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Abstract

Ekblom, J . 1995 . Oxygen demand, phosphoroaS—leakage and bacteria! activity in sedimentsfrom
the archipelago ofSiock/fiolm. 32 pp.

During autumn 1994 an investigation-sequence was started by Stockholm Vatten AB where
oxygen demand and PO4—P—leakage were analysed of sediments from few lakes in the drainage area
of Stockholm. As a contribution to the investigation—sequence the oxygen demand and the PO4—1?—
leakage of homogenised sediments at 13 locations in the archipelago of Stockholm were analysed
during spring 1995 in this report, using a new method. Parallel to these analyses there was a test
of the reproducibility of the analysis—device, determination of bacterial biomass and potential
activity ofdenitrified bacteria in sediments from each sample location. The results indicate that the
oxygen demand is dependent on type of the bottom the sample were taken and on the organic
content of the sediments. The magnitude of the PO4—P—leakage seems also to be dependent on the
type of the bottom as well as the physical conditions that characterise the location. The
reproducibility of the new analysis—device seems to be relatively good for measurements of both
02— and PO4—P—concentrations in water above the sediments. The coefficient of variation was low
at Oz—saturation where the oxygen demand were measured, i.e. Oz—saturation 250%. In the same
manner, the coefficient of variation was low at PO4—P—concentrations above 100 tig/l. The bacterial
biomass varied between 0,48 and 2,66 mg/g DS, with the lowest concentrations in the inner parts
of the test—area and the highest concentrations in the outer. The result of the potential activity of
denitrified bacteria showed an irregular pattern in the test—area.

Key words: phosphate, biomass, denitrified bacteria.

Johan Ekblom, Department of Earth Science, Hydrology, Uppsala University, Västra Ågatan 24,
S—753 09 Uppsala, Sweden.

Referat

Under hösten 1994 startades en undersökningsserie av Stockholm Vatten AB där bl.a. syrgastäring
och PO4—P—läckage av sediment analyserades från ett antal sjöar i Stockholms tillrinningsområde.
Som ett led i undersökningsserien analyserades i denna rapport syrgastäringshastigheten och PO4—P—
läckaget aV homogeniserat sediment vid 13 provpunkter i Stockholms innerskärgård under våren
1995 med hjälp av en ny analysapparatur. Samtidigt undersöktes analysapparaturens reproducer—
barhet, biomassa av bakterier samt potentiell aktivitet hos denitrifierande bakterier i sediment från
respektive provpunkt. Resultaten tyder på att syrgastäringshastigheten beror på från Vilken
bottentyp sedimentet är hämtat samt den organiska halten hos sedimentet. Likaså verkar storleken
på PO4—P—läckaget från sedimenten bero på från vilken bottentyp sedimentet är hämtat men även
på de fysikaliska betingelserna som karaktäriserar provpunkten. Reproducerbarheten hos den nya
analysapparaturen kan anses vara relativt god vid beräkning av både 02-— och PO4—P-koncentratio—
nen i vattenpelaren ovanför sedimentytan. Vid koncentrationer hos syrgasmättnaden, där bl.a.
syrgastäringshastigheten har beräknats, är variationskoefficenten låg, dvs. för koncentrationer
250 %. På liknande sätt är variationskoefficienten låg vid PO4—P—koncentrationer över 100 ug/l.
Biomassan av bakterier varierade mellan 0,48 och 2,66 mg/g TS med de lägsta halterna längst in
i provtagningsområdet och de högsta längst ut i området. Den potentiella aktiviteten hos denitri—
fierande bakterier uppvisade ett oregelbundet resultatmönster i undersökningsområdet.

Nyckelord: fosfat, biomassa, aktivitet, denitrifierande bakterier.
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Inledning

Stockholms stad är till ytan 187k land, och dess vattenareal är 28 k. I staden bor ca
685 000 invånare (Miljöförvaltningen, 1994). En stad av sådan storlek producerar stora
mängder dag-, spill— och avloppsvatten, som på renat eller orenat sätt till slut hamnar i
havet, där det påverkar vattenkvaliteten. För att kartlägga och åtgärda de förhållanden som
är av betydelse för vattenvård och vattenrening inom Stockholmsområdet beslöt kommun—-
fullmäktige år 1990 att en vattenplan skulle utarbetas. Inom ramen för vattenprogrammet
ingår bl.a. undersökning av Saltsjön, dvs. hela Stockholms innerskärgård (Miljöförvalt—
ningen, 1994).

Sediment ärinte bara en ackumulerande depå för olika partiklar från vattenmassan utan
också ett medium för kemiska reaktioner. Partiklar både frigörs och fastläggs i sedimenten
och påverkar därmed den ovanliggande vattenmassans kemi (Stumm & Morgan, 1981)
varför en mer ingående undersökning av gränskiktet sediment—vattenmassa är av intresse.
Experiment vad beträffar kemiska och fysikaliska förhållanden i skiktet mellan sediment
och vatten hargjorts på exempelvis sjön Magelungen av Enell ( 1985) samti Himmersfjärden
av Holm ( 1978). Några liknande undersökningar har däremot inte utförts på själva Salt-
Sj on.

Under hösten 1994 startades en undersökningsserie av Stockholm Vatten AB , där analyser
gjordes av syrgastäring och fosfatfosforläckage av sediment från bl.a. sjön Trekanten, som
är belägen i Stockholms tillrinningsområde. Analysema av sedimenten utfördes med en ny
apparatur som hade utvecklats av Ramberg (1995). Fortsatta analyser av just syrgastäring
samt fosfatfosforläckage hos sediment har i denna studie, som dels tjänar som examens—
arbete i geovetenskap men även som en rapport vid Stockholm Vatten AB, gjorts på
sediment från Stockholms innerskärgård. Det två huvudsyftena har varit att analysera
homogeniserat sediment med avseende på ovanstående parametrar samt att utvärdera den
nya mätapparaturen. Det sekundära syftet har varit att kartlägga ett antal andra kemiska
och fysikaliska parametrar i sediment från Stockholms innerskärgård.

De olika sedimenten insamlades under vintern/våren 1995. Sedimenten analyserades med
avseende på syrgastäring, fosfatfosforläckage, torrsubstans, organisk halt, biomassa hos
bakterier samt den potentiella aktiviteten hos denitrifierande bakterier. De data som har
erhållits i denna undersökning är tänkta att ligga till grund för en fortsatt utveckling av den
nya analysapparaturen för mätning av syrgastäring och fosfatfosforläckage hos sediment.
Resultaten kan även användas för vidare kontroll av kemiska och bakteriologiska för—
hållanden mellan sedimentytan och vattenmassan i Saltsjön. lett senare led kan även resul—
taten tjäna som underlag vid restaurering av andra vattenområden.



Kemiska och biologiska processer i vatten
och sediment

I akvatiska miljöer spelar tillgången på näringsämnen stor roll för vattnets kvalitet.
" Tillförseln av kväve (N) och fosfor (P) är de största källorna för primärproduktionen, de

är så kallat tillväxtbegränsande. De fraktioner som lättast kan användas vid primär-—
produktionen är nitrat, nitrit, ammonium och fosfat i oorganisk form. I limnisk miljö är det
vanligen fosforn som är begränsande, och i marin miljö är det kvävet som begränsar
primärproduktionen (Boynton & Kemp, 1985; Sörensson & Sahlsten, 1987). I denna
undersökning har prover tagits från den allra innersta delen av Stockholms skärgård, där
vattnet är kraftigt påverkat av sötvattenutflödet från Mälaren. I denna kraftiga utsötning
av vattnet kan det förmodas att både fosfor och kväve är viktiga för primärproduktionen.
För att förstå sambanden mellan de olika processer som sker i vattenmassan och i
sedimenten kommer en kortfattad presentation att göras här.

Syrgas i bottenvattnet
Tillgången på syrgas i bottenvattnet beror till stor del på omblandningen av nytt syrgasrikt
ytvatten med gammalt syrgasfattigt bottenvatten. På djupa bottnar är det relativt sällan som
bottenvattnet utbyts. Detta beror delvis på väl utvecklade termokliner och halokliner som
effektivt spärrar omblandning.

Vid själva nedbrytningen av organiskt material åtgår syrgas. I områden med kraftig
primärproduktion erhålls en stor sedimentation av organiskt material. Detta får till följd
att anoxiska bottnar, dvs. bottnar utan syrgas, kan utbreda sig. Vid ca 2 mg OZ/liter vatten
säger man att det börjarbli svårt för vissabottendjur att överleva. Under dessa förhållanden
sker, trots låg syrgashalt, vissa kemiska reaktioner (hypoxiskt förhållande råder). Vid ännu
lägre syrgashalt, ner mot 0,5 mg Oz/liter vatten, slås de sista bottendjuren ut.

Vid anoxiska förhållanden råder andra förhållanden i bottensedimenten. Exempelvis finns
det olika sorters nedbrytningsbakterier, som istället för syrgas utnyttjar andra kemiska
föreningar, t.ex. nitrat och sulfat, vid sin ämnesomsättning. Vid omvandlingsprocesserna
av dessa föreningar bildas kvävgas, svavelväte eller metan beroende på vilken kemisk
förening som utnyttjas av bakterierna (SNV, 1990).

Gränsen mellan sediment och vattenmassa
Bottensediment är inte bara en ackumulerande depå för olika partiklar från vattenmassan
utan även ett medium för kemiska reaktioner. Partiklar både frigörs och fastläggs i
sedimenten och kan därigenom på ett kemiskt sätt påverka ovanliggande vattenmassa.
Transporten av material och kemiska komponenter mellan sediment och vattenmassa sker
genom sedimentation, porvattentransport, molekylär diffusion i porvattnet och blandning
av sediment och vatten genom bioturbation och turbulens i vattnet (Stumm & Morgan,
198 1). Två för vattenkvaliteten viktiga kemiska processer i bottensedimenten är fosfor och
kvävecykeln. Fosfor och kväve är tillväxtbegränsande för plankton och alger i sötvatten—-
respektive saltvattenmiljöer.

Fosforcykeln
Fastläggandet av fosfor i sediment styrs av flera olika kemiska, fysikaliska och biologiska



processer. Dessa är på ett komplext sätt sammanknutna till varandra och berorpå varandras
egenskaper. Fastläggandet av fosfor beror dels på karakteristiken hos de partikulära
fosforbärarna men även på områdets morfometri och vattnets uppehållstid (Håkanson &
Jansson, 1983). Fastläggandet av fosfor kan dessutom bero på storleken hos redox—
potentialen. Vid hög redoxpotential binds fosforn till järn (Fe3+) i sedimentet. Förutom
bindning till Fe3+ kan fosfor även bindas till mikroorganismer. Vid upptagandet av fosfor
under aerobiska förhållanden binds fosforn i polyfosfatgranulater (Marais m.fl., 1983;
Florentz m.fl., 1984).

Under lägre syrgasförhållanden sjunker redoxpotentialen, Fe3+ reduceras till Fe2+ (sker vid
ca 200—300 mV) och fosforn släpps loss som fosfatfosfor (PO43"). Frigörelsen av fosfor
beror dock inte enbart på att järn reduceras. Hög bakteriell aktivitet har stark koppling till
internbelastningen, enligt Boström m.fl. (1988). Fosforn släpps fri från celler (exempelvis
Acinetobacter) genom att cellen dels använder ortofosfat i polyfosfatkedjor för ATP-
bildning, dels använder ATP vid bildning och lagring av poly—B—hydroxybutyrat (PHB)
(Wentzel m.fl., 1986). Vid dessa reaktioner erhålls en ökning av ortofosfat i cytoplasman,
vilket leder till ett ökat osmotiskt tryck som i sin tur leder till frisläppande av ortofosfat
genom diffusion. PHB används som energikälla av bakterien då oxiska förhållanden
återigen träder i kraft (Boström m.fl., 1988).

Kvävecykeln
Vid nedbrytning av organiskt material frigörs den för primärproduktionen så viktiga
kemiska föreningen ammonium (NH41"). Genom oxidering av NH;, av särskilda bakterier,
omvandlas NH; till nitratjoner (NO3*) via mellanforrnen nitrit (NOZ'), vilka liksom NH;"
är viktiga vid primärproduktionen. Denna process kallas för nitrifikation och sker både i
vattenmassan ovanför termoklinen och haloklinen samt i bottnarna under de båda
språngskikten. Ovanför språngskikten förbrukas närsalterna direkt av alger och olika djur
vid deras ämnesomsättning, medan närsalterna ackumuleras under större delen av året
under de spärrande skikten. Det är bara vid stor omblandning, t.ex. vid stormar och vid de
båda årliga cirkulationerna, som denna näring kommer upp till ytvattnet. Därför är
närsaltshalterna i bottenvattnet alltid större i ett skiktat vattenområde än i ett oskiktat.

Vid sidan av nitrifikationen finns naturens egna kväveventil, denitrifikationen. Denna
process är hänvisad till skiktet mellan en syrefri och en syrehaltig miljö i bottensediment
där inte allt nitrat har förbrukats. I detta skikt finns speciella denitrifierande bakterier som
spjälkar upp nitratmolekyler dels till syreatomer som används till nedbrytning av organiskt
material för att därigenom få energi, dels till kvävgas (NZ) som återförs till atmosfären.
Det Viktiga för denitrifikationsprocessen är existensen av ett skikt med både syrefri och
syrehaltig miljö. Denna miljö återfinns i det ytligaste sedimentskiktet (0—5 cm) där
sedimentytan är syrehaltig och den syrefria miljön återfinns några centimeter ned i
sedimentet. Tillgången på syrehaltiga bottnar är Viktig. Dels för att nitrifikationsbakterier
ska kunna omvandla NH; till NO.; och dels för att bottenlevande djur ska kunna existera
och föra ned syrgas vid bioturbation (SNV, 1990).

Jonsson (1992) konstaterar att syrefria bottnar breder ut sig i Östersjön, vilket leder till en
minskad denitrifikation. Man beräknar att mellan 55 och 75% av kvävet som tillförs
Östersjön försvinner som kvävgas till atmosfären genom denitrifikationsprocessen (SNV,
1990).



Material och metoder

Områdesbeskrivning
Tillrinningsområdet
Tillrinningsområdet (figur 1) präglas av Stockholms stad. En stad av Stockholms storlek
med en landyta på 187 km2, en vattenareal på 28 km2 och en befolkning på ca 685 000
(Miljöförvaltningen, 1994) får genom stora arealer av hårdgjorda ytor snabba avrinningar
genom dagvattentunnlar direkt ut i recipienten.
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Figur 1. Undersökningsområdets tillrinningsområde.

Stora mängder avloppsvatten samt spillvatten produceras likaså och släpps ut i Saltsjön
efter kemisk och bakteriologisk rening. Dessa utsläpp ger en hög belastning på innerskär—
gården. En annan faktor för näringssituationen i innerskärgården är tillförsel av ämnen från
Mälaren. Med sitt läge i ett av Sveriges mest produktiva områden vad gäller spannmål är
Mälaren en stor transportör av näringsämnen ut till havet via Slussen—Norrström i
Stockholm (figur 2). De totala mängderna av kväve respektive fosfor som tillfördes
Saltsjön från Mälaren år 1993 beräknades till 1 650 respektive 75 ton. Detta är dock de
minsta mängderna sedan 1976 (Stockholm Vatten AB, 1994).

Punktkällor
Undersökningsområdet påverkas av Mälarens utlopp och reningsverken i Bromma,
Henriksdal och Käppala samt Loudden (figur 3). Det totala kväve— och fosforutsläppet från
Mälaren och reningsverken tillsammans till Saltsjön beräknades år 1993 till 5 730
respektive 130 ton enligt Stockholm Vatten AB (1994). Utsläppet av fosfor och kväve är
lägre än medelvärdet för perioden 1976—92. Mälaren står för en betydande del av speciellt
fosforutsläppet men även av kväveutsläppet till Stockholms skärgård (figur 2).
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Figur 2. Den procentuellafördelningen av total—P och total-Nfrån Mälaren samtfrån respektive
reningsverk till Saltsjön.

Provtagningsområdet
Provtagningsområdet som i rapporten benämns Saltsjön sträcker sig från Slussen—Norr—
ström i väster till Solöfjärden—Oxdjupet i Öster (figur 3). Områdets bottentopografi
karaktäriseras av en lång sprickzon, som har ett djup mellan 30 och 60 meter och är
omgiven av branta sidor. (För exakta koordinater för respektive provpunkt se bilaga 1).

Vid Slussen—Norrström sker ett kraftigt inflöde på i genomsnitt 5 miljarder m3/år från
Mälaren (Miljöförvaltningen, 1994). Huvuddelen av den totala vattenvolymen följer en
naturlig väg ut genom skärgården via Lilla Värtan, Höggarnsijärden, Torsbyfjärden och
Solöfjärden för att sedan pressa sig ut igenom Oxdjupet. Upp till en tredjedel av det totala
vattnet (Stockholms läns landsting, regionplanekontoret, 1975) har dock visat sig ta vägen
genom Lilla Värtan norrut till Stora Värtan för att sedan sammanföras med huvud—
strömmen i Höggarnsfjärden (figur 4).

Den huvudsakliga vattenströmmens riktning ligger i stort sätt i vindens riktning, dvs. i
sydvästlig—nordostlig riktning Vilket medför att vind— och vågpåverkan på bottensedimen-
ten blir relativt stor. Det innebär att omblandningen av vattenmassan på grundare områden
kan förmodas vara relativt hygglig, vilket i dessa fall ger en god syresättning av botten—
sedimenten.

Vattenmassan

Inflödet av det lättare Mälarvattnet leder till en kraftig skiktning mellan detta och det
tyngre brackvattnet i Saltsjön. Den lättare utåtgående ytströmmen visade sig vid prov-

ll
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Figur 3. Provtagningsområde medproqnkter( etc.) ochpunktkällor (a = Mälaren, b = Brom—
ma, C = Henriksdal, d = Loudden, e = Käppala).

tagningsperioden genom hela provtagningsområdet som en haloklin på mellan 12 och 15
meters djup, vilken blandades upp mer och mer med det tyngre, djupare liggande,
inåtgående strömmande vattnetju längre ut i skärgården man sträckte sig. Man kunde även
se en viss tendens till ett temperatursprång, termoklin, på temperaturvertikalen från
området. Termoklinen låg liksom haloklinen på mellan 12 och 15 meters djup men är,
p.g.a. att avloppsreningsverk i området släpper ut sitt avloppsvatten på olika djup,
uppblandad och inte helt utvecklad. Däremot kunde man tydligt se att det utsläppta
avloppsvattnet höll en högre temperatur än det omgivande vattnet. Detta är medvetet gjort
för att avloppsvattnet ska lägga sig på ett speciellt djup och därmed förhindras att nå
ytvattnet innan det har hunnit att blandas ut med färskt vatten. Skiktningen av vatten—
massan är dock svår att kartlägga p.ga. de olika avloppsutsläppen samt de komplicerade
vattenströmmarna i innerskärgården.

Bottentyper

En bottens karaktär kan delas in i tre kategorier enligt Håkanson & Jansson (1983). De tre
kategorierna grundar sig på om material transporteras på botten eller ej. Typerna är: .

Erosionsbotten: (E—botten) består av sten, grus eller sand. Finmaterial transporteras snabbt
bort p.g.a. vågornas påverkan.
Ackumulationsbotten: (A—botten) på denna bottentyp ansamlas finmaterial och blir lig—
gande under en lång tidsrymd.

Transportbotten: (T—botten) mellanting mellan erosions— och ackumulationsbotten. Mate-
rial kan ansamlas på denna bottentyp under en kortare tid men transporteras sedan vidare.
I rapportens undersökningsområde har proverna tagits på ackumulationsbotten samt ett
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Figur 4. Vattenströmmar i Stockholms innerskärgård.

antal prover på erosions/transportbotten för att se skillnaden i bl.a. syretäringsförmåga hos
bottensedimenten. Vid fastläggningen av de olika provernas bottentyp användes sjökort,
ekolod och sedimentproppar upptagna med Kajakhämtare (Håkanson & Jansson, 1983).

Provpunktsurval
Sedimentproverna togs ungefär en gång varannan vecka under tiden 17/2 till 5/4 1995 från
provtagningsfartyget Ebria, som ägs av Stockholm Vatten AB. För att kartlägga variatio—
nerna av kemisk—fysikaliska förhållanden har provpunkterna valts ut på ackumulations-
botten samt på den djupaste punkten i respektive område. Hänsyn togs till målet att göra
en så vidsträckt kartläggning som möjligt av sedimentens karaktäristik i området. Därför
lades provplatserna till områden som enligt subjektiva bedömningar kunde tänkas vara
intressanta, t.ex. vid avloppsutsläpp och vid djuphålor. Provpunkterna har även spridits ut
så gott som möjligt i provområdet för att täcka variationerna i sedimentens karaktäristik
mellan de olika provpunkterna. Det totala antalet prOVpunkter i denna undersökning var
tretton (figur 3).

Antalet provpunkter har bestämts av bl.a. tillgång av tid samt behovet av underlag för
statistiska beräkningar. Analysapparaten för mätning av syrgastäring och fosfatfos—
forläckage hos sedimentet kunde mäta fyra sedimentprover samtidigt, vilket begränsade
antalet provtagningar.

Provtagningsrutiner
Sedimentprovtagning
Vid upptagandet av sediment användes en Ekmanhämtare (Håkanson & Jansson, 1983)
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med stabilisatorram. På många provpunkter har sediment med hög vattenhalt erhållits.
Sedimentet var därför mycket mjukt och det var ofta svårt att ta upp sedimentet med
Ekmanhämtaren. Flera hugg var därför nödvändiga då Ekmanhämtaren sjönk djupt ned i
sedimentet, vilket ledde till att det översta sedimentskiktet ej kom med upp till vattenytan.
Ett antal omtagningar av sediment från samma plats var dessutom nödvändiga, speciellt
där metangasbubblor fanns i sedimenten, vilka förstörde provresultaten på laboratoriet.

Sedimenthantering
Sediment upptagna med Ekmanhämtare placerades i hinkar med tättslutande lock. Dessa
ställdes på fartygsdäcket där temperaturen ej översteg +50C. De fem översta centimeterna
i Ekmanhugget samlades in i en 100 ml plastburk, vilken frystes direkt ombord till —200C.
Plastburkarna transporterades till laboratoriet på land i en frysväska för att placeras i frys
(——200C) för senare analys av den potentiella aktiviteten hos denitrifierande bakterier.

Vid hemkomsten till laboratoriet homogeniserades sedimentet genom omrörning i respek—
tive hink och placerades sedan i plexiglasrör. Därefter sattes försöket igång. Cirka 1 g
homogeniserat sediment konserverades i 100 ml 4% formaldehydlösning i 250 ml
glasflaskor för senare analys av kvantifiering av bakterier. Till sist frystes 0,5 liter homo-
geniserat sediment in i plastpåsar i —200C för att sparas för eventuell framtida analys.

Salthalts— och temperaturvertikaler
En salthaltsvertikal och en temperaturvertikal togs på varje provpunkt. Mätningarna
gjordes på var fjärde meter från 0,5 meter under vattenytan ned till 1—2 meter från botten.

Analysmetoder på sediment
De olika sedimentproverna analyserades med avseende på syrgastäring, fosfatfosfor—
läckage, torrsubstans, organisk halt, biomassa hos bakterier samt potentiell aktivitet hos
denitrifierande bakterier.

Analysapparatur vid mätning av syrgas— och fosfaqcosforkoncentration
Vid mätning av syrgastäring och P04—P—1äckage användes en ny apparatur utvecklad av
Ramberg (1995). Uppställningen består av fyra parallella plexiglasrör (innerdiameter 7,5
cm, höjd 40 cm) som fylldes med homogeniserat sediment upp till 15 cm. Därefter
påfylldes plexiglasrören med syremättat avjoniserat vatten (figur 5). Röret förslöts med
gummipropp och vattnet i plexiglasröret (ca 1 liter) cirkulerades med hjälp av en peri—
staltisk pump (Alitea U4—T). Vattnet togs ut överst i plexiglasröret och transporterades
tillbaka till röret 1—2 cm ovanför sedimentytan via en syresten för akvarium. Syrestenen
spred det återförda vattnet horisontellt och vertikalt nedåt i vattenkolumnen utan att störa
ytskiktet av sedimentet. Eftersom undertryck i plexiglasröret ej fick förekomma, ersattes
den uttagna vattenvolymen för fosfatfosforanalys med vatten från ett femte plexiglasrör,
där vattnet har fått stå utan att cirkulera ovanför en blandning av de sedimentprover som
ska analyseras. Det icke cirkulerande ersättningsvattnet fördes genom trevägskopplingen
till plexiglasrören (figur 5). Överst på respektive plexiglasrör fanns två avluftningsrör för
att eventuell luft från sedimentet kunde komma ut ur själva vattensystemet utan att påverka
dess kemiska sammansättning. Experimentet utfördes i rumstemperatur, som varierade
mellan +l9,9 och +22,4OC, samt i mörker. För utförligare beskrivning av apparatuppställ—
ning hänvisas till Ramberg (1995).
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Figur 5 . Analysapparat för mätning av syrgas— och fosfat-
fosforkoncentration i vattenpelaren ovanför sedimentytan
(enl. Ramberg, ]995).

Syrgaskoncentration
Vid syrgasmätningen leddes vattnet via ett sidoslinga (figur 5) till en genomflödescell
(WTW Flow—through accessory D 200) där en syrgaselektrod (WTW EO 96) var placerad.
För att nå optimalt resultat vid syrgasmätningen användes en magnetomrörare (WTW
Stirring accessory RZ 90) kopplad på syrgaselektroden, vilken i sin tur var kopplad till
mätinstrumentet (WTW Oxi 196). Vid mätning av syrgaskoncentrationen noterades även
syrgasmättnad samt vattentemperatur. Vid beräkning av syrgastäringshastigheten hos
sedimentet vid 90 och 50% syrgasmättnad i vattenpelaren ovanför sedimentytan användes
en approximativ funktion enligt formeln y : axebxx, vilken senare deriverades för att få
fram hastigheterna vid respektive tidpunkt. Anpassningen gjordes med MS Excel.

Fosfatfosforkoncentration
För att påverkan på sediment—vattensystemets kemiska sammansättning skulle bli så liten
som möjligt togs endast 10 ml vatten ut vid varje mättillfälle Via sidoslingan (figur 5). För
att undvika undertryck i plexiglasrören vid uttag av vattnet ersattes den uttagna vatten-
volymen, av ett vatten som fått stå ocirkulerat i ett femte plexiglasrör, via sidoslingan (figur
5). Det femte röret var fyllt, liksom de fyra övriga rören, med 15 cm homogeniserat
sediment. Den uttagna vattenvolymen filtrerades genom ett 45um filter (Whatman GF/C).
Fosfatfosforanalysen utfördes enligt SS 028126—2 med Shimadzu UV—1601 spektro—
fotometer med undantag för att analysen utfördes på okonserverade prov. Absorbansen
mättes Vid 880 nm (Standardiseringen i Sverige, 1995).

Torrsubstans och organisk halt
Torrsubstansen mättes enligt SS 028113 vid +1150C under 12 timmar, och den organiska
halten mättes enligt SS 028 1 13 vid +5500C under 2,5 timmar (Standardiseringen i Sverige,
1995).

Biomassa hos bakterier
Cirka 1 g sediment placerades i glasflaskor med en volym av 100 ml. Efter spädning till
100 ml med 4% formaldehydlösning förvarades proverna i rumstemperatur och mörker i
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väntan på analys. Enligt Bell & Ahlgren (1987) ska det inte ske någon minskning av
volymen hos bakteriecellerna vid konservering med formaldehyd jämfört med cell—-
volymerna hos färska sedimentprov. Infärgningen av bakterierna gjordes med DAPI (4,6—
diamidino—Z—fenylindol), enligt Johansson (1995).

Preparatbehandling:
Provet blandades väl varefter 1 ml prov spåddes till 50 ml. Vid spädningen användes en
del kranvatten och en del avjoniserat vatten för att minimera risken för att få tillskott av
bakterier samt för att minska risken för att cellerna skulle sprängas av förändringar i det
osmotiska trycket. Provet placerades i ultraljudsbad i 3Xl minut, 100 W. En volym på 4
ml prov filtrerades tillsammans med 2 ml 0,1% DAPI—lösning på ett polykarbonatfilter
(Whatman GF/C, 2 um) ——-— efter att ha fått stå i 7 minuter —— med ett undertryck på 0,l>(105
Pa. Det torra polykarbonatfiltret placerades på ett objektglas i en drOppe paraffin.
Ytterligare en droppe paraffin lades ovanpå filtret för att slutligen täckas med ett täckglas.
Bakteriecellerna räknades samma dag som infärgningen med DAPI ägde rum.

Räkning av bakterier:
Bakterierna räknades i ett mikroskop (Olympus BH—Z) med epiflourescenstillsats och
filteruppsättning för DAPI. Minst 200 celler/prov på 30 halvt slumpmässigt utspridda
rutor över hela filterytan räknades.

För beräkning av antalet bakterier/prov användes följande formel (Johansson, 1995):

MC *f
Antal (celler/g TS) = (31...) * [i] * v * (i) (1)100 50 100

MC = medelcellantal per ruta
f= omräkningsfaktor från räknad yta till hela filterarean
m = vikt av invägt sediment (g)
V = filtrerad volym (cm3)
S = sedimentets torrsubstans (%).

Beräkning av biomassan:
För att beräkna biomassan gjordes följ ande approximationer:
' densiteten hos bakterierna var 1 g/cm3
' cellvolymen sattes till 0,75X10'12 cm3, vilket var ett medelvärde av cellvolymen för
bakterier från Östersjösediment (Hagström, 1984),
vilket gav följande formel:

Biomassa (mg/g TS) = pxA (2)

p = densitet (g/cm3)
V = cellvolym (om?)
A :: antalet bakterieceller (celler/g TS) enligt formel 1.

Potentiell aktivitet hos denitrzfierande bakterier
Vid beräkningen av denitrifierande bakteriers potentiella aktivitet, utförd av IVL AB,
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Stockholm, användes en metod beskriven av Pell (1993) med vissa ändringar för att kunna
vara applicerbar på sediment, enligt Wennberg m.fl. (1995).
En volym av 20 ml homogeniserat prov (ytsediment 0—5 cm) blandades med 10 ml havs-—
vatten. Sedimentet fördes till gastäta flaskor (120 ml) med tillsats av 1 ml glukoslösning
(10 g glukos/1). Flaskorna inkuberades i två dygn och därefter byttes gasfasen mot kvävgas
för att efterlikna ett anaerobt system. Därefter tillsattes 0,5 ml dikväveoxid (N20) och
inkubering följde på skakbord vid +200C.

Förändringen av NZD—halten (mått på denitrifikationen) följdes i tiden genom uttag av 250
ul gasfas som analyserades i gaskromatograf utrustad med EC—detektor vid +3100C.
Separationen av gaserna gjordes i kapillärkolonn vid +50C'C och ett flöde på 30 ml/min (Ar/
CH4, 90/10, v/v).

Resultat
Syrgastäring hos sediment
I figur 6 illustreras ett typexempel på minskningen av syrgaskoncentrationen i vattenpelaren
ovanför sedimentytan i förhållande till tiden. (Samtliga provpunkters syrgasminskning
med tiden redovisas i bilaga 2). Syrgaskoncentrationen i startögonblicket av experimentet
låg mellan 7,8 och 8,8 mg/l. Därefter sjönk koncentrationen icke—linj ärt.

Sänkningen av syrgaskoncentrationen beror till största delen av nedbrytning av organiskt
material enligt Enell (1985). Skillnaden i syrgastäringshastighet för de olika sediment-
proverna beror troligtvis på halten organiskt nedbrytbart material samt på vilken bottentyp
provet är taget (tabell 1).

Provpunkterna 1, 6, 11 och 13 har de snabbaste syrgastäringshastighetema i under—
sökningsområdet. Dessa provpunkter ligger på ackumulationsbottnar mellan 42 och 56
meters djup. Likaså har punkt 3 en hög syrgastäringshastighet trots att den är tagen på
erosions— eller transportbotten. Detta kan förklaras med en hög organisk halt i sedimentet.

02 (mg/l)
1 0

0 20 40 60 80 100 120
Tid (tim)

Figur 6. Syrgasminskningen i vattenpelaren ovanför sedimentytan hos sedimentfrån provpunk—
tema 3, 4 och 5.
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Tabell 1 . Syrgastäringshastigheten vid 90 och 50 % syrgasmätmad samt torrsubstansen (TS) och
den organiska halten vid respektive provpunkt. A = ackamulationsbotten och E/T = erosions—
transportbotten

Syrgastäring vid Syrgastäring vid Organisk
Botten- 90% OZ—mättnad 50% OZ—mättnad Torrsubstans halt

Provpunkt typ (mg/lxdygn) (mg/lxdygn) (%) (% av TS)

1 A 8,11 6,51 8,0 84,3
2 E/T 3,20 2,33 -

-

3 E/T 5,45 4,39 13,2 89,3
4 E/T 5,41 3,98 10,6 86,2
5 A 4,72 3,53 9,9 85,2
6 A 7,42 5,86 9,1 84,8
7 E/T 4,44 3,36 9,7 87,0
8 A 4,87 3,60 9,3 86,8
9 A 4,55 3,46 12,9 87,7

10 E/T 4,98 3,71 12,5 88,0
11 A 6,72 5,20 12,4 79,2
12 E/T 2,62 1,96 — -
13 A 6,21 4,64 13,7 86,0
Medelvärde
(n::13) E/T+A 5,28 4,04
Medelvärde
(n==6) E/l" 4,35 3,29
Medelvärde
(n=7) A 6,09 4,69

De mer grunt belägna provpunkterna (2, 7 och 12), som är tagna på erosions— eller
transportbottnar, har en tendens till lägre syrgastäringshastighet. Ju längre ut i skärgården
man sträcker sig, desto långsammare är syrgastäringen. Hastigheten ökar likaså med ökad
temperatur. Under försöken hölls rumstemperatur som varierade mellan +l9,9 och
+22,4OC (medelvärde: +21,10C), vilket troligen är för liten variation av temperaturen för
att skillnaden i syrgastäringshastigheten ska kunna bero på detta.

Fosfatfosforläckage från sediment
Fosfatfosforkoncentrationen ökar i den ovanliggande vattenpelaren med tiden när syrgas—
koncentrationen i vattenpelaren minskas för sediment från provpunkterna 3, 4 och 5.
(Figur 7; samtliga provpunkters fosfatfosforläckage från sedimenten med tiden redovisas
i bilaga 3). Vid försökets början var PO4—P—koncentrationen i vattenpelaren ovanför
sedimentytan mycket nära eller lika med noll, eftersom avjoniserat vatten användes i det
slutna systemet. Ingen avläsning gjordes därför vid försökets början.

Den första avläsningen av PO4—P—koncentrationen gjordes efter ca 15 timmar. Samtliga
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Figur 7. Fosfazfosforkoncentrationen i vattenpelaren ovanför sedimentytan hos sediment från
provpunkterna 3, 4 och 5.

halter ligger under 100 lig/1 utom för provpunkt 11 som har ett värde på 117,2 lig/1.
Provpunkterna 1 och 11 skiljer sig genom hela mätserien och har vid den slutliga
avläsningen vid tidpunkt t=lll timmar 1 003,12 jig/l respektive 1 343,6 tig/l i den
ovanliggande vattenpelaren (figur 8). De övriga provpunkternas PO4—P—koncentrationer
överstiger ej 500 ug/l vid den slutliga avläsningen.

Vad gäller läckage av fosfatfosfor från sedimentet har inga hastigheter beräknats, eftersom
en tillförlitlig funktion ej har kunnat erhållas ur figurerna i bilaga 3. Däremot har ett mått
på hur mycket fosfatfosfor som frigjorts vid en viss tidpunkt beräknats (figur 8). Det som
tydligast syns i figuren är att sediment från provpunkterna 1, 6, 11 och 13 har släppt mer
fosfatfosfor än de övriga prOVpunkternas sediment, speciellt vid prOVpunkterna 1 och 11.
Provpunkterna i Lilla Värtan (punkt 3) och vid Svanholmen (punkt 7) utmärker sig genom
sitt lilla fosfatfosforläckage. Ser man på förhållandet av läckaget mellan de innersta
provpunkterna och de yttre liggande punkterna är tendensen ökande om man bortser från
de tre högre staplarna (1, 6 och 11).

Koppling mellan syrgas och fosfatfosfor
Vid nedgång av syrgaskoncentrationen sker en ökning av frigörelsen av fosfatfosfor till
vattenpelaren ovanför sedimentytan. Korrelationskoefficienten mellan syrgas— och fosfat—
fosforkoncentrationen ligger mellan 0,71 och 0,99 (tabell 2). Kopplingen är påvisbar
mellan startvärdet för syrgaskoncentrationen ned till ett värde på ca 0,3 mg/l. Enligt tabell
1 och figur 8 har sediment från provpunkt 1, 6, 1 1 och 13 både snabb syrgastäringshastighet
såväl som högt fosfatfosforläckage. Efter att OZ—koncentrationen har nått sitt bottenvärde
((0,2 mg/l) fortsätter frigörelsen av fosfatfosfor och korrelationen mellan syrgas-—
koncentrationen, i vattenpelaren ovan sedimentytan, och fosfatfosforläckaget kan ej
längre beräknas.

Reproducerbarhet hos mätapparatur
För att säkerställa metodens reproducerbarhet vid mätning av syrgas— och fosfatfos—
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Figur 8. Halten frigjord fosfatfosfor från sediment till ovanförliggande vattenpelare vid en given
tidpunkt (tr: 111 tim) efterförsökets början vidrespektiveprovpunkt. Provpunkterna 2 och 12 inkluderas
e].

forkoncentration i vattenpelaren ovanför sedimentytan genomfördes fyra parallella mät-—
ningar på sedimentprover tagna från en och samma provpunkt. Vid denna kontroll
hämtades sediment från punkterna 1 och 13 för att även undersöka om det förelåg någon
skillnad i mätosäkerhet mellan mycket mjuka sediment med liten torrsubstanshalt (punkt
1) och sediment med högre torrsubstanshalt (punkt 13).

Tabell 2. Korrelationskoejfficienterförsyrgas— (y) ochfosfaäosforkoncentrationen (x) i vattenpelaren
ovanför sedimenlytan. Provpunkterna 2 och 12 inkluderas ej

Prov-
punkt 1 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 13

r(n=6) 0,96 0,71 0,95 0,93 0,99 0,91 0,98 0,96 0,95 0,93 0,96

Syrgasmätning
De båda figurerna (figur 9a och b) uppvisar ett jämt mönster vid nedgången av syrgas-—
koncentrationen i tiden. Observeras bör dock att förprov ld saknas mätdata för de fyra sista
mättillfällena. För en mer detaljerad jämförelse mellan de olika sedimentproverna har
statistiska data samlats i tabell 3.

I tabell 3 (s. 22) visar variationskoefficienten att det relativa felet i början av matserien är
litet ((5%). Ju lägre OZ—koncentrationen blir, desto större blir det relativa felet. När
syrgaskoncentrationen når värden under 1,0 mg/l, är det relativa felet mellan 13 och 45%
av medelvärdet. Vid sjunde mättillfället förprov 1 är variationskoefficienten lika med noll,
vilket förklaras med att de tre parallellproverna hade en och samma OZ—koncentration.

Fosfatfosformätning
Fyra parallella mätserier av samma sediment (betecknas med bokstäverna a—d) gjordes
även vid mätning av fosfatfosforläckage från homogeniserat sediment från provpunk—

20



02 (mg/1)
l 0

-—-——1a
+1b
+1C

—+—1d

" : : _!”— ; :=
80 100 120 140 160 180

+13a
—+—l3b
4—c
+13d

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

Tid(tim)

Figur 93 och b. Reproducerbarhetsdiagram för syrgaskoncentrationen i vattenpelaren i tiden
ovanför sedimentytan. Figurerna visarförhållandena vid provpunkt ] respektive provpunkt 13.

tema 1 och 13 (figur 10a och b, 5. 22). Reproducerbarheten mellan de olika mätserierna
uppvisar en tydlig överensstämmelse liknande reproducerbarheten för Özz-koncentratio—
nen (figur 9a och b).

Tabell 4 (s. 23) visar att variationskoefficienten (relativa felet) för sediment från provpunkt
1 är relativt liten genom hela matserien. För sediment från provpunkt 13 är däremot
variationskoefficienten för det tre första mättillfällena större än för desamma hos prov—
punkt 1. När sedan fosfatfosforkoncentrationen för provpunkt 13 ökar, tenderar varia—
tionskoefficienten att få ett lägre värde.

Biomassa hos bakterier

Vid kvantifieringen av bakteriecellerna med epiflourescens erhölls en spridning mellan
1:27 och i67 % av medelvärdet, enligt tabell 5 (s. 23). Den stora variationen kan bero på
för kort ultraljudsbehandling av sedimentproverna innan kvantifieringen av bakterie-
cellerna gjordes. Det kan medföra att bakterier som satt fast på exempelvis mineralkorn
ej skakades bort, vilket ledde till anhopningar av bakterier inom vissa områden på filtret,
medan andra områden inte innehöll en enda bakteriecell.
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Tabell 3. Statistiska data över OZ-koncentrationen i vattenpelaren ovanför sedimentytan. Miit—
ningarna är gjorda på sediment tagna vid provpunkterna ] och 13, (n=4). OBS! Mätserien för
punkt 1 har endast (n==3) vid de bra sista mötningstillfällena

Prov— Mätnings— Tid Medel- Standard— Variations—
punkt tillfälle (tim) Värde (mg/l) avvikelse (mg/l) koefficient (%)

1 1 0 8,0 0,17 2,1
2 13 5,0 0,08 1,6
3 21 3,5 0,15 4,3
4 45 0,6 0,17 28
5 70 0,4 0,06 15
6 1 18 0,2 0,06 30
7 164 0,2 0,00 0,0

13 1 0 8,2 0,05 0,6
2 3 7,6 0,13 1,7
3 18 4,5 0,13 2,9
4 23 3,4 0,17 5,0
5 44 1,0 0,13 13
6 65 0,4 0,18 45
7 1 14 0,3 0,05 17
8 139 0,2 0,06 30
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Figur 1021 och b. Reprodacerbarhetsdiagram för fosfatfosforkoncentrationen i vattenpelaren
ovanför sedimentytan i tiden. Figurerna visarförhållandena vid provpunkterna ] och 13.
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Tabell 4. Statistiska data över PO4-P—koncentrationen i vattenpelaren ovanför sedimentytan.
Mätningarna är gjorda på sediment tagna vidprovpankterna ] och 13. Förprovpankt ] är n=3
ochförprovpunkt 13 är n=4

Prov- Mätnings— Tid Medel- Standard— Variations—
punkt tillfälle (tim) Värde (lig/l) avvikelse (ng/l) koefficient (%)

1 1 21 71,1 4,0 5,6
2 45 89,9 6,6 7,3
3 70 151 7,4 4,9
4 118 262 4,3 1,7
5 164 386 11,6 3,0
6 187 447 4,9 1,1
7 212 509 14,4 2,8
8 260 549 11,8 2,2

13 1 18 28,6 6,8 24
2 44 59,7 6,9 12
3 65 84,7 18,8 22
4 114 118 5,1 4,3
5 138 356 13,1 3,7
6 168 453 13,1 2,9
7 212 618 13,8 2,2
8 234 967 26,2 2,7

Tabell 5. Statistiska data vid kvantifiering av bakterier vid respektive provpankt. Provpankterna
2 och 12 inkluderas ej, (n=30)

Prov— Medel— Standard— Variations-
punkt Värde (1 X 1010) avvikelse (1 X 1010) koefficient (%)

1 1,53 0,81 53
3 0,79 0,38 48
4 1,26 0,84 67
5 0,89 0,45 51
6 3,25 1,33 41
7 3,54 0,94 27
8 2,74 0,79 29
9 1,62 0,68 42

10 2,08 1,03 50
11 2,12 0,88 42
13 3,60 1,16 32

Ur figur 11 kan man se att de fyra innerst liggande prOVpunkterna i undersökningsområdet
(punkterna 1—4, dock ej punkt 2 som ej har beräknats) har liten mängd biomassa, 0,48— 1 , 15
mg/g TS. Punkterna 6, 7 och 13 har ungefär mellan 2 och 4 gånger så stor biomassa som
de innersta punkterna. Dessa provpunkters biomassa varierar mellan 1,65 och 2,66 mg/g
TS , där den yttersta prOVpunkten i undersökningsområdet (punkt 13) har det högsta Värdet.
Skillnaden i biomassan beror främst på tillgång till näringsämnen.
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Figur 11. Diagram visande mängden biomassa vid respektiveprovpunkt. Beräkningen är giordpd
homogeniserat sediment. Provpankt 2 och 12 inkluderas ej.

Potentiell aktivitet hos denitriiierande bakterier

Aktiviteten hos denitrifierande bakterier mättes med avseende på avklingningen av
lustgas, NZO. Ju större aktivitet hos bakterierna desto snabbare avklingning av N20. Detta
beror på bakteriernas förmåga att spj älka upp lustgasen i syrgas (02) och kvävgas (NZ). De
denitrifierande bakterierna återfinns i det översta sedimentlagret (0—5 cm) och kräver en
miljö som både har ett syresatt skikt samt ett skikt där syreförhållandena närmast kan kallas
för anoxiska.

I figur 12 återspeglas variationen av de denitrifierande bakteriernas utbredning i under—
sökningsområdet. Vad som karaktäriserar figuren är de höga topparna vid provpunkterna
1, 7 och 10 samt de små staplarna vid provpunkterna 8 och 11.

Halt (pmol NzO—N/g TSXtim)
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0,02 -

0,015 *
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00% -

0
3 5 7 8 I 1 4—1 3
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Figur 12. Diagram över den potentiella aktiviteten hos denitrifierande bakterier vid respektive
provpunkt. Provpunkt 2 och 12 inkluderas ej.
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Diskussion

Under provtagningsperioden var temperaturvertikalerna i hela testområdet stabilt skikta—
de med ett Språngskikt på mellan 12 och 15 meters djup. När den stabila skiktningen råder
är det en gynnsam period av året att genomföra sedimentundersökningar, eftersom ingen
turbulens —- genom nedtransport av högre liggande vattenmassor -—- kan störa de kemisk—
fysikaliska bottenförhållandena. Det ska dock betänkas att det i undersökningsområdet i
stort sett året runt är en liten skiktning i vattenmassan som berorpå att varmt avloppsvatten—
utsläpp sker i Saltsjön, vilket får vattenmassan att skikta sig (Stockholms läns landsting,
regionplanekontoret, 1975).

Vid denna undersökning har en Ekmanhämtare använts vid upptagandet av sediment,
vilket senare har följts av en homogenisering av detsamma för att få de olika sedi—
mentproverna så lika i konsistensen som möjligt. Homogeniseringen har gjorts för att en
jämförelse ska kunna bli möjlig mellan de olika provpunkterna. Vid analys av intakta
sedimentproppar ställs man inför flera problem. Alla sedimenthämtare stör det allra
översta sedimentskiktet när hämtaren närmar sig botten genom att den trycker en
vattenvolym framför sig som kan ge upphov till turbulens vid sedimentytan. Samtidigt
sker en tryckförändring vid själva upptagandet av sedimentet som kan få den ömtåliga
sedimentytan att grumlas upp. Därför användes Ekmanhämtaren vid sedimentupptagan—
det. Homogeniseringen gör att resultaten kan vara svåra att jämföra med andra
undersökningars resultat där man använt sig av intakta sedimentproppar. Homogenisering
av sediment har ändå gjorts, eftersom det primära syftet med undersökningen har varit att
dels kartlägga skillnader i syrgastäring och fosfatfosforläckage hos sedimenten mellan
provpunkterna samt att utvärdera mätapparaturens reproducerbarhet. En annan orsak till
att resultaten är svåra att jämföra med andra undersökningars resultat är att experimentet
även utförts i rumstemperatur (medelvärde: +21,10C) för att förkorta experimenttiden.
Andra undersökningar har utförts vid ca +40C (exempelvis Enell, 1985).

I denna undersökning visade sig syrgastäringshastigheten vara snabbare vid hög syrgas—
mättnad än vid låg mättnadsgrad. Det stämmer med resultat från exempelvis Granéli
(1979). Syrgastäringshastigheten är snabbare vid hög syrgasmättnad, vilket beror på att
syrgastäringen bl.a. är beroende av OZ—koncentrationen i vattnet enligt Enell (1985).
Därför kommer hastigheterna inte vara linjära med tiden. Jämför man syrgastärings—
hastigheten vid de olika provpunkterna verkar det finnas en tendens till snabbare
syrgastäring på ackumulationsbottnar jämfört med erosions/transportbotten. Vissa punk—
ter skiljer sig från denna tendens, t.ex. provpunkterna 3, 4 och 10. Dessa tre provpunkter
ligger på erosions— och transportbottnar men har trots det en relativt hög syrgastärings—
hastighet vid jämförelse med andra provpunkter tagna på E/T—botten. Det kan förklaras
med att provpunkterna 3, 4 och 10 har en hög organisk halt, vilket är den främsta
förklaringen till hur stor syrgastäringshastigheten är, enligt Enell (1985). Ackumulations—
bottnar har i denna undersökning ungefär 1,5 gånger (i medeltal) snabbare syrgastärings—
hastighet än E/T—bottnar (tabell 1). Vid en jämförelse med värdet på syrgastärings-
hastigheten med t.ex. Enells undersökning 1985 är värdena högre i denna undersökning.
Det beror troligtvis på att denna undersökning utfördes i rumstemperatur (medelvärde:
+21,10C), då kemiska reaktioner fortlöper snabbare än vid +4,5-—+5,9OC som var den
rådande temperaturen vid Enells försök.

Enligt resultaten för fosfatfosforläckage verkar det som om hastigheten på PO4—P—läckaget
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och hur mycket PO4—P som läcker från sedimenten vid de olika provpunkterna dels beror
på vilken bottentyp provet är taget, dels på karaktäristiken i de geologiska formationerna
runt prOVpunkten och dels på var i undersökningsområdet provet är taget. Prover tagna på
ackumulationsbotten verkar ha en större förmåga att lösgöra fosfor som fosfatfosfor än
erosions— och transportbottnar. Är sedan sedimentet hämtat från en prOVpunkt, som kan
beskrivas som en djuphåla där material har samlats under en lång tidsrymd, verkar
tendensen att lösgöra fosfatfosfor öka. Provpunkterna 3 och 7 ligger på E/T—botten (25
respektive 20 meters djup) och har de lägsta halterna av PO4—P—läckage i undersöknings—
området. Förklaringen till att provpunkt 3 har så låg halt är troligtvis kraftig turbulens i
vattenmassan p.g.a. Värtahamnens läge alldeles intill provpunkten, vilket kan medföra
borttransport av finmaterial och därmed tillika olika fosforfraktioner. Detsamma gäller
även för prOVpunkt 7, som ligger relativt öppen för vind— och vågpåverkan, vilket ger en
bortförsel av finmaterial till djupare belägna bottnar. De provpunkter som skiljer sig från
alla andra är punkterna l, 6 och 11. Dessa tre provpunkter är belägna på 42, 53 respektive
52 meters djup. Punkterna 6 och 11 är utpräglade djuphålor. En stor sedimentation av
finmaterial sker därför vid dessa båda platser Vilket visar sig vid läckaget av PO4-P från
sedimentet. En annan djupt belägen provpunkt är punkt 8 vid Stora/lilla Höggarn med ett
provtagningsdjup på 52 meter. Trots det stora djupet har ej så stor mängd PO4—P släppts från
sedimentet (figur 8), vilket kan bero på att denna provpunkt inte är omgiven av branta
väggar där finmaterial kan rasa ned till bottnen. Ser man på figur 8 kan man även skönja
en viss tendens till större läckage av PO4—P från bottensedimenten ju längre ut i undersök—
ningsområdet man sträcker sig. Detta beror sannolikt på att den ackumulerande förmågan
är större på bottnarju längre uti skärgården man sträcker sig. Under vissa förhållanden kan
nämligen material från de inre ackumulationsbottnarna resuspenderas och ackumuleras på
utanförliggande ackumulationbottnar. Samtliga kurvor är lite knyckiga (bilaga 3), vilket
kan bero på små fel i analysförfarandet av PO4—P—koncentrationen. En annan orsak kan
vara frigörelse av syrgasbubblor från sedimentet, vilka kan påverka redoxpotentialen i
sediment—vattensystemet, vilket leder till förändringar i mekanismen för fastläggandet och
frigörandet av fosfatfosfor, enligt Marais m.fl. (1983) och Florentz m.fl. (1984).

Kopplingen mellan syrgas— och fosfatfosforkoncentrationen i tabell 2 visar en hög kor—-
relation. Korrelationen är beräknad för vården vid 100% syrgasmättnad (#80 mg/l) ned
till 0,3 mg/l i vattenpelaren ovanför sedimentytan. Det enda värdet som utmärker sig i
tabell 2 är korrelationskoefficienten för provpunkt 3. Korrelationskoefficientens låga
värde beror på att ett mätfel troligtvis har gjorts vid de två sista mätningarna av
fosfatfosforkoncentrationen. Korrelationen mellan 02" och PO4—P—koncentrationen be—
skrivs i många artiklar där bl.a. Holm (1978) kan nämnas. Holm ( 1978) beskriver även hur
mängden frigjord PO4—P är direkt proportionell med den organiska halten, men någon
sådan stark koppling har ej kunnat fastställas vid denna undersökning.

Reproducerbarheten av den experimentella analysutrustningen verkar relativt tillförlitlig.
Enligt tabell 3 är det relativa felet mindre vid höga medelvärden, vilket kan tyckas
naturligt, eftersom nämnaren i variationskoefficientformeln blir stor. Tillförlitligheten i
mätningarna är inte speciellt hög när OZ—koncentrationen börjar närma sig 1 mg/l och
därunder. Däremot är mättillförlitligheten relativt stor vid 90 resp. 50% syrgasmättnads—
grad där hastigheterna för syrgastäringen är beräknad. På liknande sätt är tillförlitligheten
vid kontrollen av reproducerbarheten av PO4-P-mätningar relativt liten vid låga medel—-
värden av PO4—P—koncentrationen i vattenpelaren ovanför sedimentytan (tabell 4). Det är
först när fosfatfosforkoncentrationen kommer över 100 ug/l som variationskoefficienten
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får ett acceptabelt värde ((5%). Någon skillnad i mätosäkerhet vad gäller reproducerbar-
het mellan de båda provtagningslokalerna, dvs. provpunkt l (längst in i undersökningsom—
rådet, taget på lös botten med låg halt torrsubstans) och 13 (längst ut i undersökningsom—
rådet, taget på hårdare botten med högre halt torrsubstans), kan ej säkerställas, eftersom
variationskoefficienterna ligger i ungefär samma storleksordning vid båda mättillfällena.
Vad man däremot kan påpeka är att sediment tagna på kraftigt reducerad botten med hög
vattenhalt är betydligt svårare att handskas med i själva analysförfarandet än sediment
tagna på oxiderade bottnar med lägre vattenhalt, vilket kan påverka mätosäkerheten.
Speciellt vid bottnar med reducerat sediment med inslag av metangas blir mätosäkerheten
stor, då gasbubblor plötsligt kan släppas loss från sedimentet och störa mätresultaten.

Biomassan av bakterier beräknades för att se om det fanns någon korrelation mellan
biomassan och den interna belastningen av fosfor (PO4—P—1äckage från sediment). Bio—
massan enligt figur 1 1 är beräknad på ett ca 0—10 cm djupt homogeniserat sediment. Enligt
Boström (1988) minskar biomassan nedåt i en sedimentvertikal. Biomassan beräknad vid
de olika provpunkterna i denna undersökning är därför något mindre än om man jämför
med biomassan beräknad på 0—1 cm djup i Boström (1988). Enligt figur 11 är biomassan
lägre vid provpunkterna 3, 4 och 5 (OAS—0,73 mg/g TS) än vid de övriga lokalerna. Detta
kan bero på Värtahamnens läge vid provpunkt 3, vilket skapar turbulens i vattenmassan
som leder till bortförsel av finmaterial och därmed även bakterier. Liknande orsak kan vara
av betydelse vid provpunkt 4 som ligger på 20 meters djup, vilket gör att bottensedimentet
därigenom kan utsättas för vind— och vågpåverkan. Förklaringen till varför punkt 5 har en
så liten mängd biomassa (0,48 mg/g TS) är däremot svårare att finna. De övriga
provpunkterna verkar genomgåeende ha en högre mängd biomassa där provpunkterna 6,
7 och 13 utmärker sig. Provpunkten 6 är tagen på stort djup, 53 meter, vilket kan förklara
den något högre mängden biomassa. Provpunkt 7 har en hög mängd biomassa (2,0 mg/g
TS). Det är lite förvånande, eftersom provpunkten endast ligger på 20 meters djup och på
ett sådan plats där vind— och vågpåverkan borde göra sig gällande. Den organiska halten
vid denna provpunkt är inte heller speciellt hög jämfört med de andra provpunkterna,
vilket annars kan vara en förklaring till större mängd biomassa. Överlag kan man tolka
figur 11 som att mängden biomassa stiger ju längre ut i skärgården man sträcker sig.
Korrelationskoefficienten mellan PO4—P—läckaget från sediment enligt figur 8 och mäng—
den biomassa, figur 11, är dock inte hög (r=0,l3). Enligt Boström m.fl. (1985) beror
internbelastningen av fosfor på den mikrobiella aktiviteten i sedimenten. Någon sådan
koppling kunde dock ej säkerställas i denna undersökning, då korrelationskoefficienten
mellan biommassan och läckaget av PO4-P från sedimentet var så lågt som m0,13. Den
låga korrelationen kan dock bero på liten noggrannhet vid beräkningen av bakterier.

Som ett mått på hur bra denitrifikationsprocessen fungerar i undersökningsområdet
beräknades den potentiella aktiviteten hos denitrifierande bakterier. Denitrifikationen är
naturens egna kväveventil, där nitrat (NO3') omvandlas till kvävgas (NZ). EnligtWennberg
m.fl. (1995) hämmas aktiviteten bl.a. av persistenta organiska ämnen som finns upp——
lagrade i bottensediment. Syftet med undersökningen av aktiviteten hos denitrifierande
bakterier har inte varit att förstå vad som hämmar bakterierna utan snarare att peka på vissa
lokaler i undersökningsområdet, där denitrifikationsaktiviteten är låg respektive hög
relativt varandra. Hastigheten för att omvandla NZO till syrgas och kvävgas är högre för
bakterierna vid exempelvis provpunkterna 1, 7 och 10 jämfört med övriga punkter.
Samtidigt uppvisar provpunkterna 8 och 11 en lägre aktivitet (4—6 gånger) än de högsta
staplarna. Det kan förklaras med att punkterna 8 och 11 är bland de djupast belägna
provpunkterna i undersökningsområdet, där sedimentproverna är hämtade på väl definie—
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rade ackumulationsbottnar. Samtidigt ligger provpunkt 8 strax utanför Koviksuddes
reningsverksutsläpp, som möjligtvis kan släppa ut vissa bakteriehämmande ämnen, vilket
kan förklara den låga aktiviteten hos bakterierna.

Undersökningen visar att analysapparaten verkar fungera på ett tillfredsställande sätt vad
gäller mätning av syrgas— och fosfatfosforkoncentrationens förändringar med tiden i
vattenmassan ovanför sedimentytan.

För vidare utveckling av analysapparaturen bör analyser göras
' på sedimentproppar med ostörd sedimentyta,
' i kylrum med variabel temperatur för att simulera aktuella bottentemperaturer vid
provtagningstillfället.

För en ökad förståelse skulle det vara intressant att analysera sediment från samma
provpunkt under olika tider på året för att studera säsongsvariationer. Det skulle även vara
intressant att studera syrgasavklingningen i vattenmassan ovanför sedimentytan på ett mer
ingående sätt. Är den kemiskt eller biologiskt styrd? Eller inverkar båda processerna? Om
det senare är fallet — när börjar/slutar den ena respektive den andra processen att inverka
på syrgastäringen?
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Bilaga 1. Provpunktskoordinater

Prov——
punkt PrOVpunktsnamn Pesition Djup (m)

1 Fjäderholmarna 592003N 181 180E 42
2 Fjäderholmama 592003N 181 180E 20
3 Lilla Värtan 592147N 180712E 20
4 Stora Värtan 592432N 180840E 25
5 Askrikefjärden 592295N 181180E 29
6 Halvkakssundet 592070N 181390E 53
7 Svanholmen 592176N 181505E 20
8 Stora/Lilla Höggarn 592182N 181720E 52
9 Koviksudde 592205N 182062E 38

10 Koviksudde 592208N 182190E 21
1 1 Torsbyfjärden 592172N 182727E 52
12 Solöfjärden 592261N 182729E 20
13 Solöfjärden 592265N 182621E 46
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Bilaga 2. Syrgaskoncentration i vattenpelaren ovanför sedimentytan i
tiden för sediment från respektive provpunkt
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Bilaga 3. Fosfatfosforkoncentration i vattenpelaren ovanför sediment-
ytan i tiden för sediment från respektive provpunkt
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Fotnot. Diagram för provpunkterna 2 och 12 finns ej med p.ge. problem vid fosfatfosfor—
analys.
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