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KORTFAKTA

Laduviken

Laduviken, som rinner till Husarviken, lig-
 ger på Norra Djurgården och ingår i Na tio nal -
stads par ken. Sjön ligger endast ca en halv 
meter över havs ytan. Bräckt vatten kan därför 
tränga in vid höga vattenstånd i Lilla Vär tan. 
I slutet av 1970-talet fördjupades Laduviken 
ge nom mudd ring, ef ter som sjön annars be döm-
des växa igen inom 50-100 år. I sjöns västra 
del skapades ett omfattande ka nal sys tem med 
öar. Sjöns läge i Na tio nal stads par ken med för 
att den har mycket stor betydelse för fri lufts liv 
och re kre a tion. Laduviken ingår i fö res la get 
na tur re ser vat för Norra Djur går den.

Hydrologiska fakta
• Tillrinningsområdets yta: 110 ha 4)

• Sjöyta: 5,3 ha 3)

• Sjövolym: 117 000 m3 2)

• Omsättningstid: 3 månader 
• Största djup: 3,2 m
• Medeldjup: 2,2 m
Fotnot se ”Ord och begrepp”

Till stånds be döm ning 
enligt Naturvårdsverkets 
klassning

Metaller i vatten 1996 
– medianvärde

Vattenkvalitet 1999 – 2001

PÅVERKAN

Tillrinningsområdets 
karaktär
• Till stor del öppen gräs mark.
• Byggnader och mark till hö-
ran de Stock holms Uni ver si tet 
täck er 20 % av området.

Belastning
• Universitetsområdet bidrar 
mest till den yttre be last ning en 
av föroreningar.
• Stor intern belastning av fos-
for.

TILLSTÅND

Vattenkvalitet
• Saltrikt vatten.
• Ofta syrebrist i bot ten vatt net un-
der sen vin ter.
• Mycket höga fosforhalter och 
höga kvä ve hal ter i yt vatt net.
• Litet siktdjup. 
• Planktonalgernas tillväxt be grän-
sas san no likt av brist på kväve.
• Siktdjupet har ökat med näs tan 
2 m se dan 1970-talet sam ti digt 
som plank ton fö re kom sten har 
mins kat.

Sediment
• Viss förhöjning av koppar och bly 
i yt se di men ten.

Grundvatten
• Grundvattnet väster om sjön är 
på ver kat av bak te rier, organiska 
mil jö gif ter och tung me tal ler.

Växt- och djurliv
• Rikt växt- och djurliv (söt vattens-
 muss lor, grod djur).

FRILUFTSLIV OCH NA TUR-
VÅRD

• Mycket stort friluftsvärde. 

Koppar

Zink

Kadmium

Bly

Krom

Nickel
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Markanvändning Laduviken

Markanvändningens fördelning inom 
tillrinningsområdet Teckenförklaring

Markanvändning

Vatten
Våtmark (9%)
Övrigt vatten (<1%)

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

Bebyggelse
Miljöfarlig verksamhet (<1%)
Arbetsplats/service (11%)
Specialenhet (1%)
Flerfamiljsfastighet (0%)
Enfamiljsfastighet (<1%)
Fritidsfastighet/kolonistugeomr. (0%)
Djurhållning (0%)
Övrig bebyggelse (2%)

Genomsläpplig mark
Förorenad mark (0%)
Kyrkogård (0%)
Odlad mark/odlingslotter (2%)
Övrig öppen mark (38%)
Skogsmark (29%)

Tillrinning

Tillrinningsområde

Deltillrinningsområde

Dagvattenutlopp

Dagvatten- samt bräddutlopp
Utlopp/inlopp
Sjöyta
Vattendrag

0 10,5 Km

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

1)

1)

2)

2)

2)

Frescati

Fiskartorpet

Spegeldammen

Brunnsviken

Roslagsbanan

R
oslagsvägen
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Beräknad tillförsel av näringsämnen och metaller

LADUVIKEN                       Yta, ha      Fosfor      Kväve      Koppar       Zink
A. Vatten                                9,6            0,3           9,2               *                * 

Våtmark                                 9,5            0,3           9,1                                   
Övrigt vatten                          0,1          <0,1           0,1                                   
B. Kommunikation                8,9            7,3            64               2             7,8

Väg <20 000 fordon/dygn        4            3,1            29            0,9             3,1
Väg >20 000 fordon/dygn    1,7            2,5            19            0,6             2,8
Parkering                               2,4               1            11            0,3             1,1
Spårväg                                  0,8            0,7           4,6            0,2             0,8
C. Bebyggelse                      15,4             15          110            1,8             5,5

Miljöfarlig verksamhet          0,4            0,5              3            0,1             0,5
Arbetsplats/service                 12             13            90            1,3             4,3
Specialenhet                          0,9            0,5           4,7            0,2             0,3
Enfamiljsfastighet                  0,2            0,1           0,8          <0,1           <0,1
Övrig bebyggelse                   1,9            0,6           8,3            0,2             0,4
D. Genomsläpplig mark         76            4,9          160            2,7             3,8   

Odlad mark/odlingslotter       1,8            0,3           9,7            0,1             0,1
Övrig öppen mark               41,9               3         100               2             2,5
Skogsmark                           32,3            1,6            47            0,6             1,2
SUMMA                               110             27          340            6,5              17

* Underlag för beräkning saknas.

E.  Atmosfäriskt nedfall på sjöytan         0,1            40                                   
                                                   

Påverkan

Tillrinningsområdets karaktär
Huvuddelen av Laduvikens till rin nings om rå de ligger 
väster om sjön och sträcker sig näs tan ända fram till 
Brunnsviken. Det största till fl ö det kommer via en slam- 
och oljeavskiljare som behandlar dag vatten från den 
exploaterade delen av tillrinningsområdet. När mast 
sjön fi nns huvudsakligen grönområden, till största de-
len öp pen gräs mark med inslag av glest växande ekar 
och an dra ädel löv träd. Mar ken är i allmänhet ganska 
flack, med undantag av den södra sidan som stupar 
brant mot sjön från Fiskartorpets skidan lägg ning. 
Väs ter om sjön fi nns en utfylld våtmark och en ben sin-
sta tion. Detta område avvattnas av ett dike som följer 
våtmarkens söd ra sida. Ut fl ö det från Laduviken går till 
Husarviken via en bäck, Hu sa rån, som börjar i sjöns 
östra ände. I sjöns utlopp fi nns en tröskel som reglerar 
Laduvikens nivå. Tröskeln utgör ett vandringshinder 
för fi sk och annan vattenfauna.

En stor del av Stockholms universitet ingår i 
till rin ning som rå det liksom ett område med odlingslotter 
väs ter om Roslagsvägen. Bygg na der och mark som till-
hör universitetet upptar knappt 20 % av till rin ning s-

om rå dets yta. I tillrinningsområdets östra del, mellan 
Stora Skuggans väg och Fiskartorpsvägen finns ett 
område med kontor och enfamiljsfastigheter. 

Genom den västra delen av tillrinningsområdet pas se-
rar Ros lags vä gen, Baron Rålambs väg, Ros lags ba nan och 
parallellt med Roslagsvägen, under jord, tun nel ba nan.

Belastning
Ytavrinning
All avrinning från de större vägarna med mer än 
20 000 fordon/dygn (totalt 0,8 km), uni ver si tets om rå-
det, delar av naturmarken och dessutom relativt salt 
drä ne rings vat ten från tunnelbanan be hand las i en bas säng 
för slam- och oljeavskiljning. Vattnet mynnar i Ladu vi kens 
nord väst ra del via ett dike. Effekten av be hand ling en i 
av skilj nings bas säng en är försumbar.

Den största andelen fosfor beräknas komma från 
bebyggelsen vid universitetsområdet. Större delen av 
kvävetillförseln beräknas härstamma från skog, öppen 
mark och bebyggelse.

Tillförseln av koppar beräknas vara ungefär lika 
stor från kom mu ni ka tion, bebyggelse och ge nom släpp-
lig mark. 

Beräknad tillförsel av fosfor, kväve och metaller 
(kg/år) från olika slag av markanvändning inom 
Laduvikens tillrinningsområde. Diagrammet 
visar bidragen från de fyra huvudtyperna av 
markanvändning, 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”.
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Internbelastningen på Laduviken har beräknats till 
cirka 2 kg fosfor under perioden maj-augusti, vilket är ett 
lågt värde jämfört med andra sjöar i Stockholm. Fosfor 
frigörs från sedimenten även under vintern, men mängden 
är okänd. 

Tillstånd

Vattenkvalitet
Vattnet är mycket saltrikt och alkaliniteten hög. Skikt-
ning en är svag under vintern och syrehalterna låga. 
Svavelväte påträffas relativt ofta i bottenvattnet och 
förekom i hela vattenmassan 1994. Vattnet kan vara 
skiktat även under sommaren, tillfälligt med sva vel-
vä te vid botten. Fosforhalterna är ganska höga, medan 
kvävehalterna är måttliga. Fosfatfosfor brukar fi nnas i 
överskott under sommaren och växtligheten be grän sas 
främst av kvävebrist. Klorofyllhalterna har de se nas te 
åren varit låga och siktdjupet stort, över två meter. pH-
värdena är vanligen över 8,5 och som mest 9,0.

Sediment
Vid provtagning 1991 hade Laduviken låga halter av 
tungmetaller i sedimenten. En förnyad provtagning 
1997 visade på höga halter av koppar i de övers ta 
se di ment lag ren.

Grundvatten
I samband med en grundvattenkartering som ge nom-
för des 1997 togs ett prov väster om Ladu vi ken. I 
pro vet återfanns organiska miljögifter, som indikerar 
för o re ning av petroleumkolväten. Även halterna 
av kop par, arsenik, krom och kobolt var för höj da 
i grund vatten pro vet. Viss indikation på bak te riell 
påverkan fanns också i form av sul fit re du ce ran de 
clostridier. Dessa kan överleva under lång tid i 
spor form.

Växt- och djurliv
Plankton
Förekomsten av växtplankton brukar vara låg i au gus ti, med 
någon enstaka blågrön alg (Anabaena cf lemmermanni), 
som är potentiellt giftig, grönalg (Pe di ast rum duplex) och 

guldalg (Dinobryon sp.). 
Djurplankton visar upp en mer varierad bild - ett 
fler tal hjuldjur (Asplanchna spp., Filinia longiseta, 
Ke ra tel la quadra ta, K.cochlearis m.fl .), hinnkräftor (Bo-
s mi na longi rost ris, Daphnia spp.) och larvformer av 
hopp kräf tor.

Vattenväxter
Vid en inventering 1991 fanns borstnate (Po tamo ge ton pec ti-
na tus) som normalt på träf fas i havsvikar. Övriga vatten- och 
fl ytbladsväxter var hornsärv (Ce ra top hyl lum de mer sum), 
gädd na te (Potamogeton na tans), ålnate (P. perfoliatus), 
lån ke (Cal li ri che sp.), vit näckros (Nymphaea alba), andmat 
(Lem na minor) samt korsandmat (Lemna tri sul ca).

Kransalgen rödsträfse (Chara tomentosa) ob ser ve ra-
des se nast 1996 i Laduviken. Ar ten har funnits här åt mins-
to ne sedan 1850-talets. Fö re kom sten är den enda inom 
Stockholms stad, för ut om i Kyrksjön i Bromma. Röd sträf se 
var ti di ga re rödlistad men bedöms nu som livs kraf tig enligt 
röd lis ta 2000.

Bottenfauna
Vid undersökningar 1972 och 1976 påträffades bara spar-
samt med fåborstmaskar, iglar och lar ver av fjä der myg gor. 
År 1995, efter sjöns för djup ning, förekom en tämligen 
art- och individrik fau na, typisk för en grund näringsrik 
sjö. Re pre sen tan ter från alla vanligt förekommande 
bot ten fau na grup per fanns i de strand nä ra proverna. Pro-
ver na från sjöns djupaste del var artfattiga och individantal 
och biomassa var låga till följd av sy re brist i sedimentet. 
Flertalet av de funna arterna är tämligen ospecifi cerade i 
sina mil jö krav. 

Två påträffade arter av sötvattenssnäckor, mindre 
sny te snäcka (Bithynia leachii) och ribbs kiv snäcka (Gy-
ra lus cris ta), var tidigare rödlistade men bedöms nu som 
livskraftiga enligt rödlista 2000. Värt att upp märk sam ma är 
den rika fö re kom sten av två av de i Sverige fö re kom man de 
arterna av stora sötvattensmusslor, all män dam muss la 
(Ano don ta anat ina) och stor dam muss la (A. cygnea), samt 
linsskivsnäckan (Hippeutis com pla na tus). De båda senare 
arterna är idag ovan li ga och tro li gen stadda i tillbakagång. 
Dam muss lor fö re kom mer även rik ligt i Laduvikens utlopp, 
Hu sa rån. En för Sverige ny art av fåborstmask påträffades i 
sjön 1995 och fynd har gjorts av den ovanliga mosaiktroll-
sländan (Brachytron prat en se).

Metallhalter, mg/kg TS, i sediment från Laduviken. Prover tagna 1991-97. Halterna är klassade enligt 
Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för miljökvalitet, Sjöar och vattendrag (1999).
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Mätdata
 
Skiktningen är svag under vintern 
med bara något högre tem pe ra tur i 
bottenvattnet. Tem pe ra tur skikt ning en 
kan tillfälligtvis vara stark un der den 
isfria tiden med som mest ca 4 oC tem-
pe ra tur skill nad mellan yta och botten 
(2,5-3 m). Konduktiviteten är i med-
el tal 90 (46-366) mS/m, i all män het 
60-100 mS/m med un dan tag av 1983-
84 med vär den mellan 120 och 170 
mS/m. Klo rid hal ter na var samtidigt 
höga, 200-400 mg/l, mot nor malt ca 
50-100 mg/l (data sak nas efter 1993) 
med samma medelvärde för yt- och 
bot ten vatt net, men vär den >175 mS/m 
endast i bot ten vatt net. Alkaliniteten i 
både yt- och bot ten vatt net är 150-300 
mg/l (2,5 - 4,9 mekv/l) utan tydlig 
förändring med tiden och små skillnader 
mellan vin ter och sommar, 203 resp 226 
mg/l. pH varierar mellan 6,7 och 9,0; 
vär den 8,5 och högre förekommer i hela 
vat ten pe la ren i april-september.
Syrehalterna är vanligen låga under 
vintern. Svavelväte har vid sju till fäl len 
sedan 1980 registrerats i bot ten vatt net 
och ett år (mars 1994) i hela vat ten pe la-
ren. Under den isfria ti den är syrehalten 

normalt >2 mg/l; en gång (juli 1980) har 
svavelväte påträffats i bottenvattnet under 
sommaren. 
Fosfatfosforhalten i ytvattnet har som 
mest, i februari-mars, varit 120-160 µg/l 
och är under ve ge ta tion spe rio den 0-40 
µg/l (62 µg/l i augusti 1991); ≤2 µg/l  
bara fyra år i pe ri o den 1980-99. Hal ten 
i bottenvattnet har som mest varit ca 
250 µg/l (590 µg/l, mars 1988); hal ter 
>100 µg/l med ett undantag i när va ro 
av svavelväte. Totalfosforhalten i 
ytvattnet är i medeltal 97 (11-392) µg/l, 
under vegetationsperioden i all män het 
50-150 µg/l. Hal ter na i maj har se dan 
1980 minskat från ca 120 till 60 µg/l 
och i augusti från ca 120 till 80 µg/l. 
De högsta halterna i bot ten vatt net 
har varit ca 300 µg/l både vinter och 
som mar med undantag av ett ex trem-
vär de, 770 µg/l, i mars 1988.
Ammoniumhalterna har varit höga i 
ytvattnet i februari-mars, upp till 600 
µg/l, och i bottenvattnet upp till 1000 
µg/l. Under ve ge ta tion spe rio den är hal-
ter na i yt- och bot ten vatt net vanligen 
<40 µg/l (ett högt värde från juli 
1980, 710 µg/l). Ytvattnets inne håll av 
nitrit+nitratkväve var under tidigt 1980-
tal ca 300-600 µg/l i februari-mars och 

betydligt lägre i bot ten vatt net, 45-340 
µg/l; under 1990-talet 10-250 µg/l i  
hela vattenmassan. Hal ter na i au gus ti är 
normalt ≤5 µg/l (315 µg/l 1987) i både 
yt- och bot ten vatt net. To tal kvä ve hal ten 
i ytvattnet har varit ca. 800-1200 µg/l 
under vintern sedan 1985. 1980-83 var 
halterna högre, 1000-2000 µg/l. Halten 
i maj och au gus ti har under 1990-talet 
va rit 600-800 µg/l mot ca 1000-1500 i 
början av 1980-talet. Variationerna med 
dju pet är i allmänhet små.
Klorofyllhalterna har varit högst i 
fe bru a ri-mars. Det högsta värdet 
nå gon sin, 140 µg/l, är från ett prov 
som togs under is i februari 1997. 
Kon cen tra tione rna under sommaren 
(juli-au gus ti) har se dan 1980 varierat 
mel lan 7 och 70 µg/l och 1995-99 
mellan 7 och 15 µg/l. Siktdjupet har 
varit mellan 0,7 och 3 m både vinter 
och sommar. Sikt dju pet i maj har 
från början av 1980-talet ökat från 
ca 0,7 till 1,7 m och i augusti från 
1,2 till 2,2 m.
Se ”Ord och begrepp”.

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.
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Grundvatten

Huvudvattendelare för grundvatten
Lokal grundvattendelare
Bedömd strömningsriktning
Provpunkt

Ytvatten

Vattendelare för ytvatten

Infiltrationsbenägna jordarter
 (sand- och grusavlagringar)

Stor grundvattentillgång
Måttlig grundvattentillgång
Liten/ingen grundvattentillgång
Liten/ingen grundvattentillgång, 
 viktigt infiltrationsområde

Växlande infiltrationsförhållanden

Berg i dagen
Morän

Övriga områden

Lera
Våtmark
Sjö

Grundvattenförhållandet för Laduviken. SGU. 1997.

Under försommaren 2000 genomfördes en in ven te ring 
av trollsländelarver i nord ös tra delen av sjön. Larver av 
röd ögon fl ick slän da (Erythromma najas) på träf fa des i störst 
an tal, dess ut om förekom sjö fl ick slän da (Enallagma cy a thi-
ge rum), u-fl ickslända (Co e na gri on puella/pulchellum), 
t-fl ick slän da (Co e na gri on hast ula tum) och fyr fl äck ad troll-
slän da (Libelulla quadri ma cu la ta).

Fisk
Arter som är känsliga för syrebrist saknas, t.ex. brax en och 
björkna. Abborre, mört och ruda har do mi ne rat fångsten vid 
provfi ske, både före och efter för djup ning en 1979. Ab bor re 

och mört som vandrar in i Ladu vi ken från Husarviken har 
upp vi sat en normal stor leks för del ning. Riklig fö re komst av 
små rudor vid prov fi s ke 1976 antas ha berott på de tidvis 
låga syrehalterna och/eller av sak nad av rovfi sk. 
Vid provfisket 1990 uppvisades en tydlig av vi kel se 
från förväntade värden. Fångsten var be tyd ligt stör re 
än väntat, mört och abborre do mi ne ra de fort fa ran de 
i antal. Bland fång a de rudor fanns endast större ex em-
plar vilket kan förklaras med att beståndet reg le ras av 
rovfi sk; gädda och abborre. 

Tröskeln vid Laduvikens utlopp utgör ett 
vand rings hin der för fi sk.

Resultat från provfi sken 1990, gram per provfi skenät. De enskilda arterna 
och det sammanvägda omdömet är klassat enligt Naturvårdsverkets 
bedömningsgrunder för miljökvalitet, Sjöar och vattendrag (1999).
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Fågel
Laduviken har förutsättningar att hysa ett rikt få-
gel liv. Det finns ett större vass om rå de i sjöns västra 
del, där kanaler och öar skapades i samband med 
res tau re ring en 1979. Skägg dop ping, lokalt/regionalt 
skydds värd enligt ArtArken, och gräsand häckar i sjön, 
lik som ibland rörhöna och ka na da gås. Nattsångare 
så som kärrsångare hörs ofta från vass om rå det och 
sjön besöks ibland av häger. Fågellivet har dock inte 
ut veck lats som förväntat. En bidragande orsak kan 
vara att skötselprogrammet för kanalerna och öarna 
inte följts samt att sjöns skrattmåskoloni försvann för 
fle ra år sedan. För att speciellt gynna vadare gjordes 
1991 röjningar i vassområdet i den västra änden av 
sjön ge nom plöjning av rot fi l ten.

Övrigt djurliv
Tre fridlysta arter av groddjur har påträffats vid 
Ladu vi ken; vanlig groda, vanlig pad da och mindre 
vat tens ala man der. I Laduviken och i dess närhet fö-
re kom mer också snok. Arten är sårbar enligt rödlista 
2000 samt fridlyst.

Friluftsliv och naturvård

Laduvikens läge i Nationalstadsparken medför att sjön 
och dess omgivning har myck et stor betydelse för fri-
lufts liv och rekreation. Nationalstadsparken rym mer 
en unik bland ning av natur-, kultur- och friluftsvärden 
i direkt anslutning till innerstaden. Det är Sve ri ges mest 
besökta natur- och kul tur om rå de. Zoologiska in sti tu-
tio nen vid Stockholms uni ver si tet använder Ladu vi ken 
i sin un der vis ning. 

Laduviken har potential som metesjö men 
fis ke rät ten inne has av Djurgårdsförvaltningen och 
fi sket upplåts för när va ran de inte åt allmänheten.

Sedan 1 juli 1999 gäller strandskydd för Ladu vi ken 
och dess utlopp till Husarviken. Norra Djur går den med 
våt mar ker samt sammanhängande ädel löv skogs be stånd 
klassas som ekologiskt särskilt känsligt område. Även 
Laduvikens strän der är ekologiskt sär skilt käns li ga.

Förslag till naturreservat för Norra Djurgården var ute 
på remiss 1995. Fortsatt arbete med reservatet avvaktar den 
fördjupning av översiktsplanen som ska fram.

Det råder motorbåtsförbud i Laduviken.

Friluftskarta.
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Vidtagna åtgärder

I tillrinningsområdet
1968 installerades en slam- och oljeavskiljare för re-
ning av dagvatten från sammanlagt 18,4 ha, varav ca 
15 ha är hårdgjorda ytor. I avskiljningsbassängen sker 
sedimentering, avskumning och grovsilning.

1994 upprustades slam- och oljeavskiljaren.

1995 bildades Nationalstadsparken.

1995 klassades Norra Djurgården och Laduvikens 
strän der som ekologiskt särskilt känsliga. 

1999 infördes strandskydd för Ladu vi ken och dess 
ut lopp till Husarviken.

I sjön
1979 fördjupades sjön från 1,5 till 3 m genom sug mudd-
ring. 75 000 m3 se di ment avlägsnades. Sam ti digt gräv des 
ett kanalsystem med en sammanlagd längd av drygt 1 km 
i vass om rå det i sjöns västra del.

1991 gjordes röjningar av vass och kaveldun.

Pågående åtgärder

I tillrinningsområdet
• Det pågår ett arbete med för djup ning av över sikts-
pla nen för Na tio nal stads par ken. Stads bygg nads kon-
to ret.

• Förslag till naturreservat för Norra Djur gården var ute på 
remiss 1995. Fortsatt arbete med reservatet avvaktar den 
fördjupning av översiktsplanen som ska fram.

I sjön
• Löpande provtagning i sjön för ana lys av fysikalisk 
/kemiska och bio lo gis ka parametrar. Stockholm 
Vat ten AB.

Laduviken åt väster. Foto: Christer Lännergren.
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