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Förord och sammanfattning 
 
På uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholms län har sedimentationsförhållanden och 
avlagringshistorik bedömts vid fem utvalda provlokaler i östra Mälaren och i Stockholms inre 
skärgård efter mätningar av radioaktivt cesium i djupled. Sedimenttillväxten fanns variera 
både i tid och rum mellan 4 och 14 mm per år (förutom i erosionsutsatta lokaler där tillväxten 
periodvis kan vara noll eller negativ).  Där sedimentavlagringen förefaller vara kontinuerlig 
kan dessa data användas som underlag för att undersöka hur halten av olika ämnen 
analyserade i olika sedimentskikt har varierat över tid i olika regioner.  
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Bakgrund 
 
Länsstyrelsen Stockholm utförde under hösten 2013 en stor sedimentundersökning i 
Stockholms län inom Länsstyrelsens regionala miljöövervakningsprogram. Syftet var att 
undersöka hur miljögiftsbelastningen till ytliga bottensediment förändrats sedan två tidigare 
undersökningstillfällen. Tidsutvecklingen går även att studera utifrån hur halterna av 
miljögifter förändras nedåt i ett bottensediment, förutsatt att sedimentavlagring sker mer eller 
mindre kontinuerligt. För att kunna uppskatta vilket årtal en nivå i sedimentet motsvarar 
behövs en känd tidsmarkör. En sådan utgörs av radioaktivt cesium (137Cs) från Tjernobyl-
olyckan i april 1986 och från kärnvapenprov omkring 1963. Genom att mäta vertikalprofiler 
av 137Cs i en sedimentkärna går det att bedöma sedimentationsförhållanden samt 
sedimenttillväxten sedan nedfallstillfället. Under antagande av konstant hastighet i 
sedimenttillväxt vid en provlokal går det även att uppskatta vilken ålder olika djup i en 
sedimentkärna från den provlokalen representerar.  

Uppdragets omfattning 
Uppdraget utfördes mestadels under hösten 2013. Fem utvalda sedimentkärnor levererades 
som våta skiktprov av Länsstyrelsens anlitade konsult för sedimentprovtagningen till 
institutionen för tillämpad miljövetenskap (ITM) vid Stockholms universitet för frystorkning, 
analys av 137Cs, samt tolkning av dess vertikalprofiler med avseende på sedimentations-
förhållanden samt sedimentens tillväxthastighet och datering.   

Sedimentdatering med 137Cs 
137Cs har analyserats i en automatiserad gammaspektrometer (Intertechnique CG 4000) 
utrustad med en 3x3 tum NaI(Tl) brunndetektor och en provväxlare. Parallella mätningar i 
olika energifönster konverterades till radioaktivitet från 137Cs genom jämförelse med frekvent 
mätta blankprover samt standardprover med känt innehåll av antingen rent 137Cs eller 
Tjernobylnedfall, efter korrigering för bakgrundstrålning (såväl extern som intern), 
provgeometri, och radioaktivt sönderfall sedan Tjernobyl-nedfallet (1 maj 1986). Mätfelet (1 
relativ standardavvikelse) var omkring 2% för nyare dvs kontaminerade skikt, och 
detektionsgränsen för gamla skikt (3 standardavvikelser av bakgrundsbruset) var omkring 
0.05 Bq g-1 ts. I två provlokaler (Riddarfjärden och Käppala) har mätningarna utförts två 
gånger. 
Sedimentdateringar och andra bedömningar har sedan gjorts utifrån vertikala 
koncentrationsprofiler samt erfarenheter från liknande studier både i provområdet och på 
annat håll. I provområdet har merparten av 137Cs tillförts 1987 dvs under månaderna/året efter 
Tjernobyl-nedfallet via vattenströmmar både västerifrån (efter nedfall på centrala Mälaren) 
och österifrån in i skärgården (efter nedfall på Bottenhavet), medan ett mindre bidrag kan 
tillskrivas det globala nedfallet efter de atmosfäriska kärnvapenproven som kulminerade 
1963. I båda fallen avtog halterna i vattnet långsamt under kommande år/decennier, vilket i 
idealfallet återspeglas i sakta avtagande halter nerifrån koncentrationstoppar upp mot 
sedimentytan. 

 
Resultat 
 
Se figurer och tolkningar på följande fem sidor. 
Sedimentfotografier har tillhandahållits av Per Jonsson, JP Sedimentkonsult. 



 
 

•	  Högst	  halt	  av	  Cs-‐137 
•	  Profilen	  är	  närmast	  idealisk	   
•	  Avlagringen	  är	  troligen	  ostörd	   
	  
	  
•	  1987	  ≈	  14	  cm 
	  	  	  —>	  ≈	  0.55	  cm/år	  i	  övre	  delen 
	  
•	  1963	  ≥	  33	  cm	  (även	  utifrån	  andra	  data) 
	  	  	  —>	  ≥	  0.8	  cm/år	  i	  nedre	  delen 
	  	  	  —>	  nederst	  yngre	  än	  1960 
	  
	  
	  
•	  Datering	  oproblematisk 
•	  Föroreningshistorik	  lovande  



 
 

•	  Lägst	  halt	  och	  mängd	  av	  Cs-‐137	  (mätt	  2x) 
•	  Profilen	  verkar	  mycket	  störd 
•	  Avlagringen	  kan	  vara	  mycket	  störd	   
	  
•	  Översta	  5	  cm	  troligen	  avlagrade	  efter	  1987,	   
	  	  	  men	  oklart	  när? 
	  	  	  —>	  mängd	  motsvarande	  ≤0.2	  cm/år	  bara! 
	  
•	  Nedersta	  25	  cm	  troligen	  avlagrade	  mellan	  1963-‐86,	   
	  	  	  kanske	  kontinuerligt	  (laminering), men	  oklart	  när? 
	  	  	  —>	  ≥	  1.0	  cm/år	  i	  nedre	  delen	  ? 
	  	  	  —>	  nederst	  yngre	  än	  1960	  ?	  
 
•	  Datering	  mycket	  problematisk 
•	  Föroreningshistorik	  oklar 
	  	  	  med	  stor	  risk	  för	  feltolkningar 



 
 

•	  Typiska	  halter	  av	  Cs-‐137 
•	  Profilen	  är	  närmast	  idealisk	  ?	   
•	  Avlagring	  kan	  vara	  ostörd	  (?)	   
	  
	  
•	  1987	  ≈	  36	  cm 
	  	  	  —>	  ≈	  1.4	  cm/år	  i	  övre	  delen 
	  
•	  möjligen	  detsamma	  dessförinnan?	   
	  	  	  —>	  nederst	  yngre	  än	  1970 
	  
	  
	  
•	  Datering	  oproblematisk	  ? 
•	  Föroreningshistorik	  lovande	  ? 
	  	  	  med	  viss	  risk	  för	  feltolkningar 

  



 
 

•	  Typiska	  halter	  av	  Cs-‐137	  (mätt	  2x) 
•	  Profilen	  är	  något	  problematisk	  ?	   
•	  Avlagringen	  kan	  vara	  störd	  ?	   
	  
	  
•	  1987	  ≈	  28	  cm 
	  	  	  —>	  ≈	  1.1	  cm/år	  i	  övre	  delen 
	  
•	  möjligen	  detsamma	  dessförinnan?	   
	  	  	  —>	  nederst	  yngre	  än	  1960 
	  
	  
	  
•	  Datering	  oproblematisk	  ? 
•	  Föroreningshistorik	  lovande	  ? 
	  	  	  med	  viss	  risk	  för	  feltolkningar	  	  



 
 

•	  Typiska	  halter	  av	  Cs-‐137 
•	  Profilen	  är	  närmast	  idealisk	  	   
•	  Avlagringen	  verkar	  vara	  ostörd	  	   
•	  (Märklig	  laminering	  10-‐18	  cm) 
	  
•	  1987	  ≈	  10	  cm 
	  	  	  —>	  ≈	  0.4	  cm/år	  i	  övre	  delen 
	  
•	  1963	  ≈	  27	  cm	   
	  	  	  —>	  ≈	  0.7	  cm/år	  i	  nedre	  delen 
•	  lamina	  <	  0.5	  cm/år	  längst	  ner? 
	  	  	  —>	  nederst	  yngre	  än	  1940	  ? 
	  
	  
•	  Datering	  oproblematisk 
•	  Föroreningshistorik	  lovande 
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