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KORTFAKTA

Husarviken
Husarviken är en smal vik 
som står i för bin del se med 
Lilla Värtan genom en ca 
100 m lång kanal. Laduviken 
och Spe gel dam men rinner ut 
i Hu sar vi ken via Hu sa rån. 
Även Ugglevikens ut lopp 
mynnar i Hu sar vi ken. Ett 
betydande vat ten ut by te sker 
mellan Hu sar vi ken och Lilla 
Värtan. Sö der om viken ligger 
gasverkstomten, som präglas 
av den mil jö far li ga verk sam het 
som ti di ga re be dri vits där. I 
vikens när mas te om giv ning är 
både natur- och rekreations-
värdena måttliga. Dessa kan 
dock öka när Fisk sjö äng om-
vand las till park. 

Till stånds be döm ning 
enligt Naturvårdsverkets 
klassning

Hydrologiska fakta
• Tillrinningsområdets yta: 152 ha 4)

• Sjöyta: 3,1 ha 3)

• Sjövolym: 82 000 m3   1)  
• Omsättningstid: okänd p.g.a. 
vattenutbyte med Lilla Värtan.
• Största djup:  3,0 m  
• Medeldjup: 2,6 m 
Fotnot se ”Ord och begrepp”.

PÅVERKAN 

Tillrinningsområdets 
karaktär
• Drygt halva till rin ning som rå det 
består av skog och öppen mark.
• Förorenad mark upptar cirka 
16 % av mark ytan inom till rin n
ing som rå det. 

Belastning 
• Stor belastning av för o re ning ar, 
främst från mark med ti di ga re in-
du stri ell verk sam het.

TILLSTÅND

Vattenkvalitet
• Ett ibland starkt skiktat vat ten-
om rå de.
• Syrebrist i bot ten vatt net kan fö-
re kom ma under sommaren. 
• Extremt höga fos for hal ter och 
mycket höga kvä ve hal ter under 
som ma ren.
• Litet siktdjup.
• Algblommning, som i all män het 
be grän sas av kvävebrist.
• Bakterietal relativt högt.

Sediment
• Sedimenten har höga cy a nid hal ter 
centralt i vi ken.

Växt- och djurliv
• För Stockholmstrakten ordinärt 
växt- och djur liv.

FRILUFTSLIV 
OCH NATURVÅRD 

• Måttligt friluftsvärde. 
• Måt t ligt naturvärde i vikens när-
mas te om giv ning. 
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Markanvändning Husarviken

Markanvändningens fördelning inom 
tillrinningsområdet Teckenförklaring

Markanvändning

Vatten
Våtmark (5%)
Övrigt vatten (0%)

Kommunikation
Väg <20 000 fordon/åmd (4%)
Väg >20 000 fordon/åmd (<1%)
Parkering (1%)
Spårväg (2%)

Bebyggelse
Miljöfarlig verksamhet (3%)
Arbetsplats/service (5%)
Specialenhet (2%)
Flerfamiljsfastighet (<1%)
Enfamiljsfastighet (1%)
Fritidsfastighet/kolonistugeomr. (0%)
Djurhållning (4%)
Övrig bebyggelse (<1%)

Genomsläpplig mark
Förorenad mark (16%)
Kyrkogård (0%)
Odlad mark/odlingslotter (0%)
Övrig öppen mark (29%)
Skogsmark (28%)

Tillrinning

Tillrinningsområde

Deltillrinningsområde

Dagvattenutlopp

Dagvatten- samt bräddutlopp
Utlopp/inlopp
Sjöyta
Vattendrag

Enligt Markanvändningskartering  (Mf) 2000
Enligt Tillrinningskartering (SVAB) 1999-2001

1)

1)

2)

2)

2)

Lilla Värtan

Hjorthagen

Laduviken

Uggleviken

Spegeldammen

Värtagasverket

Fisksjöäng

Lillsj ö
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c ken
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Påverkan

Tillrinningsområdets karaktär
Tillrinningsområdet sträcker sig från Lilla Skuggan och 
Sol fång ar dam men i norr till Lidingövägen i söder. I 
om rå det ingår gasverket, det tidigare in du stri om rå det 
Fisksjöäng samt in du stri om rå det i Stor ängs bott nen. 
För o re nad mark och områden med mil jö far lig verk sam-
het, huvudsakligen gas ver ket och småindustrier, utgör 
till sam mans un ge fär 20 % av till rin ning som rå det.

Gasverket uppfördes 1893 och fram till 1972 ba se ra des 
gas pro duk tio nen i huvudsak på stenkol. Där ef ter startades 
en ny anläggning med lättbensin som råvara. Under den tid 
som det gamla gasverket var i drift fylldes Hu sar vi ken ut i 
omgångar för att ge plats åt bland annat kol- och koksupplag 
och en om fat tan de bi pro duk tions anläggning där ett fl ertal 
olika produkter utvanns. Den senaste ut fyll na den gjordes 
på 1930-talet.

Fisksjöäng började exploateras i början av 1950-
talet då fyllning av riv nings- och schaktmassor lades 
ut. Området var ursprungligen avsett för la ger av bygg-
nads ma te ri al, men kom att omfatta ett flertal andra 
verk sam he ter. Vid stranden nedanför Fisk sjö äng fi nns 
båt bryg gor och i an slut ning till dessa har marken länge 
använts för vin ter upp lägg ning av småbåtar.
Drygt hälften av till rin ning som rå det upptas av 
skog och öppen gräs mark, den största delen inom 

Na tio nal stads par ken. Dessutom ingår Ryt tar sta di on, 
Fält rid klubb ens ridbana, Hjorthagens idrottsplats och 
Ten nis sta di on. Den bebyggda ytan är liten, ca 10 % av 
till rin ning som rå det.

Det fi nns fl era vägar inom om rå det. De fl esta är små. 
Fis kar torps vä gen, fortsättningen på Björn näs vä gen 
sydväst om Husarviken, är den enda tungt tra fi  ke ra de 
vägen med >20 000 fordon per dag. 

Husarviken mottar i den inre de len av viken 
ut flö de na från Ugg le vi ken, Laduviken och 
Sol fång ar dam men. Norr om ån från Laduviken lig ger 
f.d. Lillsjön, en våtmark som res tau re ra des i början på 
1990-talet med avsikt att återskapa fri vat ten y ta. 

Vattenutbyte
Vattenutbytet med Lilla Värtan är relativt stort och 
orsakas av ni vå för änd ring ar i innerskärgården som 
gör att vatten pumpas in och ut i viken. Den ge nom-
snitt li ga nivåförändringen är 5 cm/dag och medför ett 
ut by te av ca 2 % av vikens volym. Infl ödet av bräckt 
vat ten från Lilla Värtan gör att vattnet ibland är starkt 
skiktat, trots att vat ten dju pet är litet. 

Skiktningen medför att syrehalten tidvis är låg i 
bot ten vatt net. Sva vel vä te har tillfälligtvis fö re kom mit, 
och fosforhalterna har varit höga pga ut lös ning från 
bottnen.

Beräknad tillförsel av fosfor, kväve 
och metaller (kg/år) från olika 
slag av markanvändning inom 
Husarvikens tillrinningsområde. 
Diagrammet visar bidragen från 
de fyra huvudtyperna av mark-
användning samt nedfallet på sjöytan 
från luften(E). Den liggande stapeln 
visar sammanlagd fosfortillförsel 
och 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

HUSARVIKEN                                                                                                                 
                                                    Yta, ha        Fosfor        Kväve     Koppar        Zink
A. Vatten                                             7,3             0,2                7               *                  *
Våtmark                                              7,3             0,2                7                                    
B. Kommunikation                           10,1             8,1              69             2,3                  8,5
Väg<20 000 fordon/dygn                   6,3             4,9              46             1,4                  4,9
Väg>20 000 fordon/dygn                   0,4             0,6             4,3             0,1                  0,6
Parkering                                            0,8             0,4             3,9             0,1                  0,4
Spårväg                                               2,6             2,2              15             0,7                  2,6
C. Bebyggelse                                   23,3              23            160             3,5                  10
Miljöfarlig verksamhet                       4,2             5,2              35             1,6                  6,1
Arbetsplats/service                                8            8,6              60             0,9                  2,9
Specialenhet                                       2,9             1,7              15             0,7                  0,8
Flerfamiljsfastighet                           <0,1           <0,1             0,1           <0,1                  <0,1
Enfamiljsfastighet                               1,4             0,4             5,9             0,2                  0,3
Djurhållning                                       6,3             6,8              45                *                  *
Övrig bebyggelse                                0,5             0,2             2,3             0,1                  0,1
D. Genomsläpplig mark                    111              22            290             8,1                  24
Förorenad mark                                   24             17            110             5,2                  20
Övrig öppen mark                            44,3             3,2            110             2,1                  2,7
Skogsmark                                        42,9             2,1              62             0,8                  1,5
SUMMA                                            152              53            520              14                  43
                                                                                                                                          
* Underlag för beräkningar saknas                                                                                   
                                                                                                                                         
E. At mos färiskt nedfall på sjöytan                     <0,1              24                  
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Mätdata

Belastning
Förorenad mark antas vara den enskilda största käl lan 
till både fosfor och kväve från det primära till rin ning so
m rå det. Ungefär 60 % av fos forn och 40 % av kvävet 
kommer från förorenad mark, mil jö far lig verk sam het 
samt arbetsplatser och service. 

Internbelastningen (frigöringen av fosfor från 
bott nen) kan tidvis vara stor. Fosforinnehållet i 
Hu sar vi ken ökar under som ma ren och kvävebrist är 
vanlig, i motsats till förhållandena i Lilla Värtan där 
fos for bris ten är uttalad. Pga vattenutbytet med Lilla 
Värtan kan in tern bel st ning ens storlek inte beräknas.

Storleken på tillförseln från vattenområdena 
upp ströms Hu sar vi ken är inte känd. Att döma av 
halterna i Laduvikens yt vatten, bör dock enbart 
utflödet där i från bidra med nästan hälften så mycket 
som den sam man lag da belastningen från det primära 
till rin ning som rå det.

Husarviken har under lång tid utsatts för en 
kraf tig för o re ning från gasverket. Ungefär halva 
gas verks tom ten, den del som är mest förorenad, 
avvattnas mot Husarviken. Mark un der sök ning ar har 
påvisat starkt förhöjda halter av kolväten, cyanid och 
tungmetaller. Förorenad mark förekommer också i 
Fisksjöäng med höga halter av bl.a. olja och arsenik.

Markområdena vid gasverket och Fisksjöäng be räk-
nas ger de största bidragen av metaller och olja. Pga 
de exceptionellt stora föroreningsmängderna på främst 
gasverkstomten, är det troligt att be räk ning ar na med 
schablonvärden underskattar den verkliga till för seln 
av skadliga ämnen. 

Tillstånd

Vattenkvalitet
Husarviken är en vik av Lilla Värtan. Salthalten kan 
vara hög, upp till 4 ‰. Vattnet är ibland starkt skiktat 
under sommaren med svavelväte i bot ten vatt net med an 
skiktningen är relativt svag på vintern. Fos for hal ten 
är låg under vintern och ökar kraftigt till augusti, 
medan kvä ve hal ten är relativt konstant. Växt lig he ten 
förefaller i allmänhet vara be grän sad av kvä ve brist. 
Klorofyllinnehållet är vanligen stort och sikt dju pet 
li tet, ca 1 m. Bakterietalen är låga. 

Sediment
En sedimentprovtagning genomfördes 1989 för att 
klar läg ga om Husarvikens bottnar var påverkade av 
för o re ning ar från gas verks tom ten. Halterna av kol vä ten, 
cyanider och tungmetaller var förhöjda. Ingen skillnad 
fanns mel lan norra eller södra delen, d.v.s. påverkan på 
sedi men ten är jämt för de lad över hela bottenytan. Un dan-
ta get var de centrala delarna av Husarviken med en höga 
cyanidhalter.

Grundvatten
Både gasverkstomten och Fisksjöäng har varit fö re mål för 
om fat tan de mark- och grund vatten prov tag ning med an led-
ning av bygg pla ner inom de två om rå dena. Vid  prov tag ning 
1988 inom gas verks tom ten och en provpunkt vid en 
gam mal upp lags plats no te ra des hög led nings för må ga, 

Salthalten varierar mellan 0,4 och 
4,1 ‰ med hö gre värdena i au gus ti 
än i februari-mars och nå got hö gre 
vär den vid bottnen (2 m) än vid 
ytan. Tem pe ra tur skikt ning en kan 
vara stark; den störs ta skill na den 
mellan yt- och bot ten vatt net, ca 3,5 
oC, har re gist re rats i au gus ti och drygt 
3 oC i mars. 
Syreinnehållet är i de fl esta fall stort 
i hela vat ten pe la ren i fe bru a ri-mars. 
Syrebrist och sva vel vä te har fö re-
kom mit i bot ten vatt net i augusti. Sy-
re mätt na den i yt vatt net är vanligen 
>100 % i au gus ti, som mest 128 % 
1990 (ett ännu högre värde, 129 %, 
finns från maj 1999), och <100 % i 
februari mars, som lägst 25 % (feb-
ruari 1996).
Fosfatfosforhalten är ca 30 (18-80) 
µg/l i februari-mars, i april-maj (2 
prov tag ning ar) 2-6 µg/l, och i augu-

sti 4-140 µg/l med undantag av halter ≤2 
µg/l 1998. Höga halter i bot ten vatt net 
1993 och 1994, ca 140 µg/l, åt följ des 
av höga halter i ytvattnet, 70-110 µg/l. 
To tal fos for hal ten är högre i au gus ti än 
i februari-mars, 160 (52-470) mot 53 
(34-180) µg/l med de hög sta hal ter na 
i bottenvattnet i augusti, men skill na-
den i me di an vär den mellan yt- och 
bot ten vat ten i augusti är re la tivt liten, 
150 mot 180 µg/l.
Halten av ammoniumkväve är hög 
i ytvattnet i fe bru a ri-mars, 160 
(83-1422) µg/l mot 80 (60-1210) i 
bot ten vatt net. I augusti är hal ter na 
låga i yt vatt net, 11 (4-90) µg/l, men 
kan vara förhöjda i bot ten vatt net vid 
låga sy re hal ter, 170 res pek ti ve 160 µg/l 
1994 och 1995. 
Nitrit+nitratkvävehalterna är höga 
i februari-mars, 360 (230-420) µg/l. 
Höga halter förekom även i au gus ti 

1990 och 1992-93 (110-380 µg/l), 
men var 1996 och 1997-99 ≤5 µg/l. 
To tal kvä ve hal ten varierar mellan 
640 och 2270 µg/l, halter >2000 
µg/l van li gen i augusti.
Klorofyllinnehållet är litet i fe bru a ri-
mars, som mest 16 µg/l (1997) och 
ganska konstant i au gus ti, 51-78 
µg/l. Siktdjupet är i fe bru a ri-mars 
2,3 (0,6-2,6) m och i augusti 1,0 
(0,5-1,5) m. 
Bakterietalen överstiger bara un-
dan tags vis 100/100 ml och bara 
i yt vatt net - i augusti 1995 och 
fe bru a ri 1998 förekom 335 res pek-
ti ve 350/100 ml.
Se ”Ord och begrepp”. 
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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 baserade enbart på augustivärden.
*Skalan för antal bakterier (termotoleranta koliformer, 44 °C) är logaritmisk. Gränsen för vatten 
som med anmärkning är tjänlig för bad går vid 100/100ml och otjänlig vid 1000/100 ml.

hög cy a nid halt och hög kol vä te halt (troligen mineralolja). 
De för o re nan de verk sam hete rna har i huvudsak påverkat 
det ytliga grund vat ten ma ga si net. 
       Tre grundvattenprov analyserades 1994-1995. I ett av 
proverna var halterna av koppar, zink, och bly höga till 
mycket höga. Även an dra metaller uppvisade höga halter 
i denna punkt (aluminium, kadmium och barium). I alla 
prover bedömdes den övre grund vatten ni vån vara påverkad 
av metaller. 

Vid provtagningar vid Hjorthagen noterades höga 
halter av tung me tal ler och bakterier.  

Växt- och djurliv
Vattenväxter
Tre arter av kransalger, raggsträfse (Chara hor ri da), 
spretsträfse (C. rudis) och rödsträfse (C. tomen to sa) är 
dokumenterade från Hu sar vi ken under 1800-talet. Av 
dessa återstår möjligen en art, rödsträfse.

Bottenfauna
I samband med en bottenfaunaundersökning som ge-
nom för des 1989  dominerade fåborstmaskarna Po ta-
mothrix heu sche ri och Limnodrilus hoffmeisteri samt 

Gasverket från Husarviken. Foto: Stockholms Stadsmuseum.
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fjädermygglarverna Chi rono mus plumosus. De är samt li ga 
re pre sen tan ter för arter som förekommer i eu tro fa och hö-
ge utro fa vat ten.

Kvalitativa håvningar gjordes från stranden på fl e ra 
platser i den inre delen av Husarviken i oktober 1993 och i 
augusti 1994. Bland djuren i proverna do mi ne ra de fl era arter 
fåborstmaskar och snäckor. Sju arter av snäckor förekom 
vilka re pre sen te rar en stor del av de i Stock holms om rå-
det vanligare och mera spridda arterna. En av dessa, fl at 
kam gäl snäcka (Val va ta cristata), är dock ovanlig och troligen 
stadd i till ba ka gång i landet. Den mindre sny te snäck an 
(Bit hy nia leachii) påträffades i Hu sar vi ken senast 1950. 
Arten var rödlistad men bedöms nu vara livs kraf tig en-
ligt rödlista 2000. Husarviken var fram till 1995 den 
enda kända lokalen för denna art inom Stock holms stad. 
Arten eftersöktes i Husarviken 1993 och 1994 samt vid 
en inventering av mol lusk fau nan i Eko par ken sommaren 
1995 men återfanns ej. (Däremot på träf fa des B. leachii i 
närliggande Ladu vi ken).

Fisk 
I Husarviken förekommer braxen, mört, ruda och 
sarv.

Fågel
Mindre hackspett brukar hålla till i vikens närhet och  
häckar sannolikt även här. Den mindre hackspetten är sår-
bar enligt rödlista 2000. Den intilliggande våt mar ken, f.d. 
Lillsjön, restaurerades 1996-97 vilket gyn na de få gel li vet. 
Tofsvipa, en kel beck a sin och gulärla hör till de arter som 
häckar i området.

Övrigt djurliv
Vanlig padda förekom här 1999. Arten är fridlyst. Vid 
tidigare grod djur sin vente ring ar på 1990-talet har inga 
groddjur no te rats. 

Friluftskarta.
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Friluftsliv och naturvård

Hela Husarvikens vattenyta ingår i Na tio nal stads par ken, 
vars om giv ning har mycket stor betydelse för fri lufts liv 
och rekreation. Na tio nal stads par ken rym mer en unik 
blandning av natur-, kultur- och fri luft svär den, i direkt 
anslutning till innerstaden. Det är Sveriges mest be sök ta 
natur- och kulturområde. Husarvikens norra strand omfattas 
av strand skydd.

Norra Djurgården med dess våtmarker och 
sam man häng an de ädel löv skog är klassat som ett eko-
lo giskt särskilt känsligt område. Dess ut om är större 
de len av Husarvikens norra strand ekologiskt särskilt 
käns lig. En fi n ekdunge fi nns vid vikens norra del in till 
Lilla Värtan.

I vikens närmaste omgivning är både natur- och 
friluftsvärdena måttliga. Detta kan dock öka när 
Fisk sjö äng omvandlas till park. En parkväg tangerar 
viken i väs ter, men i övrigt är vattnet svårt att nå, 
speciellt vid gasverkstomten. 

Husarviken ingår i Stockholms ströms fi s ke vårds-
om rå de och fritt handredskapsfiske gäller. Mete och 
pimpel från is fö re kom mer.

Vidtagna åtgärder

I tillrinningsområdet
1988 undersöktes föroreningar i mark vid Värt a-
gas ver ket. 

1995 bildades Nationalstadsparken.

1995 klassades Norra Djurgården och delar av 
Hu sar vi kens norra strand som ekologiskt särskilt 
käns li ga.

1995 gjordes en översiktlig miljöteknisk mark -
un der sök ning vid Fisk sjö äng.

1997 genomfördes tillsyn av och information om han-
te ring av far ligt avfall på Ropstens båtklubb.

1998 kompletterades den miljötekniska mark -
un der sök ning en vid Fisksjöäng.

2000 gjordes en fördjupad miljöteknisk utredning av 
gas verks tom ten.

I sjön
Fiskevårdsområdesförening har bildats.

Pågående åtgärder

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

• Förslag till naturreservat för Norra Djur gården var 
ute på remiss 1995. Förslaget har inte kunnat ge nom-
för as p.g.a. oenighet med markförvaltaren. Stads bygg-
nads kon to ret.

• Ansökan om etablering av be hand ling san lägg ning för 
sanering av mark har inlämnats till mil jö dom sto len. 
Gatu- och fastighetskontoret.

• Småindustriverksamheten vid vikens norra strand är under 
avveckling. Djurgårdsförvaltningen.

I sjön
• Löpande provtagning i viken för analys av fy si ka-
lisk/kemiska och biologiska parametrar. Stockholm 
Vatten AB.
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VIDARE LÄSNING

Allmänt faktaunderlag. Rapport 2. 
Vat ten pro gram för Stockholm 2000. 

A survey of Clitellata in Nationalstadsparken, 
an urban national park in Stockholm, Sweden. 
Erséus, C., Grimm, R., Healy, B., Lundberg, 
S., Rota, E. & Timm, T. Opublicerad rapport 
tillgänglig från Sektionen för ever te brat zoo lo gi, 
Naturhistoriska riksmuseet, Stock holm.

ArtArken, Stockholms artdata-arkiv. 
Gothnier, M., Hjorth, G. & Östergård, S. 
Mil jö för valt ning en, Stock holm. 1999.

Bottenfauna i Husarviken 1988-1989. Friman 
Eko lo gi kon sult AB. 1989.

Clitellate diversity in Nationalstadsparken, an 
ur ban national park in Stockholm, Sweden. 
Erséus, C., Grimm, R., Healy, B., Lundberg, S., 
Rota, E. & Timm, T. Hydrobiologia 406:101-
110. 1999.

Ekoparkens Land- och Söt vattens mol lusk fau na. 
Nyundersökningar, sammanställning av olika 
in ven te rings- och museimaterial samt ut vär de-
ring. von Pro sch witz, T. Na tur his to ris ka museet, 
Göteborg. 1995.

Ekoparkens sötvattensmolluskfauna. von Pro sch-
witz, T., Dannelid, E. & Lundberg, S. (in prep.) 
Naturhistoriska riksmuseet, Stockholm.

Fisksjöäng, Stockholm stad. Översiktlig 
mil jö tek nisk markundersökning. J&W. 1995.

Fisksjöäng, Stockholm stad. Kompletterande 
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