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KORTFAKTA

Brunnsviken

Brunnsviken står i förbindelse 
med Lilla Värtan ge nom Ål kis te ka-
na len. Brunn svi ken var från början 
en havs vik och långt till ba ka 
fanns även en för bin del se med 
Ladu vi ken. I början av 1600-talet 
om vand lades Brunnsviken, genom 
land höj ning en, från en havsvik till 
en in sjö med utlopp vid Ålkistan. 
För att torrlägga områden till stads-
be byg gel se och sam ti digt öppna 
sjön för sjö tra fi k ut till Salt sjön 
sprängdes år 1863 en för bin del se 
med Lilla Värtan och sjön blev åter en vik till 
Lilla Värtan. Sjöns läge i Na tio nal stads par ken 

Till stånds be döm ning 
enligt Naturvårdsverkets 
klassning

Hydrologiska fakta
• Tillrinningsområdets yta: 995 ha 5)    
• Sjövolym: 10,1 Mm3   2) 
• Omsättningstid: okänd p.g.a. 
vattenutbyte med Lilla Vär tan.
• Sjöyta: 152 ha 3)  
• Medeldjup: 6,6 m
• Största djup: 13,7 m
Fotnot se ”Ord och begrepp”.

PÅVERKAN 

Tillrinningsområdets 
karaktär
• Tillrinningsområdet delas av 
Stock holm (12 %) och Solna.
• Tungt trafikerade vägar om ger 
viken.
• Historiskt värdefullt kul tur land-
skap som klas sats som riks in tres se 
för kul tur min ne svår den.

Belastning 
• Tillflödet från Råstasjön och 
Löt sjön står för ungefär 40 % av 
den externa fos for be last ning en.
• Hög internbelastning.
• De största mängderna nä rings äm-

nen som till förs sjön via dag vatt net, 
kom mer från bebyggd mark.
• De dominerande källorna för zink 
och koppar inom Stock holms del 
av till rin ning som rå det är mil jö far-
lig verk sam het, spe ci al en he ter och 
vä gar.

TILLSTÅND

Vattenkvalitet
• Salthalten i ytvattnet varierar 
mel lan 1,5 och 3,5 ‰.
• Höga fosforhalter och måt t ligt 
höga kvä ve hal ter.
• Vanligen svavelväte i djup vatt net.
• Mycket hög klorofyllhalt och mått-
ligt siktdjup.
• Låga bakteriehalter.

Sediment
• Mycket höga halter av tung me tal ler, 
bl.a. kvick sil ver och kad mi um samt 
PCB och PAH. 

Grundvatten
• Mycket höga kvick sil ver hal ter vid 
Ros lags tull, en av de all var li gas te 
grund vatten för o re ning ar na i Stock-
holm. Öv ri ga tung me tal ler, PAH 
och pet ro le um kol vä ten fö re kom mer 
i mycket höga hal ter. 

Växt- och djurliv
• Rikt djurliv (fisk, groddjur, 
fl ad der mös s).

Friluftsliv och naturvård
• Mycket stort friluftsvärde.
• Mycket stort naturvärde. 
• Ingår i Nationalstadsparken.

med för myck et sto ra re kre a tions- och na tur-
vär den.
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Markanvändning Brunnsviken

0 21 Km

Markanvändningskartering - Brunnsviken

Teckenförklaring

Markanvändning Övriga kommuner

Bebyggelse
Centrumbebyggelse, industri
Flerfamiljsbebyggelse, institution
Villa-, fritidsbebyggelse

Genomsläpplig mark
Öppen naturmark, park, odling,

koloniområde, ruderat mark

Skogsmark

Markanvändning Stockholm

Vatten
Våtmark
Övrigt vatten

Kommunikation
Väg <20 000 fordon/åmd
Väg >20 000 fordon/åmd
Parkering
Spårväg

Bebyggelse
Miljöfarlig verksamhet
Arbetsplats/service
Specialenhet 
Flerfamiljsfastighet 
Enfamiljsfastighet
Fritidsfastighet/kolonistugeomr.
Djurhållning
Övrig bebyggelse

Genomsläpplig mark
Förorenad mark
Kyrkogård
Odlad mark/odlingslotter 
Övrig öppen mark
Skogsmark

1) 2)

Enligt Markanvändningskartering (Mf) 2000
Enligt Vattenprogram för Stockholm 1995
Enligt Tillrinningskartering (SVAB) 1999-2001

1)
2)
3)

Övrigt

Tillrinningsområde

Dagvattenutlopp

Dagvatten- samt bräddutlopp
Utlopp/inlopp
Vattendrag
Sjöyta
Kommungräns

2, 3)

Stockholm

Solna

Ulriksdal

Bergshamra

Haga

Bergshamraleden

U
ppsalavägen

Råsunda

Frösunda

Hagalund
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E20

Norra
länken

Norra
Djurgården

Ungefärlig fördelning av markanvändningen 
inom tillrinningsområdet

Råstaån
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Påverkan

Tillrinningsområdets karaktär
Brunnsvikens tillrinningsområde delas av Stock holm, 
Sundbyberg och Solna. Den totala ytan är ca 17 km2. 
Därav är ungefär 7 km2 ett sekundärt till rin nings om-
rå de som avvattnas av Råstaån, som kom mer från 
Råstasjön och mynnar i den nord väst ra delen av 
Brunn svi ken. Vattenutbytet med Lilla Vär tan genom Ål-
kis tan är stort, och betyder mer för vat ten om sätt ning en 
än tillrinningen både från det primära och sekundära 
tillrinningsområdet.

Omkring hälften av tillrinningsområdet utgörs av 
park och naturmark. Flerfamiljshus upptar 30 % av 
ytan och centrumområden 10 %. Brunnsviken om ges 
på alla sidor av tungt trafi kerade vägar med en sam man-
lagd sträcka av 24 km.

Runt sjön finns ett historiskt värdefullt kul-
tur land skap vilket klassats som riksintresse för 
kul tur min ne svår den. Här finns stora ytor naturmark 
be stå en de av bland- och ädellövskog med dominans 
av mång hund ra år i ga ekar. Stockholmsåsen sträck er 
sig från Bel levue par ken i söder genom Ha ga par ken 
på Solnasidan av viken.

Stockholm 
Endast 12 % av tillrinningsområdet – den syd ös tra 
delen, mellan Norrtull och Ålkistan - ligger i Stock-

holm. En stor del, i Kräftriket och Frescati Hage, upp tas 
av institutioner som tillhör Stock holms uni ver si tet. I 
norr, upp mot Ålkistan, ligger Bergianska träd går den 
och där fi nns också en större han dels träd gård. I söder 
ingår Wennergren Center och Bel le vue.

Det finns ingen tät stadsbebyggelse inom Stock-
holms del, men sammanlagt 3,7 km tungt tra fi ke ra de 
vägar – Roslagsvägen, Norra Länken och för bin-
del sen mellan Norrtull och Roslagstull - passerar 
genom området. Som miljöfarlig verk sam het klassas 
Albano industriområde, öster om Roslagsvägen, och 
två små båts ham nar med uppläggningsplatser längst 
söderut i Brunnsviken. 

Solna
Väster om Brunnsviken breder Hagaparken ut sig 
med stora öppna gräsytor och gamla ädellövträd. 
Här lig ger Haga slott, Koppartälten, Fjärilshuset, 
Stall mäs ta re går den, Frösundaviks kon fe rens an lägg ning 
och Ha ga tip pen. Väster om Upp sa la vä gen ligger Stock-
holms norra begravningsplats och fler fa miljs fast ig he t
er na på ”Blåkulla”. Omfattande bygg na tion av såväl 
fl er fa miljs bo stä der som arbetsplatser har skett och sker 
i denna del av tillrinningsområdet. 

Mellan Brunnsviken och Järvafältet ligger Ul riks-
dal och Bergshamra med arbetsplatser, bostäder och 
koloniområden. Genom Solnas del av till rin ning som rå det 
passerar spår för pendel- och fjär r tåg, samt två tungt 

Beräknad tillförsel av fosfor, kväve 
och metaller (kg/år) från olika 
slag av markanvändning inom 
Stockholms del av Brunnsvikens 
tillrinningsområde. Diagrammet 
visar bidragen från de fyra 
huvudtyperna av markanvändning. 
Den liggande stapeln visar 
sammanlagd fosfortillförsel från 
Stockholm och den ljusa delen av 
stapeln anger den fosforbelastning 
som orsakas av mänskliga aktiviteter 
inom tillrinningsområdet. 
Se ”Läsanvisning”.

Beräknad tillförsel av nä rings äm nen och metaller                                               
BRUNNSVIKEN – STOCKHOLM                                                                                 
                                                    Yta, ha        Fosfor       Kväve            Koppar        Zink
A. Vatten                                             0,2           <0,1             0,2                *                    *
Våtmark                                              0,2           <0,1             0,2                                     
B. Kommunikation                              19             20            160             5,5                  23
Väg<20 000 fordon/dygn                   4,6             3,6              34                1                  3,6
Väg>20 000 fordon/dygn                   8,7              13            100             3,4                  15
Parkering                                               3            1,3              14             0,4                  1,4
Spårväg                                               2,7             2,3              16             0,7                  2,7
C. Bebyggelse                                   27,9              19            160             6,7                  13
Miljöfarlig verksamhet                       4,9                6              40             1,8                  7 
Arbetsplats/service                             1,1             1,2             8,2             0,1                  0,4
Specialenhet                                     17,4              10              91                4                  5 
Flerfamiljsfastighet                             1,8             1,1              10             0,5                  0,5
Enfamiljsfastighet                               2,4             0,7              10             0,3                  0,5
Övrig bebyggelse                                0,3             0,1             1,4           <0,1                  0,1
D. Genomsläpplig mark                   73,5             6,5            190                3                  5,2
Förorenad mark                                  1,8             1,3             8,7             0,4                  1,5
Odlad mark/odlingslotter                  11,1             1,6              61             0,5                  0,7
Övrig öppen mark                            32,6             2,3              78             1,6                  2 
Skogsmark                                           28            1,3              40             0,5                  1 
SUMMA                                            120              46            510              15                  41
                                                                                                                                          
* Underlag för beräkningar saknas                                                                                    
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trafi kerade vägar, Upp slavä gen (E4) och Bergs ham ra le den 
(E18).

Råstaån
Tillrinningsområdena för Lötsjön och Rås unda sjön sträck er 
sig långt in på Järvafältet och de las av Stock holm, Sund-
by berg och Solna. Knappt hälften upptas av park- och 
na tur mark och ungefär 40 % av be byg gel se,  bl.a. i Rin-
ke by, Rissne och Råsunda. Den största delen av av rin ning en 
från bebyggelsen leds i dag vatten led ning ar till sjö ar na och 
vi da re till Brunn svi ken via Råstaån.

Vattenutbyte
Tillrinningen från det primära tillrinningsområdet, knappt 
10 km2, uppgår till ungefär 2 miljoner m3/år, därav ca 
0,5 miljoner m3 från Stockholms del. Det sekundära 
tillrinningsområdet, som har en yta av ca 6,5 km2, bidrar via 
Råstaån med omkring 1,5 miljoner m3. Den sammanlagda 
till rin ning en, 3,5 miljoner m3, motsvarar ett dagligt till fl ö de 
av nära 10 000 m3.

Vattenutbytet med Lilla Värtan genom Ålkistan är 
betydligt större, både genom utpumpningen av bot ten vat ten 
och genom vattenståndsändringar i Salt sjön. Utpumpningen 
har sedan 1984 i genomsnitt pågått 6 månader under året, 
som minst 100 och som mest 260 dagar. Pumpvolymen, 
ca 500 liter/sekund, motsvarar 43 000 m3/dag och under 
ett halvt år 7,7 miljoner m3, mer än dubbelt så mycket som 
tillrinningen.

Belastning
De totala mängderna fosfor och kväve som år li gen kom mer 
till Brunnsviken med till rin ning en beräknas vara 560 resp 
7 400 kg/år. Un ge fär 40 % av både fos forn och kvä vet an tas 
kom ma via Råstaån från det sekundära till rin ning som rå det, 

till största delen från be bygg da ytor.
Det primära tillrinningsområdet bidrar med 330 kg 

fosfor och 3300 kg kväve, hu vud sak li gen från cen trum- och 
industriområden samt områden med fl er fa miljs hus. Vägarna 
antas bidra med drygt 130 kg fos for och 1 ton kvä ve. Två 
anläggningar har byggts av Vägverket för att minska 
föroreningarna i väg dag vatt net: ett av sätt nings ma ga sin 
vid Eugeniatunneln vid Norra Länken och en re nings an-
lägg ning vid Järva Krog. En läns har lagts ut utanför Rå-
sta åns mynning för att hindra spridning av olja, som ibland 
kommer med åvattnet, och en läns har lagts ut utanför de 
dag vatten led ning ar som avvattnar Bergs ham ra le den.

Ytavrinning Stockholm
De största mängderna fosfor från Stock holms del av 
till rin ning som rå det beräknas kom ma från bebyggelse 
och vägar, vardera ca 40 %. Kvävet kommer till un ge-
fär lika delar från be byg gel se, vägar och ge nom släpp-
lig mark. Zink och koppar antas främst härröra från 
vägar med hög tra fik in ten si tet och från mil jö far li ga 
verk sam he ter – in du stri om rå den och för o re nad mark, 
t.ex. småbåtshamnar med upp lägg nings plat ser och 
Hagatippen (eller Hagakullen) norr om Hagaparken 
med schakt mas sor från riv ning en av Klarakvarteren i 
cen tra la Stock holm.

Internbelastning
Internbelstningen, dvs frigöringen av fos for från 
bott nar na, är mycket stor pga de tid vis stag nan ta för-
hål lan de na i bottenvattnet med åt föl jan de syrebrist. 
Vat ten ut by tet med Lilla Vär tan medför dock att mäng-
der na inte kan be räk nas. Internbelastningen torde vara 
orsaken till att kväve ofta uppträder som bristämne 
inne i Brunnsviken, medan kväveöverskottet är stort 
i övriga delar av in ner skär går den. För att mins ka ut-
bred ning en av det syrefria bot ten vatt net, som ofta inne-
hål ler stora mängder svavelväte, pumpas bot ten vatt net 
tidvis ut till Lilla Vär tan. Med pump ning en av lägs nas 
årligen om kring 800 kg fosfor från Brunn svi ken. 

Tillstånd
Vattenkvalitet
Brunnsviken var ursprungligen en insjö. Idag har viken 
förbindelse med Lilla Värtan genom ka na len i Ål kis tan 
och salthalten i ytvattnet är ca 2-3 ‰. Salt och tungt 
vatten kommer vanligen in från Lilla Värtan på hösten och 
bildar ett stagnant bot ten vat ten. Om bland ning en är oftast 
ofullständig på våren och sy re inne hål let i bottenvattnet, 

Beräknad total tillförsel av fosfor och kväve via 
ytavrinning till Brunnsviken, baserad på arealuppgifter 
från Vattenprogram för Stockholm 1995. Diagrammen 
visar ytavrinningens bidrag i relation till övriga källor. Bakteriologisk badvattenkvalitet vid Brunnsviksbadet.
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under 6 m djup, är de fl esta år helt uttömt under sommaren. 
Fosforhalterna i yt vatt net är höga, kvävehalterna måttligt 
höga till höga. Halterna i bottenvattnet kan vara mycket 
höga mot slutet av sommaren. Klorofyllhalterna är höga 
och sikt dju pet relativt litet, 1,2 – 2 m. Produktionen be-
grän sas under våren främst av brist på fosfor, mot slutet 
av sommaren av kvävebrist till skillnad från situationen i 
Lilla Värtan där kväveöverskottet är stort.

Bakteriologiska prover från Brunnsviksbadet upp vi-
sar låga halter av bakterier. Endast 11 % av pro ver na 
har haft förhöjda bakteriehalter. Inget prov har va rit 
otjän ligt.

Sediment
Halterna av tungmetaller är genomgående höga till mycket 
höga i sedimenten. Kvicksilver- och kad mi um hal ter na är 
de högsta som re gist re rats i något av  Stock holms mindre 
vat ten om rå den. Kop par-,  krom-, zink- och nickelhalterna 
är också höga liksom halterna av PCB och PAH.

Grundvatten
Vid provtagningar utmed Roslagsvägen inom Brunns vi kens 
tillrinningsområde var halterna av kvick sil ver kraftigt 
förhöjda. I det djupare lig gan de grund vatt net var halten 
fl era tusen gånger högre än medianhalten för kvicksilver 
i Sverige. Även det ytligt lig gan de grund vatt net hade på 
sam ma plats en an märk nings värd hög halt av kvick sil ver. 
Det får anses vara en av de all var li gas te för o re ning ar na i 

Metallhalter, mg/kg TS, i sediment. 
Prover tagna under 1990-talet. Halterna 
är klassade enligt Naturvårdsverkets 
bedömningsgrunder för miljökvalitet, 
Sjöar och vattendrag (1999).

Klassindelning av halter och siktdjup efter Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för 
miljökvalitet, sjöar och vattendrag (1999). Klassning av totalkväve ska egentligen göras 
med värden från maj-oktober men är här baserad enbart på augustivärden.
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grundvattnet inom Stockholm. Ko bolt- och  krom hal ter na 
var ock så för höj da vid Roslagstull. Vid Norrtull var halterna 
av zink och kad mi um höga. PAH-halterna är mycket höga 
vid Norrtull och Ros lags tull. Petroleumkolväten är förhöjda 
vid Ros lags tull och mycket höga vid Norrtull.

Stora delar av Stockholmsåsen har sitt ut ström-
 nings om rå de mot Brunnsviken.

Växt- och djurliv

Plankton
Växtplanktonförekomsten under augusti do mi ne ras helt av 
trådformiga cyanobakterier, först och främst av den icke 
kvävefi xerande Plank tothrix agardhii, men även av olika 
kvävefi xerare såsom Aphanizomenon spp. och i mindre 
grad Anabaena cf lemmermanni. Alla tre är po ten ti el la 
gift pro du cen ter och ofta vat ten blom man de. Andra van li ga 
alger är de smala blågröna trå dar na som Pseu dana ba e na 
limnetica och Plank to lyng bya spp. Ibland fö re kom mer en 
del kiselalger, t.ex. brackvattensarten Rhi zo so le nia minima, 
men de är biomassemässigt av ringa betydelse.  

Eftersom flera av de blågröna algerna är poten-
tiellt giftiga ingår dessa i bad vatten prov tag ning en vid 
Brunnsviksbadet. Tydlig blommning av blå grö na al ger 
har tid vis kon sta te rats sedan 1995 då prov tag ning en 
startade. Vid den relativt kraftiga blommningen 1998 
överskreds gränsen 20 miljoner celler per liter vid ett 
tillfälle.
Av djurplankton påträffas främst hjuldjur av släk tet 
Keratella samt hoppkräftor.

Bottenfauna
Kvalitativa håvningar gjordes vid stranden nära Berg ian ska 
trädgården i augusti 1994. Un der sök ning en vi sa de på en 
riklig förekomst av flera arter söt vattens snäck or och 

Salthalten i ytvattnet är relativt 
hög, i allmänhet 1,5 – 3,5 ‰, i ge-
nom snitt 2,5 – 3,0 ‰. Salthalten i 
bot ten vatt net är 0,5 – 1,0 ‰ högre. 
Va ri a tio ner na är stora, de flesta år 
med inbrott av salt vatten i augusti-
ok to ber som medför en höj ning av 
salt hal ten i hela vat ten mas san på 
4-12 m djup med upp till 2 ‰ och 
där ef ter gradvis utsötning till nästa in-
brott. De största tät hets skill na der na 
upp trä der i januari-april van li gen 
på 0-4 m och i juni-augusti på ca 6 
m djup. Efter au gus ti bru kar språng-
skikt sak nas.
Syre har med få undantag (6 m, juni 
1988, -89) funnits hela året på 0-6 m 
djup. Syremättnaden i yt vatt net har 
varit högst i april, upp till 180 %, i 
juli-augusti normalt 60-140 %, och 
mins kar varje år till un der mätt nad i 
ok to ber. Svavelväte kan fö re kom ma 
på 8 m djup i maj-augusti, på 10 m 
djup även i april och sep tem ber, på 
12 m dess ut om i mars. Svavelväte 
uppträder prak tiskt taget varje år 
på 10 och 12 m djup i juli-augusti.
Fosfatfosforhalten i ytvattnet är upp 
till 60 µg/l i januari-mars, i april-ok-
to ber vanligen <20 µg/l. Hal ten är 

1 år av 2 fö re kom mit i maj, nå got 
oftare i juni-juli och de flesta år i 
augusti-september. To tal kvä ve hal ten 
i ytvattnet är nor malt 500-1500 µg/l 
med de lägsta halterna i juni-au gus ti. 
Hal ter na i juni har mins kat från i ge-
nom snitt ca 1000 µg/l 1987 till ca 
750 µg/l 1999 och i januari-mars 
från 1300 till 900 µg/l men har varit 
oför änd ra de i juli-au gus ti.
Klorofyllinnehållet har varit störst 
i april-maj och oktober, upp till ca 
70 µg/l, i juni-augusti som mest ca 
30 µg/l och i genomsnitt ca 20 µg/l. 
Med el vär det för siktdjupet under 
vin tern är 3,5 m. Stora siktdjup, 6-7 
m, har upp mätts i februari-mars och 
de cem ber, till fäl ligt vis även i juni. 
Sikt dju pet har varit minst i maj och 
au gus ti, ca 0,5-2 m. Au gus ti vär de na 
har ökat från <1 m i slutet av 80-
talet till i genomsnitt 1,6 m 1992-
99. Skill na der na kan vid en sta ka 
prov tag ning ar vara sto ra mellan 
de olika provpunkterna men har i 
ge nom snitt tagit ut varandra.
Se ”Ord och begrepp”.

Mätdata un ge fär vartannat år ≤2 µg/l i april, efter 
1993 varje år i maj. I juni-september 
har så låga halter varit något mindre 
vanliga och innehållet har ökat kraf-
tigt efter oktober. De högsta hal ter na i 
bot ten vatt net, i juli-september, har va rit 
400-500 µg/l. Sambandet med syre/sva-
vel vä te är starkt och halter >200 µg/l har 
bara fö re kom mit vid sva vel vä te hal ter 
>7 mg/l. To tal fos for hal ten har i all män-
het varit <70 µg/l, med små va ri a tio ner 
under året; med el- och me di an hal ten 
i januari-mars är ca 53 µg/l, i juli-au-
gus ti 46 µg/l, i båda fallen utan tyd-
li ga förändringar med tiden. Hal ten i 
bot ten vatt net över sti ger normalt inte 
400 µg/l. De högsta hal ter na har fö re-
kom mit i mars-september, med stora 
va ri a tio ner från år till år.
Halten av ammoniumkväve i ytvattnet 
är van li gen <50 µg/l i april-september. 
Höga halter, 400-600 µg/l, har fö re-
kom mit i januari-mars och december. 
På 8 m djup har halten varit upp till 
1000 µg/l, på 10 m 2000 och 12 m 
3500 µg/l med de högsta halterna i 
juli-sep tem ber. Ytvattnets innehåll av 
nitrit+nitratkväve har i januari-mars 
som mest varit ca 900 µg/l och i ge nom-
snitt 570 µg/l. Halter av ≤5 µg/l har ca 

Förekomsten av blågröna alger vid Brunnsviksbadet 
1994-2000, miljoner celler/liter, medelvärden i juli och 
augusti. Känsliga personer kan uppleva obehag vid >5 
miljoner celler/liter och bad anses olämpligt vid >20 
miljoner celler/liter.
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fåborstmaskar. Bottenprover togs i maj 1995 från 0,2 till 
8 m djup. Sedimenten var sy re fria under 4 m djup och djur 
saknades. Sex arter av få borst mas kar och en art av igel på-
träf fa des. Bland få borst mas kar na upp täck tes en för Sverige 
ny art, Potamothrix heucheri. 

Fisk
Eftersom Brunnsviken står i förbindelse med Lilla Vär-
tan via Ålkistan återfinns samma fiskfauna i Brunns-
viken som ute i Saltsjön, exempelvis ål. Det något 
var ma re vattnet i viken gör att flera arter, som t.ex. 
ström ming, gös, abborre, nors och gädda, samlas eller 
vand rar in från Saltsjön under våren för lek.

Vid håvningar i augusti 1994 fångades bl.a. den marina 
fi skarten sandstubb (Pomatoschistus mi nu tus) vid stranden 
nära Bergianska trädgården, vilket var en för Brunnsviken 
ny fi skart.

Havsöring är utplanterad i Brunnsviken. 

Fågel
Brunnsviken är relativt fågelfattig. Bland häck an de 
fåglar finns främst skäggdopping (lokalt/regionalt 
skyddsvärd enligt ArtArken), sot hö na, gräsand, vigg och 
knipa. Storskrake besöker sjön, liksom kärrsångare. Vid 
Ålkistan, i nordöstra delen, fi nns ofta öppert vatten under 
vintern. Detta har be ty del se för över vint ran de fåglar, bl.a. 
smådopping (sår bar en ligt röd lis ta 2000).

Övrigt djurliv
Vanlig padda har observerats i södra Brunnsviken 1999. I 
Bergianska trädgårdens dammar fö re kom mer både stor och 
mindre vattensalamander. Den stora ar ten är rödlistad enligt 
rödlista 2000 samt skyddad en ligt EU:s habitatdirektiv. Alla 
grodarter är fridlysta i Sverige. 

Fladdermöss inventerades 1997 vid Brunnsvikens syd-
ös tra strand. Stor individrikedom kon sta te ra des hos nordisk 
fladdermus (Eptesicus nilssoni) och dvärg flad der mus 
(Pipistrellus pipistrellua) som uppehöll sig vid vattnet. 
Enstaka individer hördes inåt land. Även vat ten fl ad der mus 
(Myotis dau ben to ni) och mustasch/Brandts fl addermus 
(Myotis mystacinus/Myotis bran ti) noterades. Området är 

en fi n lokal med rik tillgång på grova träd.

Friluftsliv och naturvård
Brunnsviken och dess stränder ingår i Na tio nal stads -
par ken. Området utgör ett attraktivt natur- och park land skap 
med stora rekreations-, natur- och kul tur vär den. Det fi nns 
fl era kultur historiskt intressanta bygg na der och området 
är av riksintresse för kultur minnes vård. I området ingår 
Bel levue par ken, som har stora naturkvaliteter. Parkens 
udde utgör en del av Stock holms åsen, somhar stort värde 
för den ve ten skap li ga naturvården. 

Stränderna runt Brunnsviken är i huvudsak lät till-
gäng li ga. Brunnsviken används även för rodd- och 
kanotsport. I södra delen av viken fi nns fl era bryggor och 

Friluftskarta.
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uppläggningsplatser för fritidsbåtar. Has tig hets be gräns ning 
råder med 7 knop. 

Inom Stockholms stad omfattas stranden av strand-
skydd. Brunnsviken och dess tillrinningsområde är ett 
ekologiskt särskilt käns ligt område. Även vissa av sjöns 
strandpartier är eko lo giskt särskilt känsliga.

Fritt handredskapsfiske gäller och trolling-, 
drag rodd- och angelfiske (TDA-fiske) upplåts bara 
inom vissa delar av Brunnsviken. Populärt är att fi ska 
gös i Brunnsviken, respektive strömming och havsöring 
i Ålkistan.

Ett strandbad öppnades 1985 vid Lilla Frescati.

Vidtagna åtgärder

I tillrinningsområdet
1969 avlastades Brunnsviken från direkt tillförsel av av-
lopps vat ten genom anslutning av Solnas av lopps nät till 
Käpp ala ver ket.

1990 togs infi ltrationsanläggningen vid Lin vä var tor pet 
i Solna i drift. Det byggdes om 1995.

1990 byggdes ett avsättningsmagasin för trafik/spol-
vatten från Eugeniatunneln i Norra Länken, dels för 
att reducera föroreningsinnehållet i det dagvatten 
som går till Brunnsviken och dels som skydd mot spill 
vid olyckor. Magasinets tillrinningsyta är 5,4 ha och 
ma ga sins vo ly men är 2000 m3. 1999 förbättrades av sätt-
nings ma ga si nets funktion då Vägverket ge nom för de en 
omfattande om- och till bygg nad. 

1993 togs utjämningsmagasinet ”Ormen” i drift för att 
förhindra bräddningar av avloppsvatten i sam band med 
regn.  Magasinet, som börjar under Östermalm och 
fortsätter via Norrmalm och Vasastan till Ros lags tull, har 
gjort att bräddningarna av av lopps vat ten till Brunnsviken 
och Karl bergs ka na len - Klara Sjö har minskat. Vattnet leds 
tillbaka till led nings nä tet när det fi nns kapacitet och renas 
i Henriksdals re nings verk. 

1995 bildades Nationalstadsparken.

1995 klassades Brunnsviken och dess tillrinningsområde 
samt vissa strandpartier som ekologiskt särskilt käns li ga.

1996 togs avsättningsmagasinet Linneaholm (en öppen 
damm) i Sol na i drift.

1997 sanerades mark från kemikalier vid f.d. 
växt skydds an stal ten i Solna.

1996-97 utövades miljötillsyn av båtklubbarnas 
verk sam het samtidigt som informationsmaterial om 
mil jö frå gor med anknytning till båtar delades ut.

I sjön
1973-81 luftades bottenvattnet med fyra ”Lim no”-aggregat. 
På grund av tekniska problem kunde ag gre ga ten inte drivas 
med tillräcklig kapacitet.

Under 1990-talet har havsöring utplanterats.

Pågående åtgärder

I tillrinningsområdet
• För kvarteret Munin pågår en utredning med syfte 
att minska risken för bräddning och utläckage av av-
lopps vat ten. Stockholm Vatten AB.

• Det pågår ett arbete med fördjupning av över sikts-
pla nen för National stadsparken. Stads bygg nads kon-
to ret.

I sjön
• Sedan 1982 sker utpumpning av bottenvatten under 
senvinter och sommar. Den utpumpade vo ly men er sätts 
av ytvatten från Lilla Värtan. Med ut pump ning en avlägsnas 
i genomsnitt 700-800 kg fosfor/år. Under 2001 inleddes 
försök med en läng re tids uppehåll av utpumpningen. 
Stockholm Vatten AB.

• Löpande provtagning i viken för analys av fy si ka-
lisk/kemiska och biologiska parametrar. Stock holm 
Vatten AB.

• Löpande badvattenprovtagning. Mil jö för  valt  ning en.
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VIDARE LÄSNING

Allmänt faktaunderlag. Rapport 2. 
Vat ten pro gram för Stock holm 2000. 

Bottenfaunaundersökning i Victoriadammen, 
Berg ian ska träd går den 1997. Lundberg S. Pro-
jekt Eko vat ten WWF. 1998.

Grundvatten i Stockholm, tillgång-sårbarhet-
kva li tet. Aast rup, M et al. SGU och 
Mil jö för valt ning en, Stockholm. 1997.

Källor till föroreningar i dagvatten i Stock holm 
stad, del 1, Metaller. Dagvattenstrategi för Stock-
holm/Mil jö för valt ning en, Stockholm. 1999.

Metaller, PAH, PCB och totalkolväten i se di ment 
runt Stock holm – fl öden och halter. Östlund 
P., Stern beck, J. & Bror ström-Lundén, E. IVL. 
1998.

Rödlistade arter i Sverige 2000 . Gärdenfors, U. 
(ed.). Art Da ta ban ken, SLU, Uppsala. 2000.

Vinteruppläggnigsplatser för fritidsbåtar 
- Stock holm - över sikt lig miljöteknisk 
mark un der sök ning. AB Jacobsson & Wid mark, 
Li dingö, 1998. 

Stockholms stads miljöinformation: http://www. 
miljo.stockholm.se
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