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Projekt LÅP Strömmen och Lilla Värtan

Huvudsakliga källor
• Mälaren (Norrström)
• Reningsverk
• Inflöde från Askrikefjärden
• Inflöde från Stora Värtan
• Utflöde från Eds-/Brunnsviken
• Lokala ARO
• (Sedimenten)

Utsläpps- och modelldata – Källfördelningsanalys

Modellanalys baserat på vattenweb- och utsläppsdata
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Dagliga flöden av vatten mellan bassänger är indata till analysen

Dagliga tillflöden och inflöden av vatten och fosfor är indata till analysen
Fosformängd och -koncentration beräknas i varje bassängskikt

Utsläpps- och modelldata – underlag för modellanalys

Modellanalys fosfor – Lilla Värtans ytskikt 2004-2019

Totalfosforhalt (µg/l)

Totalt
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Avloppsreningsverk (Bromma och Henriksdal)

Inflöde från Stora Värtan och Askrikefjärden

Blå linje visar modellresultat (i detta fall
enbart avloppsreningsverk som
fosforkälla)
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Utsläpps- och modelldata – underlag för enklare modellanalyser

P från sediment enligt Walve et al. 2018 omräknat
till Strömmen och Lilla Värtan (>7.5 m djup, utifrån sedimentarea enligt
hypsografisk kurva)
Fosfor från sedimenten skiktet 7.5 m till botten.
ton/månad
Strömmen

Walve, J., Sandberg, S., Larsson U., Lännergren, C. 2018. A Baltic Sea
estuary as a phosphorus source and sink after drastic load reduction:
seasonal and long-term mass balances for the Stockholm inner
archipelago for 1968–2015. Biogeosciences 15: 3003-3025.
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Utsläpps- och modelldata – underlag för enklare modellanalyser
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Olika källors bidrag till fosforhalten i ytan (0-7,5m),
beräknade med den förenklade boxmodellen.

Svårigheter
• Dimensionera lokala åtgärder från generellt åtgärdsbehov
• Identifiera orsaker till åtgärdsbehov (antropogen del från utsjön och
sediment) Hur mycket kommer naturligt från sedimenten?
• Gå från beräknat åtgärdsbehov enligt bedömningsgrunder för
ytvatten del av år, till åtgärdsbehov årligt.

Handlingsprogram
• Egna provtagningar: revidering stationer, växtplankton?, CDOM
(färg)? Metaller? Samordning RK?
• Åtgärdsunderlag

Åtgärdsunderlag
• Många medlemmar efterfrågar underlag för lokala och kommunala
åtgärdsprogram. Underlagen kan grovt sett indelas i två typer,
• 1. Åtgärdsbehovet sett till tillståndet i kustvattnet eller effekten på
tillståndet av en viss åtgärd och därmed en viss minskning av
belastningen och
• 2. Kartläggning av olika källor i avrinningsområdet och hur
åtgärdbara dessa är, inklusive kostnadseffektivitet sett till minskning
av belastning.
• Förbundets bidrag till åtgärdsunderlag berör främst underlag av den
första kategorin. Förbundets arbete närmsta åren kan bestå i följande
insatser.

Till handlingsplan?
• Utsjöpåverkan, dvs räkna bort att utsjön ej är god status. Svårigheten i
detta ligger i att uppskatta rättvisande naturliga fosforhalter i det
vatten som blandas med kustvattnet. Det kan också svara på frågan
varför ökar/har fosforhalterna ökat?
• Skattning av rimliga bakgrundshalter i olika vattendrag. Nuvarande
bedömningsgrund använder samma värde för alla vattendrag, trots
att de varierar avsevärt, med stor skillnad mellan Mälaren och
slättåar. En analys av detta har gjorts för ett antal år sen, men skulle
kunna uppdateras.

Till handlingsplan?
• Sedimentens påverkan på vattenkvaliteten. Skatta naturlig fosfor- och
kvävenivå i olika vattenförekomster pga uppvällning och naturlig
återcirkulation från sediment. Det innebär ett ifrågasättande av
befintliga bedömningsgrunder som oftast riskerar för stränga krav,
särskilt vad gäller fosfor. Det kan även handla om metaller, där
bedömningsgrunderna idag saknar mycket dataunderlag för
bedömning hur rättvisande gränserna är, t ex för zink.
• Användning av SMHIs modelldata för modellanalyser av betydelsen av
tillförsel från olika källor. Kan innebära behov av köp av detaljerade
sundflödesdata från SMHI.
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