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INLEDNING

Information om havsbottnen behövs som underlag för planering av användande och skydd av våra kust- 
och havsområden och för att uppfylla de marina miljökvalitetsmålen i enlighet med regeringens proposi-
tion 2009/10:155. Det är viktigt att känna till såväl havsbottnens relief och bottenmaterialens egenskaper 
som eventuella innehåll av miljögifter och andra ämnen. Detta behövs för att kunna bestämma exempelvis 
bärighet och grävbarhet samt för att kunna bedriva en effektiv miljöförvaltning. Sedimenten på havsbott-
nen fungerar som en källa eller sänka för näringsämnen (främst fosfor) och spelar ofta en nyckelroll för 
ett havsområdes näringsstatus. Dessutom utgör havsbottnen livsmiljön för många organismer och dess 
egenskaper har en betydande inverkan på den biologiska mångfalden i hela Östersjön.

Sedimenten på havsbottnen kan liknas vid historiska arkiv som över årtionden till årtusenden regist-
rerat naturliga och av människan orsakade miljöförändringar i havet. Dessa arkiv kan bl.a. användas till 
att bestämma när ett havsområde förorenades eller blev syrefritt eller till forskning om Östersjöns historia 
och utveckling. För att tillgodose behovet av maringeologisk information till samhället bedriver SGU en 
kartläggning av Sveriges havsbottenområden där sediment- och miljöprovtagning ingår.

Kartläggningen syftar till att ge kunskap om havsbottnens uppbyggnad från berggrunden upp till 
havsbottenytan. Informationen redovisas som tryckta och digitala kartor samt beskrivningar som denna. 
Insamlade och bearbetade data lagras i SGUs databaser.

För att bättre kunna förstå och använda en maringeologisk karta behöver man ha kunskaper om hur 
havsområden utvecklats, hur havssedimenten bildas, hur de ser ut och vilka egenskaper de har. Det är först 
då man kan utnyttja kartans information fullt ut. För att underlätta användningen av kartan ges därför i 
denna beskrivning allmän information om maringeologi samt kortare information om maringeologiska 
undersökningsmetoder. I övrigt presenteras tolkningar och analyser av undersökningsresultaten. Angivna 
åldrar i texten är uttryckta i kalenderår före nutid, definierat som 1950.

Fältarbetet för Maringeologiska kartan Bottenviken har genomförts under år 2003. Under arbetet har 
ca 1 900 km mätlinjer uppmätts och undersökts med hydroakustiska metoder. Omkring 140 sediment-
prover har upphämtats och bottenobservationer har utförts med undervattenskamera. De positioner för 
mätlinjer, sedimentprover och bottenobservationer som använts för att framställa kartan finns tillgängliga 
på SGUs webbplats.

Fältarbete och bearbetning har utförts av följande personal från SGU: Gunnar Bergh, Ingemar Cato, 
Anders Elhammer, Bernt Kjellin, Fredrik Klingberg, Olof Larsson, Anna-Lena Lind, Greger Lindeberg, 
Pär Nordgren, Johan Nyberg, Gunnel Ransed, Emma Sellén, Peter Slagbrand och Nina Tuomokoski. 
Huvudförfattare har varit Johan Nyberg. Torbjörn Thelander har skrivit avsnittet om berggrunden. Kartan 
är huvudsakligen sammanställd av Gunnar Bergh. SGUs maringeologiska kartor finns i två fasta skalor: 
1:100 000 och 1:500 000. Det förekommer även specialkartor med andra skalor. Maringeologiska kartan 
Bottenviken är i skala 1:500 000 och redovisar det sediment eller bergart som dominerar (huvudjord-  eller 
huvudbergart) i den översta metern av havsbottnen. De tunna lager av sediment (<50 cm) som kan före-
komma i havs bottenytan  redovisas inte i denna skala.

HAVSBOTTNENS GEOLOGI

Inom de havsområden som omger Sverige motsvarar havsbottnens geologi i stor utsträckning geologin på 
land, men en del skillnader är markanta. Till exempel har den sedimentära berggrunden större utbred-
ning i havet än på land.

De processer som påverkar och omformar havsbottnens geologi skiljer sig starkt från de som påverkar 
marken på land. Vatten har, när det sätts i rörelse i form av vågor och strömmar, en kraftfull och omfor-
mande inverkan. Denna process har störst effekt i exponerade lägen och nära vattenytan där erosionen 
blir som mest omfattande. Påverkan avtar med ökat vattendjup och minskande vattenrörelser. I lägen där 
endast små vattenrörelser förekommer sker i stället en pålagring av finsediment. Detta sediment utgörs 
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dels av finmaterial som tillförs från land eller områden där havsbottnen eroderas, dels av organiskt material 
som produceras av växter och djur. Läs mer om detta i avsnittet Sedimentdynamik.

Havsbottnen är å andra sidan skyddad från många av de omformande processer som påverkar den ytliga 
geologin på land, såsom frost, regn och snö. Detta innebär att former skapade av processer som sedan 
länge upphört, t.ex. spår av strandade isberg från den senaste inlandsisen, finns bevarade i havsbottnen 
i större utsträckning än på land. Även mänsklig påverkan skiljer sig mellan land och hav. På land påver-
kas marken av bebyggelse och jordbruk, medan havsbottnen påverkas genom exempelvis trålning samt 
dragning av kablar och ledningar.

Sedimentens indelning och förekomst inom kartområdet

I den maringeologiska kartan redovisas sedimenten (jordarterna) indelade utifrån bildningsmiljö, korn-
storleksfördelning och innehåll av organiskt material. Härigenom kan man utläsa vissa drag i sedimentens 
fysikaliska egenskaper och rådande bottendynamiska förhållanden samt få information om sannolik 
lagerföljd på djupet.

Sedimenten på den svenska kontinentalsockeln har bildats under den yngsta perioden i jordens utveck-
lingshistoria, kvartärtiden, och då med få undantag under den senaste istiden (glaciala perioden) samt 
den därpå följande och nu pågående varmare perioden (postglaciala perioden). Baserat på bildningsmiljö 
delas sedimenten in i två huvudgrupper: glaciala och postglaciala sediment. Glaciala sediment har bildats 
i en miljö som påverkats av en inlandsis och dess smältvatten. Postglaciala sediment har bildats genom 
omlagring av glaciala sediment samt genom nybildning efter inlandsisens avsmältning. En allmän redo-
görelse för dessa bildningar finns exempelvis i geologiska läroböcker eller i banden Berg och jord (Fredén 
2002) samt Hav och kust (Sjöberg 1992) i Sveriges Nationalatlas.

Till grund för indelningen efter kornstorleksfördelning ligger en modifierad version av Atterbergs 
korngruppsskala (tabell 1). Jordarterna benämns i huvudsak utifrån den viktmässigt dominerande korn-
gruppen. Indelningen baseras också på sedimentens innehåll av finfraktionen ler, som anges i viktprocent 
av alla partiklar mindre än 20 mm (tabell 2), samt på innehåll av dött organiskt material (tabell 3).

Jordarter kan ha olika egenskaper, t.ex. med avseende på bärighet och grävbarhet. Då bärighet och 
grävbarhet främst har undersökts på land är de framtagna uppgifterna inte helt applicerbara på marina 
förhållanden (tabell 4). Därför anges grävbarhet respektive bärighet endast graderade från hög till låg, 
för att ge en indikation på sedimentets egenskaper. Risk för ras och skred finns alltid i samband med 
muddring, grävning eller schaktning i vattenmättade sediment.

Glaciala bildningar

Glaciala bildningar omfattar sediment som har bildats direkt av en inlandsis eller dess smältvatten. Hit 
förs också bildningar som bildats under tidigare istider och deras mellanliggande värmeperioder och som 
sedan påverkats av den senaste nedisningen. Gemensamt för glaciala sediment är att andelen organiskt 
material är mycket låg. I den maringeologiska kartan kan mer sparsamt förekommande sediment föras 
samman i större klasser. I det följande beskrivs sedimenten indelade efter hur de klassi ficerats i kartorna.

Morän
Morän bildades när inlandsisen tog upp material från berggrunden eller tidigare bildade jordlager, trans-
porterade materialet och avlastade det vid botten av en aktiv is eller genom framsmältning ur dynamiskt 
död is. Under transporten i isen krossades och nöttes materialet.

Morän är ett osorterat sediment som vanligen innehåller alla kornstorlekar, från ler till block. Sand är 
som regel den dominerande fraktionen i urbergsområden, medan ler är den dominerande fraktionen där 
berggrunden är av sedimentär typ. Vissa moräntyper kan innehålla ett betydande inslag av vattensorte-
rat material. Moränen benämns grusig, sandig eller sandig-siltig beroende på kornstorlekssammansätt-



BESKRIVNING TILL MARINGEOLOGISK A K ARTAN BOT TENVIKEN6

Tabell 1. Korngruppsskala (Karlsson & Hansbo 1984).
Grade scale.

Grovindelning 
(fraktion)
Fraction

Block

Boulder

Sten 

Stone

Grus

Gravel

Sand

Sand

Silt

Silt

Ler

Clay
Finindelning
Subdivision

grov
coarse

grov
coarse

mellan
medium

grov
coarse

mellan
medium

fin
fine

grov 
coarse

mellan
medium

fin
fine

grov 
coarse

mellan
medium

fin
fine

Kornstorlek, mm
Grain size, mm  >600 200 60 20 6 2 0,6 0,2 0,06 0,02 0,006 <0,002 

Tabell 2. Sedimentens indelning efter lerhalt.
Classification of sediments based on clay content.

Lerhalt (%) Benämning
Clay content (%) Nomenclature
<5 Lerfritt eller svagt lerigt sediment

Non-clayey or poorly clayey sediment
5–15 Lerigt sediment

Clayey sediment
15–25 Grovler

Coarse clay
>25 Finler

Fine clay

Tabell 3. Sedimentens indelning efter organisk halt.
Classification of sediments based on organic content.

Organisk halt (%) Benämning
Organic content (%) Nomenclature
<2 Gyttjefritt sediment

Non-muddy sediment
2–6 Gyttjigt sediment (t.ex. gyttjelera)

Muddy sediment (e.g. gyttja clay)
6–20 Sedimentgyttja (t.ex. lergyttja)

Muddy sediment (e.g. clay-gyttja)
>20 Gyttja

Gyttja

Tabell 4. Sedimentens geotekniska egenskaper (Daniel 1990).
Geotechnical properties of sediments.

Jordart Bärighet 1 (hög)–5 (låg) Grävbarhet 1 (hög)–5 (låg)
Soil type Bearing capacity 1 (high)–5 (low) Excavation capacity 1 (high)–5 (low)
Morän, grov
Coarse till

1–2 3–5

Morän, finkornig
Fine-grained till

3–4 3–5

Isälvsmaterial
Glaciofluvial material

1–2 1–4

Glacial finsand–silt
Glacial fine sand to silt

1–4 1–3

Glacial lera
Glacial clay

1–5 1–3

Sand (postglacial)
Sand

1–2 1–2

Finsand (postglacial)
Fine sand

1–4 1–2

Silt (postglacial)
Silt

3–5 1–3

Lera och gyttjelera (postglacial)
Clay and gyttja clay

4–5 1–2

ningen. Om lerhalten överstiger fem procent benämns moränen lerig, om halten överstiger 15 % benämns 
den moränlera. Lerig morän eller moränlera är vanliga inom områden med kalkstensberggrund. Den 
organiska halten i morän är normalt mycket låg.

I områden där moränen utsatts för starka vågrörelser är finmaterialet i ytan ursköljt. Där betecknas 
moränen som svallad och ytsedimentet består av kvarlämnat material, t.ex. sten och block, så kallat 
residual sediment. Grova moräner har en mycket hög till hög bärighet. Bärigheten hos finkorniga moräner 
är däremot lägre och grävbarheten är generellt låg.

I den maringeologiska kartan redovisas vanligen de olika moräntyperna sammanförda under begrep-
pet morän. Där underlagsdata indikerat att moränen är lerhaltig används beteckningen moränlera eller 
lerig morän.
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Morän förekommer rikligt i bottenytan vid och nära kusten i kartområdet. Moränen är mestadels san-
dig och normalblockig. Moränlera förekommer dock sporadiskt. Allmänt ligger moränen direkt på berg-
grunden och där moränen inte påträffas i ytan underlagrar den sediment över stora delar av kartområdet. 
Mäktigheten varierar men är i regel relativt mäktig och mäktigheter upp till 30–50 m kan förekomma. 

Isälvsavlagring i allmänhet
När inlandsisen smälte frigjordes stora mängder vatten från isen. Genom sprickor och tunnlar sökte sig 
vattnet ner till isens botten och fram till isfronten. Material från såväl isen som dess underlag transporte-
rades av smältvattnet. Under transporten i dessa isälvar avrundades materialet, sorterades och avsattes i 
sprickor och tunnlar, i eller under inlandsisen, samt framför dess front. När iskanten successivt retirerade 
avsattes isälvssedimenten som mer eller mindre sammanhängande, ryggformade avlagringar, så kallade 
rullstensåsar. Utbredda fält och deltan förekommer också. Isälvsavlagringar kännetecknas vanligtvis av 
tydligt skiktade och sorterade sediment som ofta innehåller strömstrukturer.

Kärnpartierna i stora isälvsavlagringar innehåller ofta rundade stenar och block och ligger vanligen 
direkt på berg medan de mer distala delarna kan överlagra morän. I övrigt består isälvsavlagringarna 
vanligen av sand och grus. Såväl kornstorlek som sorteringsgrad kan dock växla avsevärt inom samma 
avlagring. Isälvsavlagringar har en mycket hög till hög bärighet. Grävbarheten är, beroende på block- och 
stenfrekvens, hög till låg. I områden där isälvsavlagringar utsatts för stark påverkan från vågrörelser är 
de, i likhet med morän, svallade och har vanligen en yta dominerad av sten.

Större isälvsavlagringar i bottenytan inom kartområdet förekommer på grundområdet Marakallen, 
som ligger sydost om Luleå, i Seskaröfjärden i den norra delen av kartområdet, och sydost om Piteå. 
Marakallen hänger med stor sannolikhet samman med de isälvsavlagringar som förekommer vid och 
sydost om Luleå. Isälvsavlagringen i Seskaröfjärden är med stor sannolikhet en fortsättning på de två 
åsar som mynnar ut i havet strax norr därom. Isälvsavlagringen sydost om Piteå är med stor sannolikhet 
en fortsättning på Piteälvsåsen.

Glacial silt och finsand
Hastigheten hos det vatten som strömmade ut från en isälvs mynning avtog snabbt med ökande avstånd 
från mynningsområdet. I och med att strömhastigheten minskade, minskade också vattnets förmåga att 
transportera sedimentpartiklar. De grövsta partiklarna sedimenterade i eller i anslutning till mynningen, 
medan de finare partiklarna fördes längre från utloppet, ju mindre partikel desto större avstånd. Denna 
sorteringsprocess gav upphov till avlagringar som vanligen kännetecknas av en i vertikalled regelbun-
den växellagring mellan skikt av finsand och silt. Tunna lerskikt kan även förekomma. Skiktningen 
betingas av i huvudsak årstidsbundna variationer i isälvarnas vattenföring. Dessa sediment underlagrar 
ofta glacial lera.

I den maringeologiska kartan har de finare sedimenten sammanförts under beteckningen glacial 
finsand och silt. Bärigheten varierar från mycket hög till låg och grävbarheten är hög till låg. Erosions-
känsligheten hos glacial silt och finsand är stor.

Inom kartområdet förekommer glacial silt och finsand sparsamt i bottenytan, oftast i anslutning 
till isälvsavlagringarna. Den förekommer på en del ställen djupare ned i lagerföljden, framför allt 
längs med sidorna av isälvsavlagringar där det förekommer glacial silt och finsand under postglaciala 
avlagringar (fig. 1).

Glacial och interstadial silt–sand
I Bottenviken och i norra Bottenhavet förekommer upp till 70 m mäktiga avlagringar bestående av skik-
tade sediment, huvudsakligen finsand och silt. Avlagringarna, som ställvis har platåliknande form, är 
inte sällan överlagrade av morän och bedöms vara avsatta före den slutliga isavsmältningen.

Bärigheten varierar från mycket hög till låg och grävbarheten är hög till låg. Erosionskänsligheten hos 
finsand och silt är stor.
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Det insamlade hydroakustiska materialet indikerar att formationen byggs upp av ett, flerstädes skiktat, 
sandigt siltigt material. Tolkningen stöds av de sedimentprovtagningar som utförts. På några platser synes 
mäktig morän vara inlagrad i de skiktade sedimenten. Indikationer på att formationen varit överlagrad av 
en förhållandevis tunn, numera till stor del borteroderad morän har också iakttagits. Formationens bild-
ningssätt är inte klarlagt. Möjligen har materialet avsatts i issjömiljö, eventuellt bland bottenfasta isrester.

Tidpunkten för avsättningen kan eventuellt vara under den tidigare fasen av Weichselistiden (se avsnit-
tet Utvecklingen inom Östersjöområdet).

Glacial lera
Det mest finkorniga materialet som isälvarna förde med sig höll sig länge svävande (suspenderat) i det 
utströmmande smältvattnet innan det så småningom, när strömhastigheten avtog, sjönk och avsattes 
på bottnen som glacial lera. I sötvatten eller vatten med låg salthalt kom lerpartiklarna, beroende på 
den årstidsbundna periodiciteten i inlandsisens avsmältning, att vid sedimentationen utbilda varv, dvs. 
regelbundna växlingar mellan skikt med grövre eller finare sammansättning (diatakt lera). Lagringen 
följer vanligen underlaget konformt, dvs. parallellt med överytan på underliggande jordlager eller berg. 
I saltvatten däremot motverkade flockuleringsprocesser utbildandet av varvighet (symmikt lera). I relativ 
närhet av isälvsmynningar är eventuella årsvarv grova och innehåller inslag av silt. Med ökande avstånd 
från utloppen ökar lerinnehållet. I den maringeologiska kartan redovisas även den glaciallera som om-
lagrades under den initiala, snabba landhöjningsfas som följde landisens tillbakaryckning som glacial lera.

Glacial lera karaktäriseras av en låg organisk halt (vanligen under en procent), hög lerhalt och hög plas-
ticitet. Den innehåller sporadiskt sand- och gruspartiklar, samt stenar som i samband med inlandsisens 
avsmältning smält fram och tappats av isberg. Den glaciala lerans färg varierar normalt från rödbrun till 
grå (fig. 2).

Erosionskänsligheten är normalt relativt låg på grund av starka kohesionskrafter mellan partiklarna 
i glacialleran, men inom grunda områden som utsätts för eller har utsatts för kraftig vågpåverkan samt 
i områden utsatta för starka strömmar är den glaciala leran ofta eroderad. Ytan täcks då normalt av ett 
tunt residuallager av sand, grus, enstaka stenar och block som vågor och strömmar preparerat fram men 
inte förmått transportera bort. Eroderad glacial lera kan, främst i sluttningar, till följd av varvigheten 
uppvisa en trappstegsliknande yta. Bärigheten varierar från mycket hög till mycket låg och grävbarheten 
är hög till låg.

De grus- eller sandskikt som ofta förekommer på den glaciala lerans överyta när denna utgör botten-
ytan ger en förhållandevis stark akustisk signatur. Penetrerande mätningar (seismik och sedimentekolod) 
redovisar en bandad textur. Bandningen följer vanligen underlaget konformt, dvs. parallellt med överytan 
på underliggande jordlager eller berg. Den glaciala leran påträffas i ytan över stora delar av kartområdet, 

Figur 1. Glacial silt och sand upptagen 
med vibrohammarborr. 
A sample of glacial silt and sand.
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framför allt i lokala dalar eller sänkor och djupare partier. Den överlagras oftast av ett tunt lager av sand 
och grus. Mäktigheten varierar men uppgår sällan till mer än 10 m.

Postglaciala bildningar

När inlandsisen började smälta bort från Skandinavien för ca 17 000–18 000 år sedan minskade isens tryck 
på jordskorpan. I takt med avsmältningen började landet höja sig och strandlinjen försköts successivt 
mot läget för dagens strandlinje. Landområden belägna under den högsta gräns dit havet en gång nått 
(högsta kustlinjen, HK) kom i exponerade lägen och utsattes för vågornas bearbetande och omlagrande 
krafter allteftersom landet steg ur havet. Där exponeringen för vattenrörelser är lägre bildas residulasedi-
ment, t.ex. på något större vattendjup eller i mer skyddade strandavsnitt. I dessa områden förmår vågor 
och strömmar inte sätta de grövre partiklarna i rörelse men sköljer bort det finare material som omger 
dem. Processen pågår tills den resulterande kappan av grövre material förhindrar vidare erosion av det 
primära sedimentet.

Det bortsvallade materialet avsattes vid och närmast utanför stränderna ovanpå tidigare avsatta glaciala 
jordlager med, i princip, från stranden och utåt minskande kornstorlek. I takt med landhöjningen kom 
också vattendragens erosionsbas att förskjutas mot kusten samtidigt som deras lopp och transportkapa-
citet förändrades. Tillsammans med andra erosiva och transporterande processer innebär detta en ännu 
pågående omlagring och nybildning av sediment i havet. Till nybildningen bidrar i inte oväsentlig grad 
havets egen produktion av organiskt material, vilket tillsammans med minerogent material sedimenterar 
som gyttjelera eller lergyttja. De postglaciala sedimenten indelas efter kornstorlek, lerhalt och innehåll av 
organiskt material enligt tabellerna 1–3. I den maringeologiska kartan kan mer sparsamt förekommande 
sediment föras samman i större klasser.

Postglacialt grus och sten
Postglacialt grus och sten förekommer dels som svallavlagringar, dels som tunnare residualsediment. 
Svallsedimenten bildas genom att vågsvall och bränningar under lång tid bearbetar kust och grund-
områden, samt transporterar och sorterar jordpartiklarna efter kornstorlek. Beroende på kustens utseende, 
bottenmorfologi och hur stor energi vågorna har eller har haft bildas antingen svallsand, svallgrus eller, 
i mycket vågexponerade lägen, klapper. Dessa bildningar återfinns i allmänhet i bränningszonen. Svall-

Figur 2. Glaciallera upptaget med 
gripskopa.
A sample of glacial clay.
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sedimenten överlagrar normalt andra sediment eller berg, men kan också underlagra finkorniga sediment 
i områden som genom landhöjningen hamnat i ett mot vågor mindre exponerat läge. Grus och sten har 
normalt en mycket hög till hög bärighet samt hög grävbarhet. Bärigheten hos denna typ av bildningar 
är dock beroende av sedimentets mäktighet och av underlagrande sediment.

Inom kartområdet påträffas oftast tunna skikt (upp till några decimeter) av postglacial sten och grus 
i bottenytan som överlagrar glaciallera och morän.

Postglacial sand och grus
Under beteckningen postglacial sand och grus i den maringeologiska kartan sammanfattas sediment 
där en eller flera kornstorleksklasser från grovgrus till mellansand dominerar. Sand och grus bildar ofta 
svallrevlar närmast stranden och bränningsrevlar längre ut. Postglaciala sand- och grusavlagringar före-
kommer också på djupare vatten under vågbasen, och har där bildats till följd av strömerosion. Dessa 
sediment kan förekomma i trånga sund och som residualmaterial på glacial lera (se ovan).

Svallgrus har ofta en växlande sammansättning i vilken förutom grus ingår både sand och sten. 
Svallsanden däremot är vanligen mer välsorterad. Böljeslagsmärken är vanliga på sandbottnar. Ofta 
ansamlas snäck- och musselskal mellan böljeslagsmärkenas ryggar.

Erosionskänsligheten är hög för svallsand. Sand och grus har normalt en mycket hög till hög bärig-
het samt hög grävbarhet. Bärigheten hos denna typ av bildningar är dock beroende av mäktigheten och 
underlagrande sediment.

Inom kartområdet förekommer postglacial grus, grovsand och mellansand (fig. 3) som huvudjordart 
framför allt i anslutning till isälvsavlagringarna. Generellt är kornstorleken hos svallmaterialet grövre 
ju närmare kärnan av isälvsavlagringen det återfinns. Sedimenttypen uppträder även som huvudjordart 
lokalt längs med kusten med en ringa mäktighet. Postglacial grus, grovsand och mellansand uppträder 
även som tunt lager på glaciallera och morän i kartområdet.

Postglacial finsand
Finsand avsätts i mindre exponerade lägen och i områden längre ut från stranden eller i områden med 
låg strömpåverkan. Finsand är rörlig och kan transporteras långa sträckor av havsströmmar. Den är 
vanligen mycket välsorterad. Finsanden överlagrar normalt andra sediment men kan i vissa fall under-
lagra finkornigare sediment, något som exempelvis sker om miljön ändrats och blivit mindre exponerad. 

Figur 3. Postglacial grus, grovsand och 
mellansand upptaget med gripskopa.
A sample of gravel and sand.
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Sorteringsgraden är normalt hög för detta sediment. Bärigheten varierar från mycket hög till låg och 
grävbarheten är hög. Den postglaciala finsanden är mycket erosionskänslig.

Inom kartområdet förekommer postglacial finsand som huvudjordart framför allt i anslutning till is-
älvsavlagringarna. Mäktigheten är varierande, men torde sällan uppgå till mer än någon eller några meter. 
Sedimenttypen förekommer även som rörliga tunna lager på glaciallera och morän i delar av kartområdet.

Postglacial silt
Postglacial silt är en omlagringsprodukt bildad av våg- och strömpåverkan. Till skillnad från den post-
glaciala sanden avsätts postglacial silt dels i strandnära områden som regelbundet påverkas av vågor 
med relativt låg energi och mindre starka bottenströmmar (vikar och fjärdar) än vad som råder där sand 
deponeras, dels i områden långt ut från stranden. Halten av dött organiskt material kan i siltavlagringar 
vara så betydande att sedimentet får en gyttjig karaktär. Grunda siltbottnar utgör ett viktigt habitat för 
bl.a. ålgräs (Zostera marina). I och med siltens kohesiva krafter är den mindre erosionskänslig än t.ex. 
finsand. Bärigheten hos silt är låg och grävbarheten hög till låg.

Postglacial silt (fig. 4) förekommer som huvudjordart nära kusten i den norra delen, sporadiskt i de 
mellersta delarna och i den sydöstra delen av kartområdet. Som tunt lager uppträder postglacial silt på 
postglacial lera över delar av kartområdet.

Postglacial lera, gyttjelera och lergyttja
Vid erosion av tidigare avsatta sediment suspenderas de minsta partiklarna och kan transporteras långt 
bort från källområdet innan de så småningom avsätts som lera långt ut från stranden eller i vikar och fjär-
dar som är skyddade mot vågor och strömmar. De postglaciala lerorna kan vara laminerade, dvs. vara mer 
eller mindre regelbundet skiktade. I vissa fall kan lamineringen sammankopplas med årstidsvariationer i 
sedimenttillförseln, i andra fall med variationer i bottenvattnets syresättning (växlingar mellan oxiderande 
och reducerande förhållanden). Perioder då laminerade finkorniga sediment har bildats har förekommit 
under hela den postglaciala perioden. I svenska havsområden är laminerade sediment vanligast i Östersjön 
och återfinns främst i slutna bäcken, vikar och fjärdar med begränsad vattenomsättning. Om lerpartik-
larna har transporterats med sötvatten till salt havsvatten har sedimentationen påskyndats till följd av de 
flockuleringsprocesser som uppstår i mötet med den marina miljön i vattendragens  mynningsområden. 

Figur 4. Postglacial silt med ett tunt 
finsandsskikt i ytan upptaget med 
gripskopa.
A sample of postglacial silt.
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Beroende på halten av organiskt material (tabell 3) kan de finkorniga sedimenten delas in i postglacial 
lera, gyttjelera, lergyttja eller gyttja. I den maringeologiska kartan särskiljs inte dessa lertyper.

Gyttjeleror och lergyttjor är något elastiska och uppvisar ofta en grynig karaktär i färska brottytor. 
Färgen kan variera från grå eller grågrön i leror med låg organisk halt och med tillgång till syre, till svart 
i områden med syrebrist och hög organisk halt. Den svarta färgen orsakas av järnmonosulfider som bildas 
i den reducerande miljön. De ytligaste sedimentlagren i recenta (nutida) leror är mycket lösa och har 
normalt en vattenhalt som överstiger 75–80 %. Något djupare ner är konsistensen geléartad.

Områden med kontinuerlig, nutida sedimentation av finkorniga sediment, s.k. depositionsområden, 
innehåller ofta en stor andel organiskt material. Detta utgörs av rester från organismer från såväl vatten 
som land. Det organiska materialet har väsentligt lägre täthet än oorganiska partiklar av samma storlek 
och sjunker således långsammare till bottnen. Det är orsaken till att organiskt material i huvudsak avsätts 
i lugna och skyddade havsmiljöer, dvs. samma miljö som lera och finsilt sedimenterar i. I mäktigare avlag-
ringar kan halten av metangas vara betydande. Metangasen bildas av mikroorganismer vid nedbrytning 
av organiskt material i sedimenten.

Erosionskänsligheten är mycket hög i okonsoliderade leror, dvs. de med hög vattenhalt och pågående 
sedimentation men, till följd av kohesiva krafter, betydligt lägre i konsoliderade avsnitt. De postglaciala 
lerorna uppvisar normalt en jämn och strukturlös yta på havsbottnen. Bärigheten är mycket låg medan 
grävbarheten är hög.

I kartområdet förekommer postglaciala leror, gyttjeleror och lergyttjor i områden med större vattendjup 
och i områden som har eller har haft en begränsad vattenomsättning. Mäktigheten är normalt mindre än 
5 m, men större mäktigheter förekommer. Nutida (recent) sedimentation förekommer inom vissa delar 
av de områden som markerats som postglacial lera i den maringeologiska kartan.

Bildningar av speciellt intresse

I Bottenviken förekommer, som ovan nämnts, en områdesspecifik geologisk formation, sannolikt i huvud-
sak bestående av glacial silt och sand. Denna glacifluviala avlagring återfinns både i bottenytan och 
längre ned i lagerföljden. Avlagringen är relativt välsorterad och mäktig, vilket indikerar att sedimentet 
förmodligen har avsatts vid smältvattendränering på en bred front framför eller under inlandsisen. Tid-
punkten för avsättningen kan eventuellt vara under den tidigare fasen av Weichselistiden (se avsnittet 
Utvecklingen inom Östersjöområdet).

Inom kartområdet har tre utsjögrund av potentiellt intresse för såväl vindkraftsindustrin som natur-
vården undersökts. Marakallen, Klockgrundet/Tärnans grund och Rata Storgrund har specialstuderats 
på uppdrag av Naturvårdsverket.

Marakallen består till stor del av isälvsmaterial. Såväl kornstorlek som sorteringsgrad växlar inom 
avlagringen. I områden där isälvsavlagringen utsatts för starka vågrörelser och strömmar har sten och 
block ansamlats i ytan. I djupare partier och små svackor förekommer både mäktigare sandavlagringar 
och rörlig sorterad finsand. Längs med sluttningarna på sidorna av grundet förekommer grövre sand.

Klockgrundet/Tärnans grundare områden utgörs mestadels av morän. Denna morän är förmodligen 
påverkad av svallning och består till största del av residualmaterial av block, stenar och grus. I djupare 
områden, i svackor mellan höjdpartier av morän och längs med sluttningar, förekommer glaciallera, 
postglacial finsand och silt. Över stora delar av området förekommer tunna lager av postglacial sand och 
grus samt lättrörlig postglacial finsand.

Rata Storgrund består till största delen av morän med mindre, blottade kristallina berghällar. Moränen 
är till stora delar avsatt som smala långsträckta ryggar i riktning nordnordväst–sydsydost. I mellanlig-
gande svackor förekommer glaciallera som oftast är täckt av sand eller finsand i ett tunt lager. Moränen 
är förmodligen påverkad av svallning och består till stor del av residualmaterial av block, sten och grus.
På större djup vid grundets flanker förekommer postglacial gyttjelera. Över stora delar av grundområdet 
förekommer tunna lager av postglacial sand och grus samt lättrörlig postglacial finsand.
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Berggrundens indelning

De undersökningsmetoder som SGU använder för maringeologisk kartläggning är främst lämpade för 
sediment. Detta medför att möjligheterna att studera och identifiera den marina berggrunden är be-
gränsade. Kalt berg går att identifiera och markeras därför i kartbilden, såväl som berggrundsytans höjd 
och relief. Denna information används för att särskilja kristallin och sedimentär berggrund. Däremot 
är möjligheten att särskilja olika bergarter mycket begränsad och därför delas bergrunden endast in i 
kristallina och sedimentära bergarter.

Den kristallina berggrunden omfattar både magmatiska och metamorfa bergarter och utgör de äldsta 
delarna av havsbottnen. På land i Sverige är merparten av den kristallina berggrunden mellan en och två 
miljarder år gammal. Generellt har kristallint berg en hård struktur och hög motståndskraft mot erosion. 
Detta medför att det kristallina bergets yta ofta är betydligt ojämnare än det sedimentära bergets yta. 
Typiska exempel på kristallina bergarter är granit och gnejs.

I de hav som omgärdar Sverige dominerar sedimentära bergarter. Dessa är generellt yngre än de kris-
tallina och överlagrar således dessa. Huvuddelen av de sedimentära bergarterna är mellan några tiotals 
och några hundra miljoner år gamla. Många sedimentära bergarter är ofta mer eller mindre horisontellt 
lagrade. Dessa lagringsstrukturer kan ibland observeras och vara till hjälp vid klassning av berggrunden. 
Sedimentärt berg är generellt mer lätteroderat än kristallint berg.

Berggrunden inom kartområdet

De äldsta delarna av den kristallina berggrunden innehåller i kartområdets perifera, nordliga del  karelska 
kvartsiter, grönstenslavor och ca 2 100 miljoner år gamla kalkstenar. Ytmässigt är utbredningen av dessa 
bergarter underordnad. Den kristallina berggrunden i kartområdet domineras av gnejser som ursprung-
ligen avsattes som sandiga och leriga sediment i ett havsbäcken för ca 1960–1870 miljoner år sedan. 
Samtidigt med denna sedimentation förekom vulkanisk aktivitet med avsättning av lavor och vulkaniska 
askor. I de södra och mellersta delarna av kartområdet var vulkanismen främst knuten till subakvatisk 
miljö (Skelleftevulkaniterna, ca 1890–1880 miljoner år) medan avsättningen norrut främst skedde i sub-
aerisk miljö (Arvidsjaurvulkaniterna). De sedimentära och vulkaniska bildningar som avsattes under 
denna period och som senare ombildades till bergarter, kallas idag för svekofenniska. I samband med den 
svekokarelska orogenesen (bergskedjeveckning) för ca 1 880–1 800 miljoner år sedan blev de svekofen-
niska bergarterna intruderade av såväl sura (kiselsyrarika) som basiska (kiselsyrafattiga) magmor som 
stelnade. Granitoida respektive gabbroida bergartskroppar bildades. I samband med orogenesen blev de 
svekofenniska sedimentära och vulkaniska bergarterna samt intrusivbergarterna i varierande omfatt-
ning veckade. De omvandlades till ådergnejser eller blev migmatiserade (partiellt uppsmälta). I ett sent 
skede av den svekokarelska orogenesen intruderade ytterligare granitoida magmor i flera omgångar för 
ca 1 810–1 800 miljoner år sedan. Gångar av diabas och ultrabasit har bl.a. för ca 1 200–1 100 miljoner år 
sedan intruderat den kristallina berggrunden.

Den kristallina berggrunden eroderades med ny sedimentation som följd. Den sedimentära berg-
grund som nu pålagrar den kristallina berggrunden består av sandstenar med konglomeratinlagringar 
och siltsten. Dessa bergarter är åtminstone delvis bildade och bevarade i förkastningsbegränsade tråg. 
De har korrelerats med Muhosformationen i Finland som ansetts vara ca 1 400–1 200 miljoner år gamla. 
I ett område sydost om Luleå har kambrisk sandsten en stor utbredning.

Särskilt i områdets mellersta och norra del är berggrunden genomsatt av ett flertal deformationszoner. 
Huvudriktningarna är ofta nordost–sydväst eller nordväst–sydost men avvikande riktningar finns. Bland 
annat går en betydande deformationszon från trakten av Bjuröklubb i ostnordostlig riktning.
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GEOLOGISKA PROCESSER OCH GEOLOGISK UTVECKLING

Ett områdes geologi är resultatet av många geologiska processer. Vissa av dessa processer verkar i större 
skala och över längre tidsperioder, såsom kontinentaldriften eller landhöjningen sedan senaste istiden. 
Andra processer är så snabba att man kan observera hur de omformar landskapet, såsom strömmars och 
vågors påverkan. Det finns även processer som inte längre är aktiva men som har lämnat betydande spår, 
t.ex. den senaste nedisningen. I detta avsnitt presenteras några av de processer som har haft och har stor 
betydelse för kartområdets utveckling.

Sedimentdynamik

Sedimenten på havsbottnen påverkas på olika sätt av rörelser i vattenmassan. Vind som blåser över en 
vattenyta genererar vågor som blir större vid ökande vindstyrka, varaktighet och stryklängd, dvs. den 
sträcka som vinden kan påverka vattenytan över öppet hav. Vågornas inverkan på bottensedimenten är 
störst i bränningszonen, men stora vågor som faller in mot en oskyddad kust kan påverka bottenmate-
rialet ner till ca 50 m djup. Vind är den huvudsakliga drivande kraften bakom uppkomsten av strömmar 
i våra havsområden men även skillnader i vattenstånd, temperatur och salthalt i olika delar av haven har 
inverkan på strömmar, vilka kan uppträda på alla djup.

Strömmars och vågors inverkan kan medföra erosion, transport och deposition av bottenmaterial. För 
att sätta partiklar i rörelse krävs en viss minsta vattenhastighet som beror på kornstorleken. Det material 
som kräver lägst hastighet hos vattnet för att sättas i rörelse motsvarar ungefär kornstorleksfraktionen 
finsand. Finare material, som silt och lera, kräver oftast något högre hastigheter för att sättas i rörelse på 
grund av de kohesionskrafter som förekommer mellan partiklarna i dessa fraktioner. När väl materialet 
har satts i rörelse är det den finaste lerfraktionen som sedimenterar sist vid avtagande vattenhastighet och 
som alltså kan transporteras längst.

När ett bottenmaterial, som från början innehåller en blandning av många olika kornstorleksfraktioner, 
utsätts för erosion genom strömmande vatten kommer de finaste fraktionerna att transporteras bort. Kvar 
som ett residualskikt på ytan blir de grövre fraktionerna som den rådande vattenhastigheten inte förmår 
sätta i rörelse. Detta residualskikt kan sedan skydda det underliggande materialet från vidare erosion. 
Kornstorleken hos residualskiktet vittnar också om vilka högsta vattenhastigheter som förekommit på 
platsen.

När bottenmaterial sätts i rörelse och börjar transporteras kommer alltid en viss sortering efter korn-
storlek att ske i materialet allteftersom vattenhastigheten varierar. Transportriktningen kommer också 
att variera allteftersom vågor och strömmar ändrar riktning. Ibland kan det, exempelvis efter säsongsvisa 
variationer, bildas en nettotransportriktning som följd av en dominerande våg- eller strömriktning.

Sand och grövre fraktioner transporteras normalt på bottenytan medan silt och lerfraktioner oftast 
är suspenderade i vattenmassan. Sandvågor på en sandbotten är tecken på transport och sandvågornas 
flacka lovartssida och brantare läsida indikerar den för tillfället rådande transportriktningen. Om sand 
transporteras ut mot djupare områden, där ström- och vågpåverkan inte längre förmår transportera 
 materialet vidare, kan ibland betydande sandackumulationer byggas upp i form av s.k. avlastningsbranter.

Det finaste lermaterialet kan transporteras långa vägar och sedimenterar inte förrän vattenrörelserna 
nästan helt har upphört. Detta sker vanligen i isolerade bassänger på stort djup, eller i för vågor och 
strömmar skyddade vikar och fjärdar.

Bottnar som vid ett tillfälle påverkas av t.ex. erosion kan påverkas av andra processer vid ett senare 
tillfälle. Ström- och vågförhållanden kan ändras både dagligen och säsongsmässigt, eller på längre sikt 
genom klimatförändringar. Även genom landhöjningen kan situationen komma att förändras. Djupa 
bottnar, som historiskt karaktäriserats av deposition av finmaterial, kan lyftas upp till nivåer där ström-
mar eller vågor kan erodera sedimenten.
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Bottennära strömmars hastighet och riktning påverkas av bottenytans topografi. Om den ström-
mande vattenmassans tvärsnittsarea minskar så ökar hastigheten. Därför kan det förekomma erosion 
eller transport av bottenmaterial i ett sund eller omkring en uppstickande höjd på bottnen, samtidigt 
som det råder deposition på öppnare och flackare bottenområden i närheten. Inom Östersjön utsätts idag 
närmare hälften av bottenarean för erosion eller transport. Sedimentomlagringen som sker till följd av 
detta beräknas vara sex gånger större än den sedimenttillförsel som sker via vattendrag.

De strömhastigheter som förekommer i svenska havsområden, speciellt på lite större djup, är relativt 
okända. Genom att studera den maringeologiska kartan kan man dock få en god bild av de bottendyna-
miska förhållandena. Bottenområden med kalt berg, morän eller glaciallera, dvs. gamla avlagringar, tyder 
på att erosion eller transport råder i dag. Mäktig postglacial lera däremot tyder på att deposition överväger. 

Sedimentationshastighet och bioturbation

Sedimentkärnor från lugna sedimentationsmiljöer utgör ett historiskt arkiv. De översta millimetrarna av 
en sedimentkärna från ett lugnt sedimentationsområde utgör resultatet av de senaste årens deposition, 
medan djupare liggande sedimentlager motsvarar en äldre deposition. Detta är viktigt att känna till om 
man till exempel ska ta sedimentprover för miljökemisk analys. Om man analyserar ett prov från en plats 
med recent (nutida) sedimentation ger ytskiktet en bild av områdets miljöstatus i dag. Om man däremot 
analyserar ett prov av glaciallera så visar det på för hållandena för tusentals år sedan. Vilken tidpunkt en 
viss sedimentnivå representerar beror på ackumulationshastigheten för sedimenten på platsen.

Under förutsättning att sedimentationen har varit mer eller mindre konstant och att omvandlings-
processer i sedimentet inte nämnvärt påverkar den kemiska balansen, kan förändringar i tillförseln av 
grundämnen (bl.a. tungmetaller) och organiska miljögifter följas bakåt i tiden, dvs. förändringen i be-
lastningen på miljön kan avläsas.

Önskar man följa utvecklingen kan man provta ytsedimenten från en och samma plats med jämna 
intervall. Normalt brukar intervallet sättas till fem år, med antagandet att sedimentationshastigheten är 
ca 2 mm per år, vilket är ett normalt värde i våra omgivande kustvatten. Ackumulationshastigheten för 
sedimenten kan dock variera betydligt, varför den bör bestämmas på varje provtagningsplats.

Ackumulationshastigheten i recenta sediment kan bestämmas med flera metoder. Vilken metod som 
är lämplig bestäms utifrån förutsättningarna. I sediment som avsatts i syrefria miljöer bildas årsvarv 
motsvarande trädens årsringar. Ackumulationshastigheten kan bestämmas genom att mäta årsvarvens 
mäktighet och justera denna för den naturliga kompaktionen av sedimentet.

Ytterligare en metod för att bestämma ackumulationshastigheten är att identifiera ett ämne, ett sedi-
mentlager eller ett objekt som är tidsspecifikt. En vanlig sådan metod är att lokalisera nivån i sedimentet 
där den antropogena isotopen cesium-137 uppvisar kraftigt förhöjda värden (fig. 5). Normalt återfinns 
två sådana förhöjningar inom de havsområden som SGU undersöker, dels en som hänför sig till de 
atmosfäriska kärnvapensprängningarna 1961–1963, dels en senare till följd av Tjernobylolyckan 1986.

En faktor som påverkar sedimenteringen är omblandningen, det vill säga i vilken grad sedimenten 
har rörts om av djur, s.k. bioturbation, eller annan påverkan, t.ex. trålning eller periodvis vågpåverkan. 
Omblandningsfaktorn kan bestämmas genom aktivitetsanalys, vilket innebär att sedimentkärnan rönt-
gas. Detta är en metod som ger en mycket bra bild av hur intakt sedimentkärnan är och graden av yttre 
påverkan på sedimentet (fig. 6).

Sediment som miljö- och klimatarkiv

Sediment från platser med kontinuerlig ackumulation kan användas för att spåra förändringar i både 
klimat och miljö. Förändringarna kan mätas såväl för säsonger som för det antal tusen år som den konti-
nuerliga ackumulationen av sediment har pågått. Genom att använda bl.a. sedimentologiska, geokemiska 
och paleontologiska metoder kan indirekta mått och rekonstruktioner ge ett flertal miljöparametrar.
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Figur 6. Röntgenbild som visar på ett ostört, laminerat sediment 
från den övre delen av kärnan från provtagaren. I den undre delen 
syns gasbubblor som bildas vid nedbrytning av organiskt material 
i frånvaro av syrgas. 
X-ray of an undisturbed, laminated sediment from the top of a core 
sample. Gas bubbles from anaerobic decomposition of organic 
material can be seen in the lower part.
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Sedimentologiska metoder omfattar till exempel analyser av kornstorlek, färger, varvtjocklek, före-
komst av olika mineral, minerogen sammansättning och kvantitet samt magnetiska egenskaper. Dessa 
analyser kan ge information om bl.a. tidigare stormar, sedimentdynamiska förändringar, isutbred-
ning eller ras och skred. Geokemiska metoder kan omfatta analyser av total kolhalt och kvävehalt 
samt kvoter av isotoperna kol-13 och kväve-15 i sedimentet. Kvoterna mellan kol och kväve samt deras 
isotopförhållanden ger indikationer på förhållandet mellan minerogen och organisk sedimentation, 
sedimentursprung samt transport- och sedimentationsförhållanden. Dessutom kan analyser av förhål-
landet mellan olika isotoper som syre-18 och syre-16 samt mellan olika spårelement som strontium 
och kalcium, uran och kalcium samt magnesium och kalcium i organiskt material ge information om 
temperatur och salthalt.

Paleontologiska metoder omfattar analys av makro- och mikrofossil och av pollen. Förekomsten av 
vissa makrofossil (spårfossil), sammansättningen av faunor och specifika arter i mikrofossilgrupper som 
diatoméer, foraminiferer, dinoflagellater och ostrakoder används för rekonstruktion av olika miljöpara-
metrar, till exempel syrehalt, salthalt och temperatur.

Utvecklingen inom Östersjöområdet

Östersjösänkan är till största delen belägen på en urbergssköld (Baltiska skölden) vilken utgör en del av 
den östeuropeiska plattformen. Urbergsskölden utgör Östersjöområdets äldsta berggrund och är 1–2 mil-
jarder år gammal. Dess relativt jämna yta, som i Östersjön sänker sig mot sydost, genomkorsas av flera 
sprick- och förkastningslinjer varav en gett upphov till Landsortsdjupet, Östersjöns djupaste område.

Under kvartärtiden inträffade flera istider under vilka inlandsisar bredde ut sig över stora områden i bl.a. 
norra Europa. Genom inlandsisarnas erosion omlagrades nästan allt det vittringsmaterial som ansamlats 
under årmiljoner och mycket av yngre, sedimentär och lätteroderad berggrund. Mellan istiderna rådde 
ett klimat liknande dagens eller något varmare (interglacialperioder). Den senaste istiden (Weichsel-
istiden) inleddes för omkring 115 000 år sedan och varade till för ungefär 20 000 år sedan då den slutliga 
avsmältningen började. Sverige och Östersjösänkan var dock inte istäckt i sin helhet under hela denna tid; 
kalla perioder avlöstes av perioder med mindre strängt klimat (interstadialer) då isens utbredning tillfäl-
ligt minskade. Sveriges jordlager och havssediment har till övervägande del bildats direkt eller indirekt 
av inlandsisar. Med några få undantag härrör dessa jordlager från den senaste fasen av Weichselistiden.

I takt med att den senaste istidens inlandsisar började smälta steg världshavens yta till följd av allt 
smältvatten som tillfördes. Stora delar av tidigare istäckta områden, där jordskorpan pressats ned under 
inlandsisens tyngd, kom därmed först att läggas under vatten innan de, till följd av landhöjningen, med 
tiden höjde sig ur havet och blev land. Den nivå där de högst belägna strandmärkena finns benämns 
högsta kustlinjen (HK). Från detta läge har kustlinjen till följd av landhöjningen förskjutits till sitt nu-
varande läge.

Figur 7 illustrerar Östersjöns utveckling under de senaste 12 000 åren. Smältvattnet i Östersjösänkan 
dränerades till en början västerut genom Öresundsområdet, men med tiden avsnörde landhöjningen 
förbindelsen och Baltiska issjön (16 000–11 600 år sedan) började dämmas. När inlandsisen retirerat 
norrut till Billingens nordspets (för ca 11 600 år sedan) dränerades Baltiska issjön västerut över det starkt 
nedpressade Mellansverige.

Den slutliga dräneringen av Baltiska issjön till i nivå med Västerhavet medförde att bräckt havsvatten så 
småningom via Närkesundet kunde tränga in i Östersjöbassängen och ett nytt Östersjöstadium, Yoldia-
havet (11 600–10 700 år sedan), utvecklades. Brackvattenfasen varade i ca 50 år innan Närkesundet blev 
grundare och omöjliggjorde fortsatt inströmning av salt vatten. Under Yoldiaperioden var landhöjningen 
betydligt snabbare än havsytans stigning, vilket bl.a. medförde att en landförbindelse mellan Skåne, 
Danmark och norra Tyskland existerade i sydvästra Östersjön. De glaciala leror som avsattes under denna 
brackvattenperiod uppvisar ofta diffus varvighet och sulfidbildningar som en följd av högre salthalt och 
sämre syresättning av bottenvattnet.
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Figur 7. Östersjöns utveckling under de senaste 12 000 åren.
The development of the Baltic sea during the last 12 000 years.
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Den fortgående landhöjningen avsnörde med tiden helt förbindelsen med Västerhavet och nästa Öster-
sjöstadium, Ancylussjön (10 700–9 000 år sedan), började utvecklas. De leror som avsattes i Ancylussjön 
kännetecknas av mer eller mindre mäktiga avsnitt med kraftig sulfidbildning (svartmocka, fig. 8). Efter-
som landhöjningen var större i norr än i söder började Ancylussjöns strandlinje att förskjutas söderut 
och vattnet svämmade över tidigare torrlagda landområden i södra Sverige (Ancylustransgressionen). 
Genom erosion av jordlager i Darströskeln mellan Sverige och Tyskland flyttades Ancylussjöns dränering 
till Västerhavet successivt från Närkesundet till Stora Bält samtidigt som Ancylussjöns yta sänktes och 
förbindelsen med Vänern avsnördes. 

Med tiden kom världshavens stigande yta att medföra att saltvatten åter trängde in i Östersjö bäckenet 
via Öresund och Stora Bält. Detta markerar slutet på Ancylussjön och början på Östersjöns nästa 
stadium, Litorinahavet (från för ca 9 000 år sedan och framåt) och i sydligaste Sverige var havsytans 
höjning snabbare än landhöjningen vilket ledde till att nya områden kom att läggas under vatten. 
I sydligaste Sverige inträffade den maximala Litorinatransgressionen för ca 4 000–5 000 år sedan. Den 
alltjämt fortgående landhöjningen, i kombination med den avtagande höjningen av havsytan, har under 
de senaste 4 000 åren inneburit en regression av havet utmed hela den svenska kusten, samtidigt som 
Litorinahavets salthalt successivt minskat till dagens nivå i Östersjön. Litorinahavets leravsättningar 
kännetecknas bl.a. av ett högre organiskt innehåll än leror från tidigare Östersjöstadier samt av perioder 
med laminerade sediment (fig. 9).

Utvecklingen inom kartområdet

Fördelningen mellan land och hav inom kartområdet under de senaste 10 200 åren illustreras i figur 10. 
Utvecklingen ger en anvisning om att olika områden som varit skyddade från kraftiga vågor och stormar 
genom landhöjningen senare har utsatts för svallning och omlagring. Sedimentationsfaser har således 
ersatts av faser med erosion och även omvänt. Detta förklarar en del av komplexiteten i sedimentfördel-
ningen inom kartområdet.

KARTLÄGGNING AV HAVSBOTTNENS GEOLOGI

Vid kartläggning av havsbottnen är möjligheten till direktobservationer begränsad och därför krävs andra 
undersökningsmetoder än vid undersökningar på land. På SGUs fartyg utförs undersökningarna med 
hydroakustiska instrument, sedimentprovtagning och bottenfotografering (fig. 11). 

Figur 8. Lera, kraftigt fläckad av järnsulfider, avsatt i Ancylus-
sjön.
Clay, stained by iron-sulphides, deposited during the Ancylus 
sea stage.

Figur 9. Laminerad gyttjelera avsatt i Littorinahavet. Lami-
neringarna som till del är årstids- eller säsongsavsatta har 
bevarats på grund av avsaknaden av bottenlevande fauna, 
vilket i sin tur beror på syrebrist i bottenvattnet.
Laminated gyttja clay deposited during the Littorina sea 
stage. The laminae are well preserved due to the absence of 
benthic fauna, in turn resulting from oxygen deficiency in the 
near-bottom water column.
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Fältundersökningen utgörs av en samtidig mätning med olika typer av hydroakustiska instrument från 
fartyget Ocean Surveyor S/V (fig. 12). Mätningarna sker under gång längs ett planerat linjenät. Ombord 
på fartyget görs en preliminär tolkning av havsbottnens geologiska uppbyggnad. Mätresultaten kalibreras 
och kontrolleras fortlöpande med hjälp av sedimentprovtagning och fjärrinspektion (fotografering) av 
havsbottenytan. Vid likartad sedimentfördelning inom större områden, exempelvis lerbassänger, sker 
provtagningen glesare än i geologiskt mer komplexa områden. I områden grundare än 6 m, eller där 
Ocean Surveyor inte kommer fram, utförs arbetet från en grundgående undersökningsbåt. Sediment-

1000 år sedan
1000 years ago

7000 år sedan
7000 years ago

10200 år sedan
10200 years ago

Hav och sjö
Sea and lake

Is
Ice

Dagens kustlinje
Present-day coastline

Figur 10. En rekonstruktion av iskantens läge för ca 10 200 år 
sedan och fördelningen mellan land och hav inom kartområdet 
för 7 000 år sedan då Littorinahavet hade sin största utbredning 
samt för 1 000 år sedan då Holmöarna steg upp ur vattnet.
A reconstruction of the position of the ice margin at 10 200 BP 
and the distribution of land and sea at 7 000 and 1 000 BP in the 
area.
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Figur 11. Utrustning för kartläggning av 
havsbottnen.
Equipment used for seabed mapping.

Figur 12. SGUs forskningsfartyg Ocean 
Surveyor S/V. 
The SGU research vessel Ocean Sur-
veyor S/V.
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proverna beskrivs och fotograferas innan eventuella uttag av prover för analyser sker. Resultaten från 
sedimentprovtagningarna och observationerna används för att verifiera tolkningarna. Efter fältarbetet 
bearbetas och sammanställs insamlade data till kartor och beskrivningar. Insamlade data och tolkningar 
lagras i SGUs databaser.

Beroende på syftet med kartläggningen varierar tillvägagångssättet. För översiktliga kartor i skala 
1:500 000 är avståndet mellan mätlinjerna ca 13 km och för kartor i skala 1:100 000 är avståndet ca 800 m 
för att ge den detaljeringsgrad som krävs.

Hydroakustiska mätmetoder

Hydroakustiska instrument använder ljud för att avbilda omgivningen. Ljudpulser sänds ut från mät-
instrumentet och de ekon som kommer tillbaka registreras. För att ekon ska uppstå måste ljudpulsen 
träffa en gräns mellan material som har olika ljudhastighet, t.ex. gränsen mellan vatten och havsbotten 
eller mellan två olika jord- eller bergarter. Ju större skillnad i ljudhastighet, dvs. skillnad i densitet, mellan 
de båda materialen desto starkare eko.

För att den utsända ljudpulsen ska kunna registreras måste dess eko reflekteras tillbaka mot mätinstru-
mentet. De starkaste ekon som registreras kommer från de pulser som studsat mot en yta tillbaka mot 
mottagaren, så kallad direkt reflektion. Då alla sediment på havsbottnen är lite skrovliga sprids dock en 
liten del av ljudet i olika riktningar, så kallad diffus reflektion. Den direkta reflektionen är mycket starkare 
än den diffusa. Detta innebär att de penetrerande systemen (t.ex. reflektionsseismiken) till största delen 
avbildar havsbottnen rakt under fartyget då ekon från sidorna är mycket svagare. Yttäckande metoder 
kan däremot ge en avbildning av havsbottenytan på stora avstånd från fartyget med hjälp av den diffusa 
reflektionen. Plana bottenytor fungerar som en spegel och merparten av ljudet reflekteras i riktning bort 
från fartyget medan skrovliga bottenytor leder till en större andel direkt reflektion. Ekona registreras av 
mätinstrumenten, förstärks, filtreras och sparas som digitala data. Ju högre upplösning mätsystemet har 
desto mindre och mer tätliggande geologiska formationer kan urskiljas vid tolkningen.

Det finns ett stort utbud av instrument att tillgå vid genomförandet av hydroakustiska undersökningar 
(fig. 11), beroende på vilken typ av information som önskas. Vissa instrument kan exempelvis nå djupt 
eller brett, men med låg detaljeringsgrad, medan förhållandena är de omvända för andra instrument. 
Därför låter man instrument med olika egenskaper komplettera varandra. Nedan följer en redogörelse 
för de hydroakustiska instrument som har använts vid undersökningen av Bottenviken.

Sidoavsökande sonar

Sidoavsökande sonar (side-scan sonar, fig. 13) används för att skapa en bild av havsbottenytans struktur 
och textur inom stråk längs med och på båda sidor om mätlinjer. Resultatet kan liknas vid en flygbild 
över bottenytan. Sonaren använder ljudpulser med solfjäderformad utbredning och beroende på syftet 
med undersökningen kan olika frekvenser och pulsformer med olika räckvidd och upplösning användas.

Den resulterande bilden kan ha en bredd på från några hundra meter upp till en och en halv kilometer 
och visar bottenytan utmed mätlinjen. De uppmätta mätlinjerna sammanfogas senare till större bilder, 
vilka delas in i områden som är 10 × 10 km.

Sedimentekolod

Sedimentekolodet är avsett att ge en högupplöst digital profil genom finkorniga havssediment. Upplös-
ningen är mycket god; strukturer med en separation av bara någon decimeter kan särskiljas. I sand och 
morän är penetrationen endast någon meter, men den kan vara runt 100 m i leriga sediment. Sediment-
ekolodet visar gashaltiga sediments överyta tydligt men kan sällan visa deras mäktighet då nästan allt 
ljud reflekteras mot gasen.
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Reflektionsseismik

Reflektionsseismik ger profiler genom hela jordlagerföljden, från havsbottenytan ner till berggrundsytan. 
I sedimentär berggrund kan pulserna nå också ett stycke ned i berget. Upplösningen är låg och först vid 
en separation som är strax under en meter kan strukturer särskiljas.

De reflektionsseismiska instrumenten sänder ut förhållandevis lågfrekventa, bredbandiga och energi-
rika ljudpulser. Reflexer från bottenytan och underliggande skikt tas emot av en separat linjehydrofon 
som kan omfatta ett antal kanaler (Ocean Surveyor) eller en kanal (undersökningsbåten).

Sedimentprovtagning

Sedimentprovtagning utförs dels för att verifiera tolkningen av de hydroakustiska mätresultaten, dels för 
att få prover för miljökemisk analys. Varje provtagning föregås av en bottenytesinspektion med under-
vattens kamera (fig. 14) då bottenytan beskrivs och dokumenteras. Efter provtagning fotograferas, beskrivs 
och dokumenteras sedimentprovet i fartygets laboratorium. Beskrivningen innefattar bl.a. kornstor-
leksfördelning, stratigrafi, strukturer, bildningsmiljö, ålder, innehåll av molluskskal och skalfragment, 
eventuell förekomst av gas samt färgbestämning, vilket leder fram till en samlad sedimentbenämning. All 
dokumentation sparas i en sedimentprovdatabas. Speciellt intressanta prov sparas som referensmaterial. 
Man kan dela in provtagningen i tre typer: ytprover (0–1 m), djupare prover (upp till 6 m) och prover 
avsedda för miljökemiska studier och sedimentationshastighet (0–0,7 m).

SGU använder ett antal olika provtagare med olika funktion beroende på vilken sedimenttyp som ska 
provtas samt i vilket syfte provtagningen sker. Ytliga grovkorniga sediment (t.ex. sand, grus och morän) 
provtas normalt med en gripskopa (fig. 15), vilken kan nå ett djup av 40 cm. Ytliga finkorniga sediment 

Figur 13. Vid undersökningarna har en sidoavsökande sonar använts.
A side-scan sonar, used during the mapping.
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Figur 14. Kamera för dokumentation 
av bottenytan. 
Camera for under-water documenta-
tion.

Figur 15. Gripskopa används för att 
ta sedimentprover i grovkorniga 
 sediment. 
A grab sampler is used for retrieving 
samples in coarse sediments.
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(leror) provtas med ett stötlod vilket ger en sedimentkärna med en längd av maximalt 1 m. För att ta 
en större mängd finkorniga sediment (ned till ca 30 cm) används box-corer eller Ekmanhämtare vilka 
stansar ut kvadratiska sedimentprov ur havsbottnen. Djupare liggande grovkorniga sediment provtas 
med vibrohammarlod vilket driver ett 6 m långt rör ned i bottnen. Djupare liggande finkorniga sediment 
(leror) provtas med ett kolvlod, som genom sin tyngd penetrerar ned till 6 m.

Provtagning för miljökemiska analyser och analyser för bestämning av sedimentens ackumulations-
hastighet utförs på mjukbottnar där sedimentation pågår. Dessa prov tas med en Geminiprovtagare 
(fig. 16) vilken tar ostörda prov ned till ca 70 cm djup. Om större mängder sediment behövs kan även 
box-corer eller Ekmanhämtare användas för detta ändamål.

Bestämning av ackumulationshastigheten för sedimenten görs direkt ombord på fartyget genom mät-
ning av den radioaktiva isotopen cesium-137. Med geminiprovtagaren tas även en kärna för att röntgas 
ombord på fartyget. Ett antal prover sänds till externa analyslaboratorier där halten av ett sextiotal 
grundämnen och oorganiska föreningar samt ett trettiotal organiska föreningar bestäms. Denna typ av 
provtagning och de miljökemiska analyserna finns utförligare beskrivna i avsnittet Miljökemisk under-
sökning av sediment.

Profiltolkning och kartframställning

De insamlade profilerna från sedimentekolod och reflektionsseismik tolkas, tillsammans med resultaten 
från provtagningarna, av geologer som identifierar de olika sediment havsbottenytan består av, samt 
ritar in de gränser som skiljer dessa sediment åt (fig. 17 och 18). På grund av de använda hydroakustiska 
mätmetodernas begränsningar indelas berggrunden endast i kristallint berg eller sedimentärt berg (se av-

Figur 16. Dubbelpipigt stötlod, även 
kallat Geminiprovtagare, används 
för att ta sedimentprover i finkorniga 
sediment. 
A gemini-corer is used for retrieving 
samples in fine-grained sediments.
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Kristallin berggrund
Crystalline bedrock

Isälvsavlagring i allmänhet
Glaciofluvial deposit, unspecified

Morän (ospecificerad)
Till (unspecified)

Glacial silt och finsand
Glacial silt and fine sand

Postglacial lera, gyttjelera och lergyttja
Postglacial clay, gyttja clay and clayey gyttja

Glacial lera
Glacial clay

Postglacial sand och grus
Postglacial sand and gravel (mainly sand)

Figur 17. Tolkning av seismik och sedi-
mentekolod. A. Seismikprofilen. B. Se-
dimentekolodprofilen. C. Geologisk 
tolkning. 
Seismic interpretation. A. The seismic 
profile. B. The subbottom profiler im-
age. C. The geological interpretation.

Figur 18. Tolkning av sidoavsökande 
sonarbild. Teckenförklaringen är den-
samma som för figur 17. A. Original-
sonarbilden, där bottenytor med hög 
reflektivitet (ofta hårdare botten eller 
kraftig bottenrelief) återges med mörk 
ton och de med låg reflektivitet med 
ljus ton. B. Den geologiska tolkning 
som gjorts. Vit = land. 
Interpretation of side-scan sonar image. 
The legend is the same as for Figure 17. 
A. The original side-scan sonar image. 
Dark parts of the sonar image corre-
spond to high reflectivity (normally hard 
or rough texture bottom). Inversely, 
light areas usually depict soft or smooth 
textured bottoms. B. The geological 
interpretation. White = land.

B

A
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snittet Berggrunden inom kartområdet). Då profiltolkningen är klar framställs en karta där ett urval av 
de tolkade profilerna presenteras i en kartbild. Dessutom framställs en linjekarta som visar vilka typer 
av sediment som återfinns i bottenytan utmed varje tolkad profil. Linjekartan utgör underlag vid fram-
ställningen av en jordartskarta över den undersökta havsbottnen.

Då de egentliga bottensedimenten ofta täcks av ett tunt lager av ett annat sediment med liten mäktig-
het (0–50 cm) har SGU valt att i sina kartor redovisa två dataskikt där så behövs. Dessa är huvudjordart 
och tunt lager. Huvudjordarterna ritas alltid ut och täcker hela det karterade området. Tunna lager ritas 
ut där de återfinns och definieras av att de har en mäktighet mindre än 50 cm samt att de inte överlagras 
av någon annan jordart. Gränsen för tunna lager är satt till 50 cm eftersom det vid profiltolkningen inte 
går att urskilja jordartslager i bottenytan som har en mäktighet mindre än 50 cm. Ett exempel kan vara 
de tunna sand- och siltlager som ibland överlagrar leror utmed långgrunda stränder.

Vidare framställs ett antal temakartor, beroende på det undersökta områdets geologi. Exempel på 
sådana kartor är berggrundskarta, reliefkarta eller en karta över pågående sedimentation.

Flera geologer samarbetar kring tolkningen vilken i slutskedet granskas av ytterligare geologer. Som 
stöd vid profiltolkningen och kartframställningen används även andra underlag, t.ex. forsknings- och 
undersökningsrapporter, konsultrapporter, sjökortsinformation, vattendjupsdata, satellitbilder, ortofoton, 
modeller av inlandsisens rörelser och utbredning samt geologiska kartor över land vid kustbandet.

Generalisering

De geologiska kartorna är generaliserade i fråga om såväl indelning i geologiska enheter som i gränsdrag-
ning. Målet är att kartorna ska återge ett områdes allmänna karaktär med avseende på utbredningen av 
olika sediment och berg även om specifika enheter av olika anledningar inte kan bestämmas helt och 
fullt i fråga om beskaffenhet och läge. Generalisering kan exempelvis innebära att flera närliggande 
mindre enheter slås ihop till en större, eller att en liten enhet ritas större än vad den egentligen är om den 
är betydelsefull för förståelsen av området.

Områden där berggrunden är blottad i bottenytan eller bedöms ligga mycket nära denna, redovisas 
som kalt berg i kartan. I småbruten terräng med omväxlande kalt berg och sediment återger kartbilden 
områdets allmänna karaktär av växlingar mellan kalt berg och sediment.

MILJÖKEMISK UNDERSÖKNING AV SEDIMENT

Sedimentprovtagning utgör ett viktigt verktyg i arbetet med att dokumentera och följa samhällets på-
verkan på havsbottnens miljö. I marina miljöer och i sjöar utgör sedimenten inom depositionsområden, 
dvs. områden med en kontinuerlig pågående sedimentation av finkorniga sediment, en avlagringsplats 
för bl.a. metaller och beständiga organiska föreningar. Dessa har transporterats via atmosfär och till-
rinnande vattendrag ut till sjöar och hav. Därför kan man i sediment studera variationen i halter över 
tiden. Deponerade metaller och organiska ämnen kan sedan cirkulera från sedimenten till vattenmassan 
genom t.ex. bioturbation, resuspension eller oxidation, vilket ökar risken för upptag i organismer och 
vidare spridning av miljögifter i ekosystemet.

Under de senaste decennierna har sedimentanalyser använts till att dokumentera den historiska till-
förseln av miljöfarliga ämnen. I samma syfte analyseras sedimentprover från bottenytan för att spegla 
den aktuella miljöbelastningen eller för att följa spridningen av utsläpp från industrier och samhällen. 
I synnerhet sediment från lugna sedimentationsmiljöer med hög sedimentationshastighet är användbara. 

Koncentrationen av beständiga miljögifter i ytsedimenten, främst tungmetaller och vissa organiska 
ämnen, jämförs ofta med ämnets naturliga bakgrundsvärde. Detta kan normalt utläsas djupare ned 
i sedimenten, i lager som avsatts under förindustriell tid. Vanligen finns sådana lager på mer än en halv 
meters djup i sedimentet. Genom att räkna fram en anrikningsfaktor erhåller man ett mått på den re-
centa belastningen av dessa miljögifter. Ju större anrikningsfaktor desto mer har belastningen ökat sedan 
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förindustriell tid och desto mer förorenat är området. Denna teknik lämpar sig dock inte för ämnen som 
är mobila i sedimentet, t.ex. mangan.

Det är speciellt organiskt material som har en mycket stor förmåga att binda miljögifter. Detta innebär 
att en hög koncentration av ett ämne i en del av ett område kan vara orsakad av en hög halt organiskt 
material i sedimenten. Det är därför osäkert att tolka koncentrationsdata utan tillgång till uppgifter 
om den organiska halten i sedimenten, eftersom koncentrationen av ett ämne på en plats kan vara helt 
normal, medan samma koncentration i ett annat område kan bero på miljöförorening. Den organiska 
komponenten i sediment utgörs av rester från organismer. Dessa har en väsentligt lägre densitet än 
mineral partiklar och sjunker således långsammare till botten än oorganiska partiklar av samma storlek. 
Detta betyder att organiskt material i huvudsak avsätts i lugna och skyddade havsmiljöer där också 
lera och finsilt sedimenterar. Sandiga områden utsatta för erosion är i motsats förhållandevis fattiga på 
organiskt material. Detta innebär att sedimentens koncentration av organiskt material måste ses mot 
bakgrund av kornstorleksfördelning och rådande bottendynamik. Dessa förhållanden kan utläsas i den 
maringeologiska kartan.

Med kunskap om bl.a. sedimentens ackumulationshastighet och omblandningsfaktor kan den lägsta 
ändring i belastning som är möjlig att detektera bestämmas för ett angivet provtagningsintervall. Detta 
är ett viktigt mått dels för att kunna tolka koncentrationsförändringar av beständiga ämnen vid upprepad 
miljökontroll av sediment, dels för att kunna hitta lämpliga provtagningsintervall vid sådana studier.

Det ligger inte inom ramen för SGUs maringeologiska kartering att återbesöka provtagningsstationer 
för upprepade miljökontroller, utan syftet med karteringen är att ge den aktuella föroreningssituationen 
och den kemiska statusen vid tidpunkten för kartläggningen. Den av SGU insamlade informationen kan 
dock sedan användas vid en eventuell framtida miljöövervakning.

Sedan 1999 finns svenska bedömningsgrunder utarbetade för miljökvalitet i bl.a. kust- och havs-
sediment (Naturvårdsverket 1999). Klassindelningen utgörs av en femgradig tillståndsskala, där klass 1 
utgör jämförvärdet. För metaller motsvarar detta jämförvärde den nationella naturliga bakgrunden, dvs. 
förindustriella halter. För organiska miljögifter innebär jämförvärdet lägsta mätbara gräns. Därpå följande 
klasser beskriver successivt en ökad påverkan (ökande avvikelse från naturligt tillstånd). Klass 5 innebär 
en tydlig påverkan från lokala källor.

Bedömningsgrunder har tagits fram för följande grundämnen: arsenik (As), kadmium (Cd), kobolt 
(Co), krom (Cr), koppar (Cu), kvicksilver (Hg), nickel (Ni), bly (Pb) och zink (Zn). För organiska miljö-
gifter finns bedömningsgrunder för polycykliska aromatiska kolväten (PAH), hexaklorbensen (HCB), 
polyklorerade bifenyler (PCB), hexaklorcyklohexan (HCH), klordaner, diklordifenyltrikloretan (DDT), 
polybromerade difenyletrar (PBDE) samt extraherbara organiska halogener.

Kemiska analysmetoder

Vattenhalten i ett sedimentprov bestäms genom vägning före och efter frystorkning. Torrsubstansen (TS) 
utgörs av den mängd torrt material som återstår efter fullständig frystorkning av en bestämd provmängd. 
Torrsubstansen används vid kemisk analys av grundämnen, och vid det laboratorium som ska utföra 
analyserna genomförs ytterligare en torkning av sedimentprovet vid en temperatur av 105 °C. Kemiska 
analyser utförs för att avgöra halterna för de substanser som räknas upp nedan.

Totalkol, organiskt kol och totalkväve 

Totalkol (TC), organiskt kol (TOC) och totalkväve (TN) bestäms genom elementaranalys där mängden 
av bland annat grundämnena kol och kväve samt andelen organiskt kol i ett prov kan bestämmas. Prin-
cipen för elementaranalys bygger på att sedimentprovet förbränns och ämnen innehållande de önskade 
analyterna bryts ned till enklare föreningar som sedan kan mätas.
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Grundämnen

Genom analyser bestäms, med några få undantag, sedimentens totala halt av metaller, i enlighet med 
Internationella havsforskningsrådets rekommendationer (ICES 1989). Analys av sedimentets totala halt 
av ett ämne innebär att även de ämnen som är hårt bundna till mineralpartiklar i sedimentet omfattas av 
analysen. Några element (As, Cd, Hg, Se och S) analyseras i enlighet med svensk standard (SIS). Denna 
metod är selektiv, vilket innebär att ämnen som är inert bundna till mineralpartiklar i sedimentet inte 
omfattas av analysen. Slutbestämning av halterna sker med plasma-emissionsspektrometri (ICP-AES), 
plasma-masspektrometri (ICP-MS) samt högupplösande plasma-masspektrometri (ICP-SFMS). Analy-
serna sker enligt metoder framtagna av det amerikanska naturvårdsverket (Environmental Protection 
Agency). Resultaten jämförs med certifierade standarder. 

Organiska miljögifter

För bestämning av halterna av organiska miljögifter görs en extraktion av sedimentprovet med efter-
följande koncentrering, delning, rening och fraktionering. Därefter analyseras de olika substanserna en-
ligt följande metoder: PAHer med högupplösande vätskekromatografi (HPLC) och fluorescensdetektor, 
klorerade och bromerade ämnen (PCB, HCB, HCH, klordaner, DDT och PBDE) med högupplösande 
gaskromatografi eller med ECD (electron capture detector). Resultaten jämförs med certifierade stan-
darder och metoden kontrolleras med certifierade referensmaterial.

Fördelning av organiska miljögifter och grundämnen inom kartområdet

Inom provtagningsområdet har sedimentkärnor avsedda för miljökemiska analyser tagits från olika prov-
tagningsplatser. Kärnorna har tagits från utvalda sedimentationsmiljöer. Prover för analys har därefter 
tagits ut från det översta sedimentskiktet (0–1 cm), samt vad avser huvudelement och spårelement även 
från en djupare nivå (normalt 50–52 cm) i kärnan. Proverna har vägts och frusits in i väntan på vidare 
analys. För mer information och kartor hänvisas till SGUs webbplats: www.sgu.se.
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ENGLISH SUMMARY

Geological information of the seabed is important for all planning and decision making purposes con-
cerning the use and protection of our coasts and seas. It is essential to understand seabed characteristics 
and the properties of the sediments, including the potential content of pollutants and nutrients. To meet 
the demand for this information, SGU performs surveys of the Swedish seabed.

The aim of this survey is to provide information about seabed sediment characteristics, from the top of 
the bedrock up to the seabed surface. The information produced is presented as printed and digital geo-
logical maps and descriptions. All collected data and compiled information are stored in SGU’s databases.

To understand a marine geological map correctly, one needs insight into how marine areas develop as 
well as knowledge about the provenance, properties and appearance of marine sediments. To facilitate the 
use of the map, this document presents general information about marine geology and marine geological 
mapping methods. We also present interpretations and analyses of the survey results. Ages are given in 
calendar years before present, defined as 1950.

The fieldwork for the Marine geological map Bottenviken was carried out during the year 2003. During 
this work, survey lines over the area were mapped using hydroacoustic methods. Sediment samples have 
been taken and bottom observations have been made with an underwater camera.

The following people from SGU have been involved in fieldwork and data processing: Gunnar Bergh, 
Ingemar Cato, Anders Elhammer, Bernt Kjellin, Fredrik Klingberg, Olof Larsson, Anna-Lena Lind, 
Greger Lindeberg, Pär Nordgren, Johan Nyberg, Gunnel Ransed, Emma Sellén, Peter Slagbrand and 
Nina Tuomokoski. The main author of the description is Johan Nyberg. Torbjörn Thelander has written 
the section about bedrock geology. The map has been compiled mainly by Gunnar Bergh. 

SGU’s marine geological maps are produced at two scales: 1:100 000 and 1:500 000. Special maps may 
have different scales. The Marine geological map Bottenviken is at the scale 1:500 000.

The geology of the seabed

In the marine waters surrounding Sweden, the geology of the seabed generally corresponds to the geol-
ogy on land. There are, however, some significant differences, e.g. the greater occurrence of sedimentary 
bedrock in the marine areas.

Sediment classification

The Marine geological map shows the sediments (soil types) classified according to their depositional 
environment, grain size distribution and content of organic matter. Such information gives an indica-
tion of the geomechanical properties of the sediments and some information on sediment dynamics and 
sediment bedding.

The grain size scale used is a modified version of the Atterberg grade scale (table 1). The sediment types 
are mainly classified according to the dominating grain size but also according to the clay content, ex-
pressed as percentage of weight of all particles smaller than 20 mm (table 2), and the content of organic 
matter (table 3).

Different soils have different geomechanical properties, e.g. bearing capacity and dredgeability. Since 
these properties mainly have been explored on land, the existing classification is not readily applicable 
on marine sediments (table 4). Therefore, a plain high to low scheme is used to give an indication of the 
bearing capacity and dredgeability of the sediments. There is always a risk of slides and sediment flows 
associated with dredging, digging and excavating water-saturated sediments. 

The sediments on the Swedish continental shelf were deposited during the youngest period of the 
Earth’s history, the Quaternary and, with a few exceptions, during the last glaciation and the still ongo-
ing, warmer post-glacial period.
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Due to different depositional environments, the sediments are divided into two main groups: glacial 
and postglacial sediments. Glacial sediments were deposited in an environment influenced by an inland 
glacier and its melt water and are characterised by a low content of organic matter. The postglacial sedi-
ments were deposited after the final melting of the ice sheet and generally consist of redeposited glacial 
sediments. 

Due to the land uplift, following the recession of the ice sheet, large areas that are now land passed 
through the surf zone as they emerged from the sea. The surface sediments in these areas were more or 
less wave washed depending on exposure. The coarser fractions were left on site as residuals, while fine 
fractions were transported towards the present marine areas in successive stages.

With continuous land up lift, the erosion base of the waterways has shifted towards the coast at the 
same time as their course and transportation capacity has changed. In combination with other erosive 
and transporting processes this has resulted in a still progressing formation of sediments on the seabed. 
Production of organic material in the water column yields organic-rich sediments classified as gyttja clay 
or clayey gyttja.

Sediment dynamics

At present, almost half of the seabed of the Baltic Sea is exposed to erosion and sediment transportation. 
The resulting redistribution of sediment is estimated to be six times greater than of the sediment supplied 
from land.

The velocity of currents in Swedish waters is largely unknown, but by studying the marine geological 
map you can get a relatively good estimate of the current dynamics near the seabed. Areas with bare rock, 
till or glacial clay, i.e. old deposits, indicate an active erosion or transportation. In contrast, the occurrence 
of postglacial clay indicates that sediments are deposited.

Bedrock within the mapped area

The survey methods used by SGU for marine geological mapping are primarily suited for soft sediments. 
Because of this, the possibility to study and identify the underlying marine bedrock is limited. Exposed 
bedrock can be recognised in side scanning sonar records and is indicated on the map. The presence of 
bedding and the relief of the bedrock surface are used as indicators to separate crystalline and sedimentary 
bedrock in seismic record interpretation. A more detailed identification of rock types is not possible with 
the method used. Therefore, the bedrock is only classified as crystalline or sedimentary.

Mapping methods

On SGU’s vessel S/V Ocean Surveyor (Fig. 12), the survey is carried out using hydroacoustic instruments, 
sediment sampling and seabed photography (Fig. 11). The hydroacoustic survey is performed using several 
instruments simultaneously while the ship is moving along pre-planned survey lines. The survey records 
are used to make a preliminary interpretation on-board the ship of the geological characteristics of the 
seabed. 

The hydroacoustic records are continuously calibrated and the interpretations verified by sediment 
sampling and remote inspection (photography) of the seabed. When larger areas have a similar sediment 
distribution, e.g. extensive clay deposits, fewer sediment samples are collected compared to more geologi-
cally complex areas where the sample resolution is higher. In shallower waters, less than six meters, or in 
places that are out of reach for the Ocean Surveyor, a survey launch with shallow draft is used. The sedi-
ment samples are described and photographed prior to sub-sampling for analyses. When the fieldwork is 
completed, data are examined and compiled into maps and descriptions.
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Depending on the aim of the survey, the procedure may vary. Survey maps with the scale of 1:500 000 
have a distance of approximately 13 km between survey lines. On maps with a 1:100 000 scale, the distance 
between survey lines is approximately 800 m, in order to provide the necessary resolution.

Map generalisation

Geological maps are always generalised and the objective with the maps is that they should reflect the 
general character of an area and the general distribution of different sediment types and rocks. A geologi-
cal unit cannot be absolutely described with regards to characteristics and position. The generalisation 
may result in e.g. several adjacent areas being grouped together as one unit, or that the size of a small unit 
may be exaggerated, if it is important for the understanding of the area.

An area with exposed bedrock at the seabed surface, or very close underneath it, is described as bedrock 
in the map showing geological sections. For areas with a broken terrain, with both exposed bedrock and 
sediments, the geological map gives the general character of the area.

Geochemical survey

The Swedish environmental protection agency (Naturvårdsverket) has defined criteria to be used to assess 
the content of pollutants in fine-grained marine sediments (Naturvårdsverket 1999). The environmental 
classification is expressed on a scale which is statistically significant and based on all the available Swedish 
data. On the scale of five, class 1 is the background value. For metals, this corresponds to the national, natu-
ral background, i.e. preindustrial levels, whereas the background value for organic environmental toxins 
is zero. Consecutive classes describe a gradually larger deviation from the natural background (increased 
level of anthropogenic influence). Class 5 indicates a large influence from local sources. Environmental 
criteria are available for the elements arsenic (As), cadmium (Cd), cobalt (Co), chromium (Cr), copper 
(Cu), mercury (Hg), nickel (Ni), lead (Pb) and zinc (Zn). For organic environmental toxins environmental 
criteria are available for PAH, HCB, PCB, HCH, Chlordane, DDT and extractable organic halogens. 
For further information and maps visit the website of the Geological Survey of Sweden: www.sgu.se.


