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KORTFAKTA

Ältasjön
Ältasjön är den översta sjön i Sicklaåns 
vat ten sys tem, i vilket även ingår Ulvsjön, 
Söderbysjön, Damm torps sjön, Käll torps sjön, 
Järlasjön och Sick la sjön. Största delen av 
Ältasjöns till rin nings om rå de tillhör Nacka 
kommun. Endast en fem te del ligger i 
Stockholm. Sjöns läge intill ”Nack a re ser va tet” 
med för att den är ett po pu lärt ut fl ykts om rå de 
för frilufts-  och na tur in tres se ra de. Sjön 
används för bad, vat ten skid åk ning, få-
gel skåd ning och fi ske, som upp låts via 
Sport fi s ke kor tet. Ältasjöns syd väs tra del om-
fat tas av strandskydd.

Till stånds be döm ning 
enligt Naturvårdsverkets 
klassning
Vattenkvalitet 1999 – 2001

Hydrologiska fakta
• Tillrinningsområdets yta: 437 ha 4)

• Sjöyta: 73 ha 3)

• Sjövolym: 2,71 Mm3   2) 
• Omsättningstid: 1,8 år 1)

• Största djup: 5,0 m  
• Medeldjup: 3,6 m

Fotnot se ”Ord och begrepp”

PÅVERKAN 

Tillrinningsområdets 
karaktär 
• Tillrinningsområdet delas av 
Stockholm (20 %) och Nacka.
• Drygt hälften av till rin ning s-
om rå det upptas av naturmark. 
Un ge fär en tredjedel består av 
be byg gel se, främst enfamiljshus.
• Tyresövägen, inom Stock holms 
del av till rin ning som rå det, är den 
enda vägen med hög tra fi k in ten-
si tet.
• Norr om sjön fi nns ett om rå de 
med ädellövskog.

Belastning 
• Enfamiljsfastigheter och vägar 
står för det största till skot tet av 
fosfor.

• Kväve kommer främst från en fa-
miljs bo stä der na.

 TILLSTÅND

 Vattenkvalitet
• Sjön är vanligen omblandad un-
der sommaren.
•   Låga syrehalter i bottenvattnet 
uppträder endast vissa år.
• Mycket höga fosforhalter och 
höga kvävehalter un der som ma-
ren.
• Planktonblom och mycket litet 
siktdjup under sommaren.
• Vanligtvis låga bakterietal.

 Sediment
• Låga halter av tungmetaller och 
organiska mil jö gif ter.

 Växt- och djurliv
• Rikt växt- och djurliv (vat ten -
väx ter, bottenfauna, grod djur).

FRILUFTSLIV 
OCH NATURVÅRD

• Stort friluftsvärde på grund av 
närheten till Nacka fri lufts om-
rå de. 
• Stort naturvärde. 
• Tyresövägen är en barriär för 
både människor, växter och djur.

Metaller i vatten 1996 
– medianvärde
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Markanvändning Ältasjön

0 21 Km

Markanvändning

Vatten
Våtmark (3%)
Övrigt vatten (0%)

Kommunikation
Väg <20 000 fordon/åmd (6%)
Väg >20 000 fordon/åmd (1%)
Parkering (1%)
Spårväg (0%)

Bebyggelse
Miljöfarlig verksamhet (1%)
Arbetsplats/service (<1%)
Specialenhet (3%)
Flerfamiljsfastighet (3%)
Enfamiljsfastighet (25%)
Fritidsfastighet/kolonistugeomr. (0%)
Djurhållning (0%)
Övrig bebyggelse (<1%)

Genomsläpplig mark
Förorenad mark (<1%)
Kyrkogård (0%)
Odlad mark/odlingslotter (<1%)
Övrig öppen mark (12%)
Skogsmark (44%)

Markanvändningens fördelning inom 
tillrinningsområdet

Markanvändningskartering - Ältasjön 

Teckenförklaring

Tillrinning

Tillrinningsområde

Deltillrinningsområde

Dagvattenutlopp

Dagvatten- samt bräddutlopp
Utlopp/inlopp
Sjöyta
Vattendrag

Kommungräns

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

Tillrinningsområdets karaktär
Stockholms del av tillrinningsområdet, ca 20 %, ut görs 
av na tur mark med skog, våt mar ker och mindre par ti er 
av öppen mark. Endast 2 % består av be byg gel se. Drygt 
2 km av Ty re sö vä gen passerar genom om rå det. Det ta 
är den enda vägsträckning inom till rin ning som rå det 
som tra fi ke ras med mer än 20 000 for don/dygn. 
Trafikdagvatten från Tyresövägen avleds till Ältasjön 
via di ken. Väster om Tyresövägen fi nns en speed way-
ba na. 

I Nacka kommun, norr och öster om sjön, består 
tillrinningsområdet till drygt 40 % av naturmark. 
Övrig mark utgörs av bebyggelse och vägar i Älta. De 
yttre delarna av tillrinningsområdet är skogbevuxna. 
Norr om sjön, i anslutning till Nackarreservatet, växer 
ädel löv skog. Ett våtmarksstråk når sjön vid östra stran-
den. Längs halva strandlinjen fi nns sjötomter med vil lor 
samt en idrottsplats. Fler fa miljs bo stä der, ar bets plat ser, 
butiker och skolor är koncentrerade till ett om rå de 
mellan sjön och Ältavägen. Öster om Ältavägen är 

ytterligare enfamiljshus be läg na. Här finns även ett 
par mindre industriområden.

Belastning
Totalt uppskattas Ältasjön årligen ta emot omkring 200 
kg fosfor, ungefär hälften med ytavrinning och resten från 
in tern be last ning. Att fosfor frigörs från sedi men ten stöds 
av att fos for hal ter na i all män het är be tyd ligt högre under 
som ma ren än tidigt på våren. Syrehalt-erna är dock höga 
i bottenvattnet under sommaren, och in tern be last ning en 
skul le i så fall bero på frigöring från grun da bott nar vid 
höga pH-värden. 

Sjön har tidigare fått ta emot otillräckligt renat 
avloppsvatten från omkring 1000 personer boende i 
enskilda fastigheter. Numera har de fl esta husen an slu-
tits till det kommunala avloppsnätet.

Ytavrinning
Via ytavrinningen beräknas Ältasjön årligen till fö ras ca 
100 kg fosfor och 1 300 kg kväve. Av detta be räk nas 15 % 
komma från Stockholms del av tillrinningsområdet.

Beräknad tillförsel av fosfor, kväve 
och metaller (kg/år) från olika slag 
av markanvändning inom Ältasjöns 
tillrinningsområde. Diagrammet visar 
bidragen från de fyra huvudtyperna 
av markanvändning samt nedfallet 
på sjöytan från luften (E) och 
internbelastningen (F). Den liggande 
stapeln visar den totala belastningen 
samt gränserna för acceptabel 
tillförsel, d.v.s. den mängd som skulle 
medföra ett måttligt näringsrikt 
tillstånd. Den ljusa delen av stapeln 
anger den fosforbelastning som 
orsakas av mänskliga aktiviteter inom 
tillrinningsområdet. Se ”Läsanvisning”.

Beräknad tillförsel av näringsämnen och metaller 

ÄLTASJÖN                   Yta, ha        Fosfor       Kväve       Koppar                  Zink 

A. Vatten                                           14,1             0,4              14                *                  * 

Våtmark                                            14,1             0,4              14                                      

B. Kommunikation                           37,8              31            280             8,6                  32 

Väg<20 000 fordon/dygn                 27,7              21            200                6                  21 

Väg>20 000 fordon/dygn                   4,8             7,2              56             1,9                  8,2 

Parkering                                            5,3             2,3              25             0,7                  2,5 

C. Bebyggelse                                    138              51            640              20                  34 

Miljöfarlig verksamhet                       2,2             2,7              18             0,8                  3,2 

Arbetsplats/service                             0,8             0,9             6,1             0,1                  0,3 

Specialenhet                                     13,4             7,8              70             3,1                  3,9 

Flerfamiljsfastighet                           13,9             8,6              78             3,4                  4,3 

Enfamiljsfastighet                              108              31            470              13                  22 

Övrig bebyggelse                                0,1           <0,1             0,3           <0,1                  <0,1 

D. Genomsläpplig mark                    247              14            410             6,6                  11 

Förorenad mark                                  1,1             0,8             5,4             0,2                  0,9 

Odlad mark/odlingslotter                    1,3             0,2                7            0,1                  0,1 

Övrig öppen mark                            53,2             3,8            130             2,6                  3,2 

Skogsmark                                         191             9,2            270             3,7                  6,9 

SUMMA                                            437              96          1300              35                  77 

                                                                                                                                           

* Underlag för beräkningar saknas                                                                                     

                                                                                                                                           
E. Atmosfäriskt nedfall på sjöytan                      0,8            590                                     
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Enfamiljsfastigheter och vägar står enligt be räk ning ar 
för det största tillskottet av fosfor drygt 50 % res pek ti ve 30 
%. Den enskilt störs ta fos for käl lan från mark inom Stock-
holm stad, ca hälf ten av tillskottet, är Tyresövägen. 

Kväve kommer enligt beräkningarna främst från 
enfamiljsfastigheter i Nacka. Från Stock holms del av 
tillrinningsområdet är det framför allt skog och öppen 
mark som bidrar med kväve. 

Koppar tillförs främst från bebyggelse, zink från 
be byg gel se och vä gar. 

Tillstånd

Vattenkvalitet
Ältasjön ligger högst upp i Sicklaåns sjösystem och 
sak nar stör re tillflöden. Kon dukti vi te ten är gan ska 
hög, 50 mS/m. Vattnet är van li gen oskiktat under 
som ma ren och sy re halte rna är höga på alla djup. 
Nä ring sin ne hål let är relativt stort, totalfosfor ca 50 
µg/l och to tal kvä ve 500-1500 µg/l. Klorofyllhalterna 
mins ka de till låga värden i slutet av 1980-talet. Under 
se na re delen av 1990-ta let har de åter varit höga och 
sikt dju pet har minskat till ca 1 m.

Låga syrehalter förekommer ofta i bottenvattnet 
under vintern, tillfälligtvis i hela vattenmassan. 

Sediment
I samband med sedimentprovtagning 1997 upp mät tes låga 
halter av tungmetaller och organiska mil jö gif ter.

Växt- och djurliv
Plankton
I början av 1990-talet dominerades växtplankton av 
grönalger (Pediastrum duplex och ”gröna kulor”), ki-
sel al ger (Aulacoseira granulata), pansaralger (Ce ra ti um 
hirundinella). I något färre antal fanns blågröna al ger 
(Aphanizomenon sp. och Anabaena spiroides), alla typiska 
för sjöar med höga näringshalter. Under andra halvan av 
1990-talet har de blågröna algerna ökat i betydelse och år 
2000 utgjordes biomassan näs tan helt av blågröna alger. 
Vanligast var smala, blå grö na trå dar (Pseudanabaena 
limnetica och Plank to lyng bya spp.) samt Planktothrix 
agardhii. Dessutom förekom en del Anabaena sp. och 
Woronichinia nae ge li na. Samt li ga blågröna alger utom de 
”smala trå dar na” är po ten ti ellt giftiga. Endast Anabaena kan 
fi x e ra kväve. Det enda som minner om det tidiga 1990-talet 
är de gan ska stora förekomsterna av pansaralgen Ce ra ti um 
hi run di nel la.

Djurplankton har inte visat några större för änd ring ar. 
Främst påträffas måttliga mängder hjuldjur av släktet 
Synchaeta samt hoppkräftor.

Mätdata
Temperaturskiktningen är i de fl es ta 
fall relativt stark under vintern 
med 2-3 oC högre temperatur i 
bot ten vatt net (4 m) än vid ytan. 
Under som ma ren är vatt net vanligen 
väl om blan dat med som mest ca 2 
oC skill nad mellan 0 och 4 m djup. 
Kon dukti vi te ten mins ka de från ca 
60 till 40 mS/m från slu tet av 1970-
talet till början av 1990-talet. Efter 
1995 har kon dukti vi te ten ökat till 
ca 50 mS/m. Skillnaden mel lan yt- 
och bot ten vat ten är liten; me di an 
46 mot 49 mS/m. Al ka li nit eten 
har bara mätts 1996 och varierade 
då mel lan 98,5 och 115 mg/l (1,6 
- 1,9 mekv/l) i februari och maj. 
Färg ta let var 1996 (enda året med 
mät ning ar) 20 µg Pt/l i februari och 
november och 60 µg Pt/l i au gus ti. 
pH varierar mel lan 6,4 och 9,3 med 
de lägsta vär de na i mars och de hög-
sta i au gus ti.
Syreinnehållet i bottenvattnet har 
un der vintern varit litet, <2 mg/l, 
ca ett år av tre. Under sommaren 
har så låg sy re halt bara påträffats en 
gång, au gus ti 1997. Syremättnaden 

i yt vatt net har några år varit mycket 
hög i juli-au gus ti, som mest >150 % 
(1978 och -83), men är normalt ca 
80-120 %.
Fosfatfosforhalten är vanligen hög i 
ytvattnet un der som ma ren; halter av 
≤2 µg/l har i juli augusti bara re gist re-
rats fyra år: 1992-93 och 1998-99. 
Hal ter na har med några un dan tag 
(främst 1978 och -97) varit ungefär 
lika höga i bot ten vatt net. Under vå ren 
har halten i bottenvattnet som mest 
varit 120 µg/l. Me di an vär det för 
to tal fos for i hela vat ten mas san 1978-
99 är 49 (11-292) µg/l. Halterna i yt-
vatt net är i all män het betydligt högre 
i juli-augusti än i februari-mars, 75 
(31-161) mot 34 (11-78) µg/l. Efter en 
kraftig minskning i början av 1980-
talet öka de halterna på nytt 1995-96 
och har därefter minskat till ca 70 
µg/l 1997-99. 
Halten av ammoniumkväve är nor-
malt <70 µg/l i juli-au gus ti; höga hal-
ter, ca 260 µg/l, registrerades 1994 
och 1995. Under vintern är halten 
van li gen <100 µg/l, som mest 525 µg/l 
(4 m, mars 1994). Halten av nitrit+ 

nitratkväve är oftast hög i fe bru a ri-
mars (me di an 360 µg/l). I juli-au gus ti 
brukar inne hål let i hela vat ten pe la ren 
vara ≤5 µg/l. Högre halt, 13 µg/l, har 
under 1990-talet bara re gist re rats 
ett år, 1997. To tal kvä ve inne hål let 
har va rit 500-1500 µg/l. För änd ring-
ar na under året och med dju pet är 
små utan tendens mot hö gre el ler 
lägre värden med tiden.
Medianvärdet för klorofyllhalten 
i juli-augusti är 43 µg/l och det 
högsta vär det 125 µg/l (augusti 
1996). Hal ter na mins ka de från 
början av 1980-talet och var låga, 
<30 µg/l, 1986-91. De har därefter 
ökat på nytt. Hal ter na är van li gen 
låga under våren med bara ett värde 
över 40 µg/l (mars 1980). Sikt dju pet 
har varit 2,8 (1,2-4,5) m i fe bru a ri-
mars och 1,1 (0,7-3,9) m i juli-
augusti. Stora siktdjup i juli-augusti, 
3,3-3,9 m, förekom i sam band med 
de låga klo ro fyll hal ter na 1986-91. 
Sikt dju pet har under fort sätt ning en 
av 1990-talet varit ca 1 m.  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 
baserad 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.

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

Vattenväxter
En inventering genomfördes i augusti 1997. Ax slinga 
(Myriophyllum cf. spicatum) och gul näckros (Nup har 
lutea) är sjöns vanligaste undervattens- och fl yt blad väx ter 
och dominerar starkt i sjöns västra och söd ra ände. På 
Stockholmssidan av sjön dominerar sjö säv (Scirpus 
lacustris) och vass (Phragmites australis). I utloppsån från 
Ältasjön fi nns en av Stockholm kom muns få växtp lat ser 
för vattenaloe (Stratiotes aloides). Vattenaloe är sällsynt 
och förekommer i grunda och näringsrika vat ten. Den täta 
rosetten fl yter upp vid blomningen, bla den är sköra och 
vasst sågade.

Bottenfauna
En kvalitativ undersökning av fyra strandmiljöer ge-
nom för des i augusti 1997 genom håvning från stran-
den. Representanter från alla vanligt förekommande 
grupper fanns bland bottenfaunan. Totalt påträffades 
45 arter/taxa, vilket kan betecknas som en relativt hög 
artdiversitet. Dominerande i artantal var nattsländor, 
dagsländor och trollsländor samt söt vattens snäck or 
och iglar. Åtta ar ter av snäck or fö re kom vilka re-

pre sen te rar en stor del av de i Stock holms om rå det 
van li ga re och mera sprid da ar ter na. Fyra av de fem 
ar ter na av dagsländor är för sur nings käns li ga och 
ren vat ten krä van de. Även bland natts ländo rna fö re kom 
fl era arter med höga krav på vattnets kvalitet.

Fisk och kräftor
Ältasjön har provfiskats åren 1996-2001. Vid 1999 
års provfiske fångades abborre, mört, gädda, sutare, 
björkna, gärs och ruda. Fångsten dominerades av mört. 
Vid 1998 års provfi ske fångades också braxen. Fång-
ster na har vid varje provfi sketillfälle varit för hål lan de-
vis stora, 1999 betydligt större än vad som för vän tats 
enligt Na tur våds ver kets bedömningsgrunder. Även 
andelen karp fisk var något större än förväntat. Den 
sam man väg da be döm ning en visade liten av vi kel se från 
för vän ta de värden.

Gös har satts ut åren 1997,1999 och 2000. 
Prov fi s ket 2001 gav den första gösen.

Flodkräftorna i sjön försvann 1984 på grund av 
kräftpest. Utsättningar signalkräftor har gjorts 1989-
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1992 och 1995-1998. Kräftbeståndet decimerades av se-
värt isvintern 1995-96 men har återhämtat sig bra.

Fågel
Sjön har stort värde som rastlokal för bland an nat 
vigg, knipa och storskrake. Även ovanligare ar ter som 
svart ha ke dop ping och salskrake rastar spo ra diskt i 
sjön. Svarthakedopping är sårbar och sals kra ke miss-
gyn nad enligt rödlista 2000. För ut sätt ning ar na för  
häck an de fåglar i sjön är goda. Sot hö na, skägg do ping 
- lo kalt/regionalt skyddsvärd en ligt ArtArken - och 
bru nand, som är sårbar enligt rödlista 2000, häck ar 
vid sjön. Även fi sktärna, som är lokalt/regionalt skydds-
värd enligt Artarken, ja gar ofta över sjön och häck ar 
också ibland. De få gel ri kas te delarna ligger hu vud sak-
li gen i vass-vi de kär ret vid utloppet. En kel beck a sin, 
som är mindre vanlig i Stockholms kom mun och 
lokalt/re gi on alt skyddsvärd enligt Ar tAr ken, samt 
mindre hack spett, som är sårbar enligt rödlista 2000, 
häck ar tro li gen i kärret. 

Övrigt djurliv
Vid en groddjursinventering 1993-94 på träf fa des åker-
gro da och vanlig padda i kärrmarkerna i västra de len 
av tillrinningsområdet. Vid en förnyad in ven te ring 
1996 återfanns bara vanlig padda. Alla grod djur är 
fridlysta i Sverige.

Friluftsliv och naturvård

Ältasjön gränsar mot Nacka friluftsområde, Nack a re-
ser va tet, som är ett stort sammanhängande na tur- och 
friluftsområde. Nackareservatet är ut pe kat som riks in-
tres se för naturvård av Na tur vårds ver ket. Den nord väst ra 
delen av Ältasjön ingår i detta riks in tres se. På östra sidan 
av sjön, i Nacka kom mun, fi nns två of fi  ci el la badplatser. 
En utbyggd strand väg längs den västra sidan ansluter till 
Sörmlandsleden. Äl ta sjön är den enda sjö i Stock holm där 
vat ten skid åk ning är tillåten. I övrigt råder motorbåtsförbud 
i sjön.

Sjön har ett stort värde som rastlokal för fågel. 
Även vasskärret vid utloppet har stort värde för få-
gel. För många växter och djur samt människor är 
Ty re sö vä gen en bar ri är mot Flatenområdet. 

Fiske upplåts via Sportfiskekortet. Ältasjön är en 
populär fiskesjö. Fisket sker främst med ang el don 
och pimpel från is men även mete och visst spinn fi s ke 
un der sommaren. Kräftfiske upplåts till all män he ten 
fr.o.m. 2001. Fisket förvaltas av Ältasjöns fi skevårdsom-
rådesförening och Ältens SFK.

Strandskydd gäller längs med den sydvästra si dan 
av sjön, där stranden liksom dess våtmarker är klas sa de 
som ekologiskt särskilt känsliga.

Vidtagna åtgärder

I tillrinningsområdet
Under 1970-talet tillfördes Ältasjön otillräckligt re nat 
avloppsvatten från ca 1 000 personer boende i en skil da 
fastigheter. Flertalet har nu anslutits till det kom mu-
na la spillvattennätet men fortfarande åter står ett fåtal 
fastigheter i Nacka.

1995 klassades sjöns sydvästra strand och dess 
våt mar ker som ekologiskt särskilt känsliga.

I sjön
1980 breddades och fördjupades Ältaån genom mudd-
ring. Förnyad rensning av ån kunde inte göras förrän 
1986 på grund av kräftpest och lågt vat ten stånd. Där-
ef ter har vass klippts vartannat år.

1989-92, 1995-98 utsattes årligen signalkräftor. 

1993 gjordes en begränsad vegetationsröjning vid bad-
plat sen av Nacka kommun.

1994-96 togs undervattensvegetation bort i Kas by vi ken 
och vid sjöns norra strand.

Resultat från provfi ske 
1996-99, gram per 
provfi skenät. De enskilda 
arterna och det samman-
vägda omdömet är klassat 
enligt Naturvårdsverkets 
bedömningsgrunder för 
miljökvalitet, Sjöar och 
vattendrag (1999).
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1997 fördjupades och breddades ca 500 m av 
Äl ta ån mellan Brotorp och Söderbysjön genom 
gräv mudd ring. 

1997, 1999- 2001 sattes gös ut.

1997 inventerades vattenväxter och bottenfauna.

Pågående åtgärder

I tillrinningsområdet
• Det fi nns beslut om att naturreservat ska ut re das för 
områdena intill kommungränsen. Syd väs tra delen av sjöns 
till rin nings om rå de av ses ingå i det na tur re ser vat som utreds 
för Flate nom rå det. Stads bygg nads kon to ret/Gatu- och fast-
ig hets kon to ret.

Friluftskarta.

I sjön
• Löpande provtagning i sjön för analys av fy si ka lisk/ke-
mis ka och biologiska parametrar. 
Stockholm Vat ten AB.
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VIDARE LÄSNING

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

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

Bottenfaunaundersökning i sex sjöar inom 
Stock holms stad: Trekanten, Långsjön, Flaten, 
Ältasjön, Sick la sjön och Ma gel ung en. Nit ze-
li us, T. Artlistor. Mil jö för valt ning en, Stock-
holm. 1997. 

Fågellivet i Ältasjön 1974-90. Larsson, J. Sö-
der törns få gel klubbs årsbok. 1990.

Metaller, PAH, PCB och lokalkolväten i se di ment 
runt Stockholm – fl öden och vatten. Östlund P., 
Sternbeck, J.& Brorström-Lundén, E. IVL. 1998.

Källor till föroreningar i dagvatten i Stock-
holm stad, del 1, Metaller. Dag vatten stra te gi 
för Stock holm/Miljöförvaltningen Stock holm 
1999.

Ytvattenöversikt för Ältasjön. Carlsson, S.-Å. 
Vat ten re surs AB, Bro. 2000.

Stockholms stads miljöinformation: http://
www.miljo.stockholm.se
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* Av rin ning som rå dets are al del vis re vi de rad 2000. 


