 20 145 14000 4,6 8,9 52
11 ALI/NVS - VIAK AB mg/kg TS utom för Hg ng/g
11 Provpunkt D1 20 <0,1 15 21 230 19200 6,9 16 100
11 D6 38 <0,1 20 21 194 15900 8,1 13 110
11 D7a 38 <0,1 22 30 254 24700 9,2 19 120
11 D7b 32 <0,1 22 28 207 17300 8,2 14 110
14 Tjörn PCB o DDT µg/kg TS
14 Provpunkt A 26 <5 34 24 92
14 Provpunkt B 25 <5 31 24 100
14 Provpunkt C 34 <5 36 24 100
16 Uddevallavarvet, Sjöfartsverket µg/g TS
16 Källön A 0-10 cm 10,5 1,1 10
16 Källön B 0-15 cm 11,3 1,6 18
16 Källön B 15-40 cm 13,1 1,7 15
16 Källön C 0-10 cm 3,8 0,8 5
16 Källön E 0-10 cm 7,9 3 13
19 mg/kg TS
19 Prov 1, 0 cm 21 <0,1
19 Prov 2, 50 cm 37 <0,1
19 Prov 3, 0 cm 25 <0,1
19 Prov 4, 50 cm 1,7 <0,1
23 Berol mg/kg TS
23 Lokal 1, 0-0,1 m 60 0,7 130
23 Lokal 1, 0,25-0,35 m 44 0,7 74
23 Lokal 2, 0-1,0 m 53 0,8 63
23 Lokal 2, 0,25-0,35 m 34 0,8 60
24 Pirärendet mg/kg TS, TBT µg/kg
24 1A, 0,5m 14 0,2 16



Nr Ansvarig/provpunkt Enhet Cu Cd Pb V Cr Mn Fe Co Ni Zn
24 1BC, ytskikt 38 0,18 20
24 2A 0,5m 14 0,12 13
24 2BC ytskikt 28 0,35 18
24 3A, 0,5m 18 0,3 13
24 3BC, ytskikt 18 0,38 13
24 4A, 0,5m 9 0,094 7,1
24 4BC, ytskikt 20 0,42 14
24 5A, 0,5m 12 0,092 12
24 5BC, ytskikt 12 0,11 11
24 6A, 0,5m 11 0,092 9,9
24 6BC, ytskikt 100 (29) 0,3 21
24 7A,0,5m 21 0,27 26
24 7BC, ytskikt 33 0,17 19
25 Stenungsund Medelv mg/kg
25 40
25 79
25 34
25 26
25 22
25
29 Ny pir mg/kg TS, TBT/PCB µg/kg
29 SPEP 8 29
29 SPEP 9
29 SPEP 10 34,9 0,103 19,2 58,4 34,3 281 25700 7,9 124
29 SPEP 11 17,6 0,115 16,1 39,4 23,6 191 18300 4,69 85,2
29 SPEP 12 8,14 <0,1 6,21 25,7 14,8 146 14100 3,31 43,9
29 SPEP 12:1
29 SPEP 12:2
29 SPEP 12:3
29 SPEP 13 21,6 0,427 13 68,5 35 296 28900 8,42 86,1
29 SPEP 14 50,2 <0,1 14,6 32,6 19,6 175 15400 3,46 81,8
29 SPEP 14:1
29 SPEP 14:2
29 SPEP 14:3



Nr Ansvarig/provpunkt Enhet Cu Cd Pb V Cr Mn Fe Co Ni Zn
29 SPEP 16
29 SPEP 17
29 SPEP 18
29 SPEP 19
29 SPEP 20
29 SPEP 21
29 SPEP 22 15 0,18 12 32 240 25400 8,4
29 SPEP 23 20 0,23 16 35 320 29500 11
29 SPEP 24 24 0,18 21 33 240 23400 8,8
43 St kommun, Riksbyggen TBT  och Irgarol µg/kg TS 
43 Position A ytan 12 8,2 3,9 6,8 53
43 Position A 20 cm 16 17 6 11 75
43 Position B ytan 21 15 9,3 19 93
43 Position B 20 cm 23 18 8,7 17 94
44 Stenungsund kommun mg/kg TS, TBT µg/kg
44 Position 1A 40,6 0,301 21,8 59,3 36,5 9,59 23,9 138
44 Position 2A 31,5 0,26 17,3 51 32,9 9,54 21,6 118
44 Position 3A 34,9 0,193 17,9 62,1 38,1 9,87 24,5 113
44 Position 1B 20,2 0,331 11,9 56,4 32,6 8,11 24,3 72
44 Position 2B 28,7 0,265 23,2 54,4 35,2 9,43 22,8 119
44 Position 3B 19,3 0,286 12,8 54,4 31,9 8,25 22,1 73,5



Nr Ansvarig/provpunkt Enhet Hg PCB DDT Nonylfenol TBT Irgarol
2 Stenungsunds kommun µg /g 
2 Muddringsområdet
2 Deponiområdet
8 Esso Chemicals Våtvikt (mg/kg)
8 0-5 cm djup 0,024
8 15-20 cm djup 0,122
11 ALI/NVS - VIAK AB mg/kg TS utom för Hg ng/g
11 Provpunkt D1 77
11 D6
11 D7a
11 D7b 195
14 Tjörn PCB o DDT µg/kg TS
14 Provpunkt A <0,05 14 <1
14 Provpunkt B <0,07 40 <1
14 Provpunkt C <0,05 16 <1
16 Uddevallavarvet, Sjöfartsverket µg/g TS
16 Källön A 0-10 cm <0,02 0,001
16 Källön B 0-15 cm <0,02 0,023
16 Källön B 15-40 cm <0,02 0,011
16 Källön C 0-10 cm <0,02 0,017
16 Källön E 0-10 cm <0,02 0,06
19 mg/kg TS
19 Prov 1, 0 cm 0,24 0,1
19 Prov 2, 50 cm 1,2 0,05
19 Prov 3, 0 cm 0,63 0,05
19 Prov 4, 50 cm 0,04 0,01
23 Berol mg/kg TS
23 Lokal 1, 0-0,1 m 0,2 <0,2 6
23 Lokal 1, 0,25-0,35 m 0,04 ej påvisat
23 Lokal 2, 0-1,0 m 0,15 <0,2
23 Lokal 2, 0,25-0,35 m 0,1 ej påvisat 30
24 Rättsligt mål 1939-07 mg/kg TS, TBT µg/kg
24 1A, 0,5m <0,05 <0,01



Nr Ansvarig/provpunkt Enhet Hg PCB DDT Nonylfenol TBT Irgarol
24 1BC, ytskikt 0,077 <0,01 33
24 2A 0,5m <0,05 <0,01
24 2BC ytskikt <0,002 25
24 3A, 0,5m <0,05 <0,01
24 3BC, ytskikt <0,05 <0,01 2,5
24 4A, 0,5m <0,05 <0,01
24 4BC, ytskikt <0,05 <0,01 1,3
24 5A, 0,5m <0,05 <0,01
24 5BC, ytskikt <0,05 <0,01 <1
24 6A, 0,5m <0,05 <0,01
24 6BC, ytskikt 0,13 0,03 6,4
24 7A,0,5m 0,079 <0,01
24 7BC, ytskikt 0,063 0,01 16
25 Stenungsund Medelv mg/kg
25
25
25
25 0,12
25 0,069
25 0,24
29 Ny pir mg/kg TS, TBT/PCB µg/kg
29 SPEP 8
29 SPEP 9 16
29 SPEP 10 <1 <11 20
29 SPEP 11 <1 <11 3
29 SPEP 12 <1 <11 2700
29 SPEP 12:1 <1
29 SPEP 12:2 14
29 SPEP 12:3 4,9
29 SPEP 13 <1 <11 <1
29 SPEP 14 <1 33,6 11
29 SPEP 14:1 0,0036
29 SPEP 14:2 <0,003
29 SPEP 14:3 <0,003



Nr Ansvarig/provpunkt Enhet Hg PCB DDT Nonylfenol TBT Irgarol
29 SPEP 16 <0,04 8,4
29 SPEP 17 <0,40 <2
29 SPEP 18 <0,04 <2
29 SPEP 19 <0,04 <2
29 SPEP 20 <0,04 11
29 SPEP 21 <0,04 30
29 SPEP 22 <0,05 <0,002 <0,8
29 SPEP 23 <0,05 0,002 <0,7
29 SPEP 24 <0,05 0,002 29
43 St kommun, Riksbyggen TBT och Irgarol µg/kg TS 
43 Position A ytan <0,01 28 0,6
43 Position A 20 cm 0,02 38 0,1
43 Position B ytan <0,01 18 0,5
43 Position B 20 cm <0,01 67 0,6
44 Stenungsund kommun mg/kg TS, TBT µg/kg
44 Position 1A <0,05 <0,011 19
44 Position 2A 0,0405 <0,011 20
44 Position 3A 0,0498 <0,011 5,4
44 Position 1B <0,04 <0,011
44 Position 2B 0,107 0,0224
44 Position 3B <0,04 <0,011




