
Nytt liv för Brunnsviken
- med ny anpassad metod av fosforfällning

Katarina Forslöw, Stockholms stad
Fred Erlandsson, Stockholm Vatten och Avfall



16000 nya bostäder till 2030

Bild: Johan Wikström



Brunnsvikens ekologiska och kemiska status Källa: VISS

God kemisk status

Uppnår ej god kemisk status

(Dålig ekologisk status enl kommunernas bedömning)



Svealandskusten, 2017

Så höljde min nymf på Floras fest, ett enkelt och skiftat flor, 
då hon utav Mollberg bjuden till gäst, ut till Första Torpet for. 
Det torpet lilla strax utom tull'n, där kräftan ljustras röd ur 
kastrull'n, och dit Brunnsvikens bölja klar i vattrade vågor 
drar. 

(Bellman, slutet av 1700-talet)

… jag ska störta mig i Mälaren eller Saltsjön, vilketdera 
ni vill, dyrkade flicka! … men begär inte att jag kastar mig 
i Brunnsvikens stilla-stående vatten, där vågen är som 
grönsoppa och där fisken simmar död mot strand.

(Hyrkuskens berättelser, August Blanche, ca 1860)

Målning från 1811 av Axel Fredrik Cederholm.



Brunnsvikens fosforflöden och livsmiljöer

Bild: Svealandskusten, 2019

Ur ”Brunnsviken, en vik med historia”, WRS Uppsala AB 
Naturvatten i Roslagen AB



Lokalt åtgärdsprogram för Brunnsviken

var, hur, när, av vem och till vilken kostnad? 





”döda” bottnar

Foto: Niras





Anpassad metod



= 5 m och djupare (0,86 km2)
• 72 ton aluminium
• 40-120 g/m2

Område för behandling



Loggning av position och dos

Bilder: Thomas Aabling Vandmiljø



Uppföljning

• metylkvicksilver
• totalt kvicksilver
• aluminium
• pH
• syrgashalt/syremättnad
• klorofyll
• siktdjup
• plankonprov 0-2 m

• Alkalinitet
• Turbiditet
• Absorbans filtrerad

• vattenvegetation (makrofyter)
• bottenfauna
• miljögifter i fisk

Prioriterade parametrar



Fosfor
Brunnsviken, samtliga djup Brunnsviken, bottendjupen



Fosfor, ytvatten
Brunnsviken



Syre

Brunnsviken



Mer om Brunnsviken och Stockholms 
fosforfällningar  

Foto: Veronica Gelland-Boström

miljobarometern.stockholm.se 
(under åtgärd fosforfällning och Brunnsviken)

www.stockholmvattenochavfall.se/samrad
(här finns info om kommande fällning)

http://miljobarometern.stockholm.se/vatten/kustvatten/brunnsviken/
http://www.stockholmvattenochavfall.se/samr%C3%A5d


Tack för att ni lyssnat!
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