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KORTFAKTA

Trekanten

Trekanten är en relativt stor parksjö 
i om rå det Gröndal-Liljeholmen i syd-
väs tra Stockholm. Omgivningarna 
är fl acka med undantag av den södra 
sidan med en för kast nings brant mot 
Ny bo hov. Sjön med omgivningar har 
stort re kre a tions in tres se och används 
bland annat för bad och fi ske. 
Sjön uppvisar en för Stockholmsområdet 
or di när fl ora och fauna, men är en viktig 
länk i na tur mil jön kring Årstaviken och 
Vin ter vi ken. 

Till stånds be döm ning 
enligt Naturvårdsverkets 
klassning

Vattenkvalitet 1999 – 2001

Hydrologiska fakta
• Tillrinningsområdets yta: 60 ha 5)

• Sjöyta: 13,5 ha 3)

• Sjövolym: 570 000 m3   2) 
• Omsättningstid: 3,1 år (ca 1 år 
vid renvattentillsättning) 
• Största djup: 7,0 m  
• Medeldjup: 4,4 m
Fotnot se ”Ord och begrepp”.

PÅVERKAN 

Tillrinningsområdets 
karaktär
• Parkmark omger sjön; i söder 
starkt ku pe rad.
• Drygt 30 % av till rin ning s-
om rå det är be byggt.
• Delar av två stora trafikleder 
passerar ge nom området.

Belastning 
• Bebyggelse och trafik bidrar 
med mest för o re ning ar.
• Koppar och zink kommer till 
stor del från utvändigt bygg nads-
ma te ri al.

TILLSTÅND

Vattenkvalitet
• Mycket höga halter fosfor och 
måttligt höga halter kväve.
• Litet siktdjup. Sällan alg blom-
ning ar.
• Syrebrist kan förekomma som mar 
och vin ter, men motverkas av utpump-
ning och syrsättning.
• Vanligtvis låga bakterietal.

Sediment
• Mycket höga och höga halter av 
tung me tal ler i sedimenten.

Grundvatten
• Förhöjda halter av tung me tal ler, 
ko li for ma bak te rier samt närs al ter 
inom till rin ning som rå det för grund-
vatten till Tre kan ten.

Växt- och djurliv
• För Stockholmstrakten or di närt 
växt- och djur liv.

FRILUFTSLIV 
OCH NA TUR VÅRD

• Stort friluftsvärde som på ver kas 
av bul ler stör ning ar från Es sin ge le-
den.
• Måttligt naturvärde.

✝

✝

Metaller i vatten 1996
– medianvärde
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Markanvändning Trekanten

0 10,5 Km

Markanvändningens fördelning inom 
tillrinningsområdet

Markanvändningskartering - Trekanten

Teckenförklaring

Markanvändning

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

Kommunikation
Väg <20 000 fordon/åmd (9%)
Väg >20 000 fordon/åmd (3%)
Parkering (6%)
Spårväg (2%)

Bebyggelse
Miljöfarlig verksamhet (2%)
Arbetsplats/service (6%)
Specialenhet (6%)
Flerfamiljsfastighet (17%)
Enfamiljsfastighet (1%)
Fritidsfastighet/kolonistugeomr. (0%)
Djurhållning (0%)
Övrig bebyggelse (0%)

Genomsläpplig mark
Förorenad mark (0%)
Kyrkogård (0%)
Odlad mark/odlingslotter (1%)
Övrig öppen mark (28%)
Skogsmark (20%)

Tillrinning

Tillrinningsområde

Deltillrinningsområde

Dagvattenutlopp

Dagvatten- samt bräddutlopp
Utlopp/inlopp
Sjöyta
Vattendrag

Liljeholmen

Nybohov

Liljeholmsviken

E
ssingeleden
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Enligt Markanvändningskartering (Mf) 2000
Enligt Tillrinningskartering (SVAB) 1999
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2)

Miljöförvaltningen 2001
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Påverkan

Tillrinningsområdets ka rak tär
Trekantens närmaste omgivning är ett att rak tivt park-
 om rå de. Mar ken är flack med undantag av den södra 
sidan där en för kast nings brant sträck er sig upp mot 
bo stad som rå det Nybohov. I för kast nings bran ten finns 
tall-, löv-, samt has sel be stånd. Vid sjöns nord ös tra strand 
fi nns en badplats.

Tillrinningsområdet präglas av när he ten till Stock-
holms innerstad. På ömse sidor av sjön går Essingeleden 
(E4 och E20), som är Sveriges mest trafi kerade väg, och 
Sö der täl je vä gen. För ut om Ny bo hov, söder om sjön, fi nns 
fl era fl er bo stads om rå den inom till rin ning som rå det. På en 
höjd i om rå dets öst ra del, invid Sö der täl je vä gen, lig ger 
Ka tri ne berg och i den nordvästra de len Sannadalsplatån. 
Även delar av äldre be byg gel se i Gröndal av vatt nas till 
Tre kan ten.   

Öster om sjön går tun nel ba nan. Vid Lil je holmstor-
get, i anslutning till tun nel ba ne sta tio nen, fi nns ett cen-
trum med bland annat butiker och kontor. En ny buss-
ter mi nal och bostäder byggs vid Lil je holmstor get. 

Den enda mil jö far li ga verksamheten inom till rin ning s-
om rå det är en trävarufi rma vid Löv holms vä gen, på den 
norra sidan av sjön. 

Belastning
Totalt beräknas Trekanten årligen till fö ras ca 60 
kg fos for, va rav över hälften kom mer från sjöns 
egna bot ten se di ment. Fri gör ing en av fosfor från 
sedimenten spe la de tidigare myck et stor roll för 
kon cen tra tione rna i det fria vattnet, och för kla ra de 
de blomningar av blå grö na alger som vissa år var 
mycket omfattande i au gus ti-september. Luftning 
och ut pump ning av bot ten vat ten har medfört en kraf-
tig sänkning av fos for hal ter na i bot ten vatt net, och 
interbelastningen är nu av be tyd ligt mindre betydelse 
än tidigare. Fos for hal ter na är dock fortfarande för-
höj da. Utpumpningen av bot ten vat ten medför en 
minskad stabilitet i skiktningen och kan därigenom 
vara en bidragande fak tor till den sva ga ök ning av 
fosforhalterna i ytvattnet som ob ser ve rats under 
senare år.

Fram till 1961 belastades Tre kan ten med brädd-
 av lopps vat ten. Under den senaste 20-års perioden har 
fl era stora insatser gjorts för att förbättra till stån det i sjön, 
bland an nat syrsättning av bottenvattnet och till sats av 
dricks vat ten från reservoaren i Ny bo hov.

Beräknad tillförsel av fosfor, kväve och metaller 
(kg/år) från olika slag av mark an vänd ning inom 
Trekantens till rin nings om rå de. Diagrammet visar 
bidragen från de fyra hu vud type rna av mark an-
vänd ning, nedfallet på sjöytan från luften (E) 
och in tern be last ning en (F). Den liggande stapeln 
visar den totala be last ning en samt gränserna för 
ac cep ta bel tillförsel, d.v.s. den mängd som skulle 
medföra ett måttligt näringsrikt tillstånd. Den 
mörka delen av stapeln anger fos for be last ning en 
utan mänskliga ak ti vi te ter inom till rin ning som
 rå det. Den streckade linjen anger gränserna vid 
ren vat ten till sätt ning. Se ”Läsanvisning”.

Beräknad tillförsel av näringsämnen och metaller

TREKANTEN                         Yta, ha         Fos for        Kvä ve         Kop par       Zink
B. Kommunikation                  11,6                9               80               2,5             10  
Väg<20 000 fordon/dygn         5,2                4               38               1,1               4    
Väg>20 000 fordon/dygn         1,6             2,4               18               0,6            2,7 
Par ke ring                                   3,6             1,6               17               0,5            1,7 
Spår väg                                     1,2                1              6,8               0,3            1,2

C. Bebyggelse                         19,4              14             120               4,3            7,3 
Mil jö far lig verksamhet             1,1             1,3              8,7               0,4            1,5 
Ar bets plats/service                   3,9             4,2               30               0,4            1,4 
Spe ci al en het                              3,7             2,2               20               0,9            1,1 
Fler fa miljs fast ig het                 10,3             6,4               58               2,6            3,2 
En fa miljs fas tig het                     0,4             0,1              1,9            <0,1            0,1

D. Genomsläpplig mark          29,2             1,9               61               1,1            1,4 
Od lad mark/odlingslotter          0,7             0,1                 4           <0,1          <0,1 
Öv rig öppen mark                   16,7             1,2               40               0,8               1  
Skogsmark                               11,8             0,6               17               0,2            0,4

SUMMA                                    60              25             260               7,9             18 
                                                                          

E.  Atmosfäriskt nedfall på sjöytan             0,1             100
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Ytavrinning
Via ytavrinningen uppskattas Tre kan ten årligen ta emot 
25 kg fosfor (42 % av den totala be last ning en) och 260 
kg kväve.
     Trekanten har varit hårt belastad av förorenat vat ten från 
industrier som tidigare låg i närheten av sjön. I om rå det har 
det bland annat funnits garverier och fär ge rier. Ti di ga re 
impregnerades trä vid det trä varu fö re tag som fort fa ran de 
fi nns kvar norr om sjön, då bland annat krom och arsenik 
användes. Im preg ne ring en upp hör de 1982 och mar ken sa-
ne ra des. En mark un der sök ning ar gjord 1997, i när he ten av 
företaget, vi sar låga halter av ar se nik. Däremot upptäcktes 
för höj da halter av  DDT i en gammal led nings grav vid 
Tre kants vä gen.

Efter bortkoppling av vägdagvatten från delar av Es sin-
ge le den återstår numera avrinning från en 300 m lång väg-
sträcka på Blommensbergsviadukten. Denna sträcka har tre 
körfi ler i vardera riktningen och tra fi  ke ras med cirka 120 
000 fordon/dygn. Allt tra fi k dag vatt net avleds sedan 1996 
till en lamelloljeavskiljare under Essingeleden innan det 
rin ner ut i Trekanten. Funktionen av reningsanläggningen 
har utvärderats under ett år (1996-97). Drygt 10 % av oljan 
stannade i avskiljaren och avskiljningen av tungmetaller va-
rie ra de mellan 9 och 14 %. För att få en bättre re nings ef fekt 
behövs troligen en utjämning av dagvattnet innan det leds 
in i oljeavskiljaren. 

Vägdagvattnen från en ca 200 m lång sträcka av 
Sö der täl je vä gen (45 000 fordon/dygn) leds orenat ut 
i sjöns östra del. 

Den största delen av fosfor- och kvä ve be last ning en 
upp skat tas komma från bebyggelsen, främst fl er fa miljs -
fast ig he ter. 

Essingeleden och Södertäljevägen beräknas bidra med 
en fjärdedel av den totala belastningen av zink till sjön vil-
ket bland annat beror på att bildäck innehåller zink. Även 
fl erfamiljsfastigheterna i området står för en del (18 %) 
av den zink som transporteras till Tre kan ten. Det har ett 
samband med korrosion av ut vän digt bygg nads ma te ri al, t ex 
förzinkade tak, stol par och vägräcken. Enligt be räk ning ar na 
bidrar fl er fa miljs fast ig he ter med mer koppar än trafi ken. Ur-
sprung li gen hade fl ertalet av husen i Ny bo hov kop par tak. 
Numera är de fl esta taken belagda med as falt, men 2000 
m2 takyta är fortfarande täckta av kop par plåt. 

Dagvattnet från Nybohov undersöktes under en 
ett års pe ri od (1998-99). I delar av till rin ning som rå det för 
Trekanten gjordes samtidigt en detaljerad in ven te ring av 

utvändigt byggnadsmaterial.
Enligt undersökningen bör schablonvärdena vara högre 

i områden där koppartak förekommer.

Tillstånd
Vattenkvalitet
Den naturliga tillrinningen till Trekanten är liten. 
Vat ten om sätt ning en förbättras genom tillsats av dricks-
vat ten. Bottenvattnet luftas periodvis och pumpas pe ri od-
vis ut från den djupaste punkten till Mälaren. Na tur ligt 
utfl öde saknas.
Vattnet är skiktat både sommar och vinter. Låga sy re hal ter 
förekommer på 6 m djup under sommaren, men total 
syrebrist är ovanlig. Halterna av fosfor och kvä ve har 
minskat mycket kraftigt p.g.a. de vidtagna åt gär der na. 
Fosforhalten i ytvattnet är dock fort fa ran de hög, ca 50 µg/l, 

Bakteriologisk badvattenkvalitet vid Trekantsbadet

medan kvävehalten är måttlig, ca 700 µg/l. Luftningen och 
pumpningen har medfört låga fosforhalter i bottenvattnet, 
<100 µg/l och klo ro fyll hal ter na är betydligt lägre än 
tidigare. Siktdjupet har ökat till ca 3 m i augusti. 

Prover från Trekantsbadet visar att sjön åter kom man de 
förorenas av bakterier. Av de prover som tagits vid badet 
sedan 1990 har 57 % varit tjänliga. Vattnet var otjänligt vid 
tre tillfällen i bör jan av 1990-talet.

Sediment
Halten av tungmetaller är mycket höga i de ytliga 
sedi men ten, framförallt koppar men även kvicksilver, bly 
och zink. 

Vid den tidigare sedimentundersökning 1996 för-
kom också mycket höga halter av PAH. Ett prov taget 
djupare ner i sedimenten innehöll betydligt högre hal ter 
av tungmetaller och PAH, vilket tyder på en mins kad be-
last ning under senare år.

Metallhalter, mg/kg TS, i sediment. Prover tagna under 1990-talet. Halterna är klassade enligt 
Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för miljökvalitet, Sjöar och vattendrag (1999).
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Skiktningen är stabil under isen 
med ca 2,5-4,5 oC i bot ten vatt net 
(5-6,9 m). Stabiliteten i juli-augusti 
har mins kat p.g.a. en ökning av 
tem pe ra tu ren i bot ten vatt net från 
ca 12 oC i mitten av 1970-talet till 
18-20 oC i slutet av 1990-talet - en 
markerad ökning har skett efter 
1985. Kon dukti vi te ten va rie ra de 
fram till bör jan av 1980-talet mellan 
ca 50 och 100 mS/m. Efter 1985 var 
kon dukti vi te ten lägre, ca 30-50 mS/
m, men har de senaste åren åter ökat 
till i medeltal strax över 50 mS/m. 
Al ka li nit eten i ytvattnet har varierat 
mel lan ca 60 och 160 mg/l (1,0 – 2,6 
mekv/l) och i bottenvattnet mellan 
ca 100 och 220 mg/l. Den har har 
ökat något de senaste åren, från ca 
100 till 130-140 mg/l både vinter 
och sommar. Vattenfärgen har 
va rie rat mellan 10 och 35 mg Pt/l 
(vär den endast från 1976, 1980-81 
och 1996).
Syreförhållandena är mycket va rie-
ran de. Syrebrist och sva vel vä te bild-
ning har huvudsakligen fö re kom mit 
i bot ten vatt net i juni-augusti, sällan 
i mars-maj. Efter 1975 fö re kom 
sva vel vä te bara under 4 m djup 
(un dan tag juli 1983, april 1986) 
och efter 1983 i all män het under 5 

Mätdata
m. Total sy re brist var tidigare vanlig 
på 6 m djup, men har efter 1995 bara 
re gist re rats en gång, i september 1999. 
Sy re mätt na den i yt vatt net i juli-au gus ti 
var 1970-90 ca 60-180 %, under 1990-
ta let ca 80-140 %.
Medelvärdet för fosfatfosforhalten i 
ytvattnet un der vin tern har under se-
na re delen av 1990-talet varit ca 30 µg/l 
mot ca 50 µg/l 1980-94. Halten i juli 
mins ka de kraftigt efter 1985 till van li-
gen <10 µg/l och ca 1 år av 4 ≤2 µg/l 
medan halterna i augusti-september 
har ökat, troligen pga den för sva ga de 
skikt ning en. Samtidigt minskade 
halterna i bot ten vatt net (>4 m) från i 
juli-augusti upp till ca 1000 µg/l till i 
allmänhet <200 µg/l. Sambandet mellan 
fos fat hal ter och syre är re la tivt tydligt, 
men låga fosfathalter kan förekomma 
sam ti digt med svavelväte. Totalfosfor i 
ytvattnet har mins kat från i medeltal ca 
150 µg/l före 1985 till ca 50 µg/l och i 
bot ten vatt net från ca 700 till <100 µg/l. 
Med el vär det för yt vatt net i augusti var 
på 1970-talet 155 µg/l, 1980-talet 90 
och 1990-talet 80 µg/l.
Ammoniumkvävehalten är vanligen 
<1 000 µg/l ner till 4 m och har på stör re 
djup varit som mest ca 10 000 µg/l. De 
högsta halterna i ytvattnet fö re kom mer 
under vintern och de hög sta hal ter na i 

bottenvattnet i juli-augusti - ef ter 1988 inte 
över 1000 µg/l. Halten av nitrit+nitratkväve 
i ytvattnet har på 90-talet varit 200-300 µg/
l före vår blom ning en mot 200-800 µg/l på 
1980-talet. Halter ≤5 µg/l har fö re kom mit 
i yt vatt net i mars-september, de fl esta år 
i juli-augusti. Halterna har senare år ökat 
i juni. Med el vär det för to tal kvä ve i hela 
vat ten mas san var i slutet av 1970-talet 
2 800 µg/l (950-18 000) och har på 1990-
talet varit 710 µg/l (310-1 900). Halten i 
ytvattnet i juli-augusti har mins kat från ca 
2 000 µg/l i slutet av 1970-talet till 500-
600 µg/l under senare de len av 1970-talet. 
Extremt höga värden re gist re ra des 1980, 
i sam band med Ri plox be hand ling en, med 
upp till 98 000 µg/l i bot ten vatt net.
Klorofyllinnehållet har vissa år varit 
stort redan i mars (max 90 µg/l). De 
högsta värdena, upp till ca 170 µg/l, har 
re gist re rats i augusti. Halterna i juli-
augusti har minskat från i ge nom snitt 
ca 90 µg/l 1980 till mindre än 20 µg/l i 
slutet av 90-talet. Siktdjupet har varit 
störst i januari och december (max 6,5 
m) och minst i augusti (min 0,4 m). Det 
har ökat i juli-au gus ti från mindre än 
1 m i slutet av 1970-talet till ca 3 m i 
slutet av 1990-talet. 
Se ”Ord och be grepp”.

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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Grundvatten
Förhöjda halter av kvicksilver, koppar, bly samt ar se nik 
har påträffats i grundvattnet inom till rin ning som rå det 
till Trekanten. Även en viss förhöjning av bak te rier samt 
närsalter återfanns vid provtagning 1997.

Växt- och djurliv
Plankton
I augusti är grönalgerna den vanligaste växtp lank ton -
grup pen i sjön, men kiselalger och cy ano bak te rier är 
nästan lika vanliga liksom den eutrofa pan saral gen 
Ceratium hirundinella. Den allra vanligaste grönalgen är 
den för små sjöar typiska Volvox aureus, men man kan 
även fi nna Pediastrum duplex, Stau rast rum spp. (båda 
eutrofiindikerande) och olika s.k. ”grö na ku lor”. Den 
vanligaste kiselalgen är Asterionella for mo sa och inte 
sällan Fragillaria crotonensis. I slutet av 80-talet var de 
vanligaste cyanobakterierna Ana ba e na sp. (slyng ad) och 
Microcystis wesenbergii, men har sedan 1994 ersatts av 
M. ae ru gi no sa. 

Flera av de blågröna algerna är potentiellt giftiga och 
ingår därför i badvattenprovtagningen vid Tre kan ten ba det. 
Koncentrationerna är dock mycket låga.

Av djurplankton hittas i huvudsak det lilla hjul dju ret 
Keratella cochlearis.

Vattenväxter
Sjön saknar strandnära och grunda mjukbottnar vil ket 
medför att strandvegetationen är trivial för ut om de många 
knäckepilarna (Salix fragilis). På sjöns söd ra sida fi nns en 
korsning mellan vitpil x jolster (Sa lix alba x pentandra). 
I vattnet fi nns vit näckros (Nymp ha ea alba), vattenpilört 
(Polygonum amphibium) samt någ ra få exemplar av 
krusnate (Potamogeton crispus) som endast förekommer 
i några få sjöar i kommunen.

Bottenfauna
En kvalitativ undersökning genomfördes i juli 1997 genom 
håvning från stranden. Totalt sex strand mil jö er runt sjön 
inventerades. Här förekom representanter från de fl esta 
vanligt förekommande grupper bland bottenfaunan. 
Skalbaggar saknades dock. Totalt på träf fa des 29 arter/
taxa, vilket kan betecknas som en relativt låg artdiversitet 
för en näringsrik sjö. Do mi ne ran de i artantal var iglar, 
söt vattens snäck or och troll slän dor. Fem arter av snäck or 
förekom, alla vanliga i Stock holms om rå det. Ka rak te ris tiskt 
är att fl ertalet av de funna arterna är täm li gen ospe ci fi  ce ra de 
i sina mil jö krav.

Fisk och kräftor
Sjön rotenonbehandlades 1986; ruda och sig nal kräf tor 
överlevde och dominerar beståndet. Abborre ut plan te ra des 
efter behandlingen. Under senare år har gädda och mört, 
som förmodas ha smitit in över ut sko vet i utloppet till 
Mälaren, setts i sjön. Även karp och sutare har fångats. 
Rudan de ci me rings fi s kas med nät varje år. Under 2001 har 
mör ten blivit mycket talrik i sjön.

Trekanten har provfi skats 1998 och 1999. Fång sten har 
utgjorts av ab bor re, mört, sutare och ruda. Ruda dominerade 
fång sten vid bägge tillfällena men fångsten reducerades 
avsevärt vid 1999 års provfi ske. Utsättningar av karp, 
regnbåge och sig nal kräf tor har gjorts i sjön. 

Fågel
På försommaren är fågellivet rikt med näk ter gal, lövsångare, 
bofink, trädgårdssångare och svart hät ta. I sjön finns 
Stockholmstraktens vanligaste få gel ar ter, som gräsand, 
sothöna, vigg och skägg dop ping som är en lokalt/regionalt 
skyddsvärd art enligt Ar tAr ken. Storskrake använder sjön 
för sitt vinterfi ske. Häger besöker sjön regelbundet.

Övrigt djurliv
Groddjur inventerades år 1996 men inga fynd no te-
ra des.

Friluftsliv och naturvård
Trekantens omgivningar är ett park- och naturområde 
som sträcker sig mot Vinterviken. Pro me nad vä gar har 
an lagts runt sjön. I för kast nings bran ten på sjöns söd ra 
sida, fi nns tall- och löv be stånd, samt hasselbestånd med 
stort na tur vär de. Om rå det har i sin hel het täm li gen 
höga na tur vär den. Störst vär de har häll mark stall sko gen 
med gro va tallar och tor ra kor samt ek/has sellun den. 

Vid sjöns nordvästra ände fi nns en offi ciell bad plats 
med gräsmattor för solbad samt dusch.

Fiske upplåts via Sportfiskarnas Trekanten-kortet. 
Populär put-and-take-fiskesjö främst med kastmete 
och flugfiske. Ett mycket bra kräftfiske upplåts via 
Sport fis kar na. Fadderklubb är fiskeklubben Tellus. 
Möj lig he ter till handikappsfi ske fi nns.

Det råder motorbåtsförbud i Trekanten.

Förekomsten av blågröna alger vid Trekantsbadet 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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Vidtagna åtgärder

I tillrinningsområdet
1988 kopplades dagvatten från en del av Es sin ge le den 
bort från tillrinningsområdet.

1996 togs en lamelloljeavskiljare vid Blom mens-
 bergs vä gen i drift. Anläggningen tar emot tra fik dag-
 vatten från en del av Essingeleden.

I sjön
1980 behandlades bottnen med den s.k. Ri plox me to den, 
som innebär att sedimenten oxideras med ni trat för att 
minska syretäring och fosforutlösning. Be hand ling en gav 
inget resultat.

Sedan 1982 har dricksvatten tillförts sjön från 
re servoa ren på Nybohovsberget. Med undantag för 
åren 1991-93, då tillförseln skedde i begränsad om-
fatt ning, har den årliga volymen varierat från 50% till 
120% av sjöns vo lym.

Sedan 1983 pumpas bottenvatten ut ur sjön. Vo ly men 
är ungefär lika stor som tillförseln av dricks vat ten. 
Med utpumpningen har under 1990-talet upp till 50 kg 
fos for årligen avlägsnats ur sjön. Under 1980-talet låg den 
utpumpade fosformängden mel lan 70 och 130 kg.
1986 behandlades sjön med Rotenon (ett växtgift som 
dödar fi sk och gälandande smådjur men är ofar ligt för 
människor). Avsikten var att få ett klarare vat ten ge-
nom att avlägsna främst den mörtfi sk som liv när sig på 
växtplanktonätande djurplankton. Någon ut vär de ring 
av resultaten har inte gjorts.

Resultat från provfi sken 1998 och 1999, gram per provfi skenät. De 
enskilda arterna och det sammanvägda omdömet är klassat enligt 
Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för miljökvalitet, Sjöar och 
vattendrag (1999).

Friluftskarta.
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VIDARE LÄSNING

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

Föroreningsbelastning till sjön Trekanten. 
Ut vär de ring av beräkningsmodell för dag-
vatten. Rapport 44/99. Stockholm Vatten 
AB/SWECO. 1999.

Kartering av markanvändning inom tio sjöars 
till rin nings om rå de. Jadelius, Å., Lindström, 
M. & Thör ne löf, S. Miljöförvaltningen, 
Stockholm 1998.

Källor till föroreningar i dagvatten i Stock-
holm stad, del 1, Metaller. Dagvattenstrategi 
för Stock holm/Miljöförvaltningen, Stockholm. 
1999.

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

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

Rening av vägdagvatten med la mell ol je av-
skil ja re. Försök vid Essingeleden. Ekvall, J. 
Rapport 46/98. Stock holm Vatten AB. 1998.

Sedimentundersökning i sjön Trekanten 
1996. Tung me tal ler, PAH, toxicitet. Ekvall, J. 
Rapport 14/99. Stockholm Vatten AB. 1999.

Trekantsvägen, Liljeholmen. Bestämning av 
DDT i mark. Sammanställningsrapport. Geo-
mark ser vi ce. 1997.

Tungmetaller i tio av Stockholms småsjöar 
- kvan ti fi  e ring av fl öden och påverkan 
av mark an vänd ning Lindström, M. 
Mil jö för valt ning en, Stockholm/ Upp sa la 
Universitet. 1999. 

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

1986 inplanterades abborre, öring och regnbåge ef ter 
rotenonbehandlingen. Därefter sker årliga ut sätt ning ar 
av regnbåge för put-and-take-fi sket.

1991 installerades en luftningsanläggning i sjöns dju-
pas te punkt. Med aggregatet kan även medel spri das i 
vattnet för fällning av fosfor.

Pågående åtgärder

I tillrinningsområdet
• En oljeavskiljare för dagvatten byggs vid nya 
bussterminalen vid Liljeholmen. Storstockholms 
Lokaltrafi k AB.

•   En perkolationsanläggning byggs vid en parkeringsplats 
norr om tunnelbanan. Gatu- och Fastighetskontoret.

I sjön
• Intermittent tillsättning av dricksvatten och ut pump-
ning av bottenvatten. Stockholm Vatten AB.

• Löpande provtagning i sjön för analys av fysikalisk/
kemiska och biologiska parametrar. Stockholm Vatten 
AB.

•Löpande badvattenprovtagning. Mil jö för valt ning en.
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*Avrinningsområdets areal planeras revideras under år 2001.


