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KORTFAKTA

Årstaviken

Årstaviken är en vik av Mä la ren 
mellan väs tra Södermalm och Årsta. 
Den sak na de ti di ga re förbindelse 
med Saltsjön och var fram till 
bör jan av 1900-talet Stock holms 
vik ti gas te vat ten täkt. På 1920-talet 
öpp na des Ham mar byslus sen, vilket 
har medfört infl öde av salt vatten 
och en tät hets skikt ning med relativt 
låga sy re hal ter i bot ten vatt net under 
som ma ren. Årstavikens läge intill 
Tan to l un den, Sö der malms största 
park, och År sta sko gen/Årsta holmar 
med för stora re kre a tions- och na tur-
vär den.

Vattenomsättningen kan reg le ras med tappning vid 
Ham mar byslus sen, antingen genom att sluss porta rna hålls 

Till stånds be döm ning 
enligt Naturvårdsverkets 
klassning

öppna eller genom kul vert el ler ventiler i portarna. 
Efter 1986 har tapp ning skett endast undantagsvis.

Hydrologiska fakta
• Tillrinningsområdets yta: 737 
ha 5)

• Sjöyta: 111 ha 3)

• Sjövolym:  7,8 Mm3  1)                          
• Omsättningstid: svår att beräkna 
då vattenutbytet med Mälaren 
är okänt.  
• Största djup: ca 10 m  
• Medeldjup: 6,0 m
Fotnot se ”Ord och begrepp”.

PÅVERKAN 

Tillrinningsområdets 
karaktär
• Kommunikationer och mil jö far-
lig verk sam het i Västberga in du-
stri om rå de upptar en tred je del av 
det to ta la till rin ning som rå det.
• Delar av Södermalm och 
park om rå den vid Tantolunden 
ingår.
• Den totala väg sträck ning en 
med hög tra fik in ten si tet är 10 
kilometer.
• Vid Årstavikens södra strand 
fi nns ett större sam man häng an de 
skogs om rå de. 

Belastning 
• Viken tar emot stora mäng der 
dagvatten från hårt exploaterade 
områden. 
• Såväl näringsämnen som me tal ler 
kom mer främst från be byg gel se och 
kommunikation.
• Bräddningar sker vid kraftiga 
regn.

TILLSTÅND

Vattenkvalitet
• Höga fosfor- och kvävehalter.
• Syrehalten i bottenvattnet kan 
gå ner mot låga värden under sen-
som mar. 
• Höga klorofyllhalter och måt t ligt 
siktdjup.
• Bakteriehalten kan vara mycket 
hög.

Sediment
• Mycket förorenade sediment av 
tung me tal ler samt höga halter av 
organiska miljögifter.

Grundvatten
• Förhöjda halter av tung me tal ler, 
PAH, oljekolväten.

Växt- och djurliv
• Rikt växt- och djurliv (vat ten -
väx ter, fi sk, fågel)

FRILUFTSLIV 
OCH NATURVÅRD

• Mycket stort friluftsvärde.
• Stort naturvärde.
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Markanvändning Årstaviken

Markanvändningens fördelning inom 
tillrinningsområdet Teckenförklaring

Markanvändning

Vatten
Våtmark (<1%)
Övrigt vatten (0%)

Kommunikation
Väg <20 000 fordon/åmd (7%)
Väg >20 000 fordon/åmd (3%)
Parkering (3%)
Spårväg (8%)

Bebyggelse
Miljöfarlig verksamhet (12%)
Arbetsplats/service (9%)
Specialenhet (3%)
Flerfamiljsfastighet (11%)
Enfamiljsfastighet (<1%)
Fritidsfastighet/kolonistugeomr. (2%)
Djurhållning (0%)
Övrig bebyggelse (<1%)

Genomsläpplig mark
Förorenad mark (1%)
Kyrkogård (0%)
Odlad mark/odlingslotter (<1%)
Övrig öppen mark (31%)
Skogsmark (10%)

Tillrinning

Tillrinningsområde

Dagvattenutlopp

Dagvatten- samt bräddutlopp
Utlopp/inlopp
Sjöyta
Vattendrag

Trekanten

Årsta

Liljeholmen

Solberga

Västberga

Liljeholmsviken Södermalm

Tantolunden

Årsta holmar

Hammarby
slussen

Hornsgatan

R
ingvägen G

ötgatan

Essingeleden

Årstalänken

Årstafältet

Hud
din

ge
vä

ge

n

Liseberg

Östberga

Sö
de

rt
äl

jevägen

2)

Enligt Markanvändningskartering (Mf)2000
Enligt Vattenprogram för Stockholm 1995

1)

1)

2)

0 21 Km



 V A T T E N P R O G R A M  för Stockholm 2000Faktaunderlag

Årstaviken  18. 3

Påverkan

Tillrinningsområdets karaktär
Årstaviken är en vik av Mälaren mellan Södermalm 
och Årsta. Den av grän sas i väster av Liljeholmsbron 
och i öster av Hammarbyslussen. Stränderna är gan ska 
branta både på den norra och södra sidan. 

Ungefär en fjärdedel av tillrinningsområdet tillhör 
Södermalm, och om fat tar Södra Stationsområdet, Tan to-
l un den med park och intilliggande ko lo ni om rå de, Sö der-
sjuk hu set samt ett relativt smalt område utefter stranden 
bort till Skanstull. På den södra sidan ligger hela Västberga 
industriområde och År sta fäl tet inom till rin ning som rå det, 
dessutom delar av fl er fa miljs be byg gel sen i bl.a. Årsta och 
Östberga samt Östberga återvinningsanläggning och in du-
stri om rå det på Ens ke de fäl tet öster om Huddingevägen. 

Tillrinningsområdet utgörs till ca 40 % av öppen 
mark och skog. Det störs ta sammanhängande skogs om-
rå det, med tall och ädellövträd, fi nns längs År sta vi kens 
södra strand, den öppna marken hu vud sak li gen på 
Årstafältet och i Tan to l un den. Årstafältet hål ler på 
att göras om till park. Valla å har rustats upp och en 
damm med efterföljande rotzonsanläggning har byggts 
för dagvattnet från Östbergahöjden, Årstapark samt 
delar av Huddinge- och Östbergavägen.

Flerfamiljsfastigheter, på Södermalm och i Årsta, 
täcker ca 10 % av till rin ning som rå dets yta och en un-

ge fär lika stor del upptas av miljöfarlig verk sam het, 
främst industrier och godsterminaler. En ovanligt stor 
andel, ca 20 %, täcks av vägar, parkeringsplatser och 
spårområden, till största delen söder om År sta vi ken. 
Den sammanlagda vägsträckan med hög tra fi k in ten si tet 
(>20 000 for don/dag) är 10 km.

Det finns flera bryggor för småbåtar både 
på den norra och södra sidan av viken, de flesta 
med upp lägg nings plat ser. Ute i Årstaviken ligger 
Årsta Hol mar, ur sprung li gen tre holmar (Ahl- eller 
Åhlholmen, Berg hol men och Lillholmen) som idag är 
mer eller mindre sammanvuxna. Årstabron med två 
spår passerar över Årsta Holmar och ytterligare en 
järnvägsbro byggs för närvarande.

Belastning
Årstaviken är ett ganska instängt vattenområde, med 
begränsad vat ten om sätt ning och är därför känsligare 
för föroreningar än de öppna delarna av Mä la ren. Den 
teoretiska omsättningstiden (volym/till fl öde) är över tre år, 
men den verk li ga är betydligt kortare pga tapp ning ar via 
Hammarbyslussen och vat ten stånd sänd ring ar i Mälaren.

Vattenomsättningen kan regleras via tappningar i 
slussportarna. I praktiken tillämpas detta vid vat ten stånd 
i Mälaren över + 4,60 (höjd över sluss-tröskeln, vilket 
motsvarar + 0,76 m över 0-nivån). 

Beräknad tillförsel av fosfor, kväve 
och metaller (kg/år) från olika slag av 
markanvändning inom Årstavikens 
tillrinningsområde. Diagrammet visar 
bidragen från de fyra huvudtyperna av 
markanvändning, nedfallet på sjöytan 
från luften (E) samt bräddningar (G). 
Den liggande stapeln visar sammanlagd 
fosfor-tillförsel och den ljusa delen av 
stapeln anger den fosforbelastning som 
orsakas av mänskliga aktiviteter inom 
tillrinningsområdet. Se ”Läsanvisning”.

Beräknad tillförsel av näringsämnen och metaller                                                  
                                                                                                                                                      
ÅRSTAVIKEN                                  Yta, ha      Fosfor     Kväve        Koppar     Zink
A. Vatten                                             3,2             0,1           3,0                 *                *
Våtmark                                              3,2             0,1           3,0                                     
B. Kommunikation                            152            130        1100               37            140
Väg<20 000 fordon/dygn                 48,2              37          350               10              37
Väg>20 000 fordon/dygn                    23             35          270              8,9              39
Parkering                                          22,6             9,7          110              2,9              10
Spårväg                                             57,9              50          340               15              59
C. Bebyggelse                                    280            250        1900               66            190
Miljöfarlig verksamhet                     90,1             110          740               33            130
Arbetsplats/service                              65             70          490                 7             23
Specialenhet                                     22,4              13          120              5,2             6,5
Flerfamiljsfastighet                           82,9              51          460               21              26
Enfamiljsfastighet                               0,9             0,3           4,1              0,1             0,2
Fritidsfastighet/kolonistugeomr.       17,5             6,6            86                 *                *
Övrig bebyggelse                                0,9             0,3           3,9              0,1             0,2
D. Genomsläpplig mark                    302              25          670               14              22
Förorenad mark                                  6,6             4,7            31              1,4             5,5
Odlad mark/odlingslotter                    0,3           <0,1           1,6            <0,1           <0,1
Övrig öppen mark                          225,4              17          540               11              14
Skogsmark                                        70,6             3,4          100              1,4             2,5
SUMMA                                            737            410        3600             120            350
                                                                                                                                        
* Underlag för beräkningar saknas                                                                                  
E. At mos färiskt nedfall på sjöytan                       1,1          850
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Mätdata

Tillförseln av fosfor och kväve beräknas uppgå till 
440 resp 3 600 kg/år, ungefär hälften från miljöfarlig 
verksamhet, arbetsplatser samt fl er fa miljs be byg gel se och 
knappt en tredjedel från vägar och spårområden. Den största 
de len av tillförseln kommer via dag vatten led ning ar som 
mynnar i den västra delen av År sta vi ken och via Årsta 
dagvattentunnel som mynnar söder om Årsta Hol mar.

Vägar och spårområden står för en mycket stor 
andel, 30-40 %, av den beräknade tillförseln av me-
tal ler (zink och koppar). Nästan lika mycket antas 
kom ma från miljöfarlig verksamhet, som i tillägg till 
in-dustriområden och gods ter mi na ler även omfattar 
upp lägg nings plat ser för fritidsbåtar. Undersökningar 
av marken vid vinteruppläggningsplatsen i Er iks dals lun-
den, som sommartid används som par ke rings plats, har 
påvisat förhöjda halter av bly, koppar, zink, kvick sil ver 
och olja, i ett enstaka prov även arsenik och PAH.

Det fi nns fl era bräddpunkter från det kom bi ne ra de 
avloppsnätet inom till rin ning som rå det. Brädd vatt net 
släpps huvudsakligen ut vid Årstadal och ned an för 
Tan to l un den. Bidragen av fosfor och kväve från 
brädd ning ar na är bara ca 15 resp 50 kg/år, men 
brädd vatt net innehåller stora mängder bakterier och 
är troligen orsaken till de tidvis höga bakterietal som 
förekommit både ute i viken och vid en tilltänkt bad-
plats vid Tan to l un den.
 

Tillstånd

Vattenkvalitet 
Årstaviken är ett ganska instängt vattenområde med 
förbindelse till Mälaren via Liljeholmsviken och Salt-
sjön ge nom Ham mar byslus sen. Vatt net är om blan dat 
un der vin tern. På som ma ren är salt hal ten för höjd i 
bot ten vatt net. Un der 4 m djup kan sy re hal ten vara 
låg, men to tal sy re brist fö re kom mer inte. Hal ter na av 
fos for och kväve är måttligt höga till höga, lik som 
klo ro fyll hal ter na och siktdjupet är måt t ligt stort. 
Växt lig he ten kan be grän sas av brist på både fos for 
och kvä ve - kvä ve brist är vanligare i Årstaviken än i 
de öppna delarna av Östra Mälaren. Bak te rie ta len är 
gan ska höga, och vattnet har vid flera tillfällen varit 
tjän ligt med an märk ning eller otjän ligt för bad.

Sediment
Provtagning av  sedi men ten i År sta vi ken har påvisat 
förhöjda hal ter av tung me tal ler. Utmärkande för  Årstaviken 
är höga halter av organiska miljögifter i form av PCB och 
PAH.

Skiktningen är svag under vin-
tern och något av skilt, var ma re 
bottenvatten förekommer inte. Un-
der som ma ren upp trä der van li gen en 
tem pe ra tur skikt ning som förstärks 
av för höjd salt halt i bot ten vatt net. 
Kon dukti vi te ten är drygt 20 mS/m 
un der vintern och ökar till under 
sommar-höst som mest 60 mS/
m i ytvattnet och ca 400 mS/m 
(mot sva ran de ca 1,5 ‰ salt halt) i 
bot ten vatt net, med de högsta vär de na 
i au gus ti-ok to ber. 
Syreinnehållet är för hål lan de vis stort 
i ytvattnet, med sy re mätt nad mellan 
ca 70 och 130 %; fr.o.m. sep tem ber 
är mätt na den konstant under 100 
%. Sy re halte rna i bottenvattnet är 
höga under vinter och vår. Hal ter na 
är ib land låga under sommaren med 
de lägsta värdena i juli-au gus ti (min 
0,4 mg/l, juli 1991). På 4 m djup har 
sy re hal ten vid bara två till fäl len, i juli-
au gus ti, varit lägre än 6 mg/l.
Fosfatfosforhalterna i ytvattnet har 
varit 20-25 µg/l före vår blom ning en, 
under sommaren i allmänhet <10 
µg/l. Halter ≤2 µg/l har i maj-juli fö re-

kom mit ca 1 år av 2 efter högre hal ter i 
början av 80-talet, mer sällan i au gus ti. 
Höga halter, 50-130 µg/l, har fö re kom mit 
i bottenvattnet i augusti; sam ban det med 
syreinnehållet är gan ska tydligt och halter 
>40 µg/l fö re kom mer bara vid syrehalter 
<5 mg/l. To tal fos for hal ten i ytvattnet har 
sedan 1980 i med el tal varit 34 (17-98) 
µg/l och i bot ten vatt net 58 (22-175) µg/l. 
Halten i ytvattnet (0-4 m) minskade från 
ca 45 µg/l i början av 1980-talet till ca 25 
µg/l i mitten av 1990-talet, och har där ef ter 
ökat till ca 30 µg/l.
Ammoniumhalterna har under 1990-talet 
varit låga i yt vatt net, <60 µg/l. I början 
av 1980-talet var  hal ter na tid vis höga i 
september-oktober med de hög sta hal ter na 
i oktober, upp till 150 µg/l. De högsta 
halterna i bot ten vatt net har varit 200-550 
µg/l, i juni-sep tem ber. Halterna har mer än 
halv e rats efter 1993. Nitrit+nitratkväveha
lterna har före vår blom ning en varit 200-
350 µg/l. Halterna i ytvattnet mins ka de, 
lik som ammoniumhalterna, efter mitten av 
1980-talet. Un der 1990-talet har halterna i 
yt vatt net några år (1990-97) varit ≤5 µg/l. 
Lika låga hal ter har vid några tillfällen fö-
re kom mit på 4 m djup och en gång (juni 

1997) på 8 m djup. Kväve har 1990-97 
(betydligt of ta re än i de öppna delarna 
av Östra Mälaren) uppträtt som sannolikt 
be grän san de nä rings äm ne samtidigt med 
fosfor.
Klorofyllhalterna har varit ganska 
jämnt för de la de under ve ge ta tion sp
e rio den april-oktober, och hal ter na 
un der vår blom ning en har inte varit 
hö gre än under fortsättningen av 
pe ri o den. Medelhalten 1981-99 har 
varit 12 (2-81) µg/l, utan tendens mot 
hö gre el ler lägre värden. Siktdjupet  
är van li gen minst i maj-juni, 1-3,5 
m, och har i januari och november-
de cem ber va rit 3,5-5,5 m. Siktdjupet 
har sedan bör jan av 1980-talet varit 
oför änd rat i au gus ti, ca 3,5 m, men 
ökat med 1,5-2 m i maj-juli.
Bakterietalen har varit högre på 0 och 
4 m djup än i bot ten vatt net (8 m). 
Det största antalet under juni-augusti 
har va rit ca 700/100 ml. Större antal, 
1500/100 ml, har till fäl ligt vis på-
träf fats i oktober och december.
”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. 
De två kurvorna visar högsta och lägsta antal under badsäsongen. Gränsen för vatten som med anmärkning är 
tjänlig för bad går vid 100/100 ml och otjänlig vid 1000/100 ml.

Grundvatten
Provtagningar av grund vatt net har gjorts på Sö der malm, 
i Liljeholmen och på Årstafältet. Grundvattnet på väs tra 
Sö der malm har förhöjda halter av arsenik, kop par, kobolt 
samt kvicksilver. Vid Lil je hol men fi nns för ut om för höj da 
halter av arsenik, koppar och kvick sil ver också höga halter 
av oljekolväten samt PAH. På År sta fäl tet, som har en stor 
ler mäk tig het, har höga hal ter av koppar och kvicksilver 
uppmätts, och be kämp nings med let  tri a zin har påträffats. 

I samband med mark un der sök ning en på båt upp lägg-
 nings plat sen i Er iks dals lun den togs även ett grund vatten prov. 
Provet visade låga hal ter av me tal ler, olja och PAH. 

Grundvattnets bidrag till Årstaviken av kväve- och 
fosfor beräknas till 700 respektive 12 kg/år.

Växt- och djurliv
Vattenväxter
Vattenväxter inventerades vid Årsta hol mar och vid en 
båtklubb på södra sidan av Årstaviken som ma ren 1998. 
Vid Årsta hol mar hittades bland annat en mängd natearter: 
grop na te (Potamogeton ber ch tol dii), grov na te (P. lu cens), 
trubbnate (P. ob tu si fo li us), späd na te (P. pa nor mi ta nus), 
ålnate (P. per fo li a tus) samt lång na te (P. pre a e longus). 
Här fanns också fl otagräs (Spar ga ni um grami ne um) och 
smal vat ten pest (Elo dea nu tal lii) vilken är ny i Sveriges 
vat ten flo ra. Un der ytan åter fanns också näckmossa 
(Fontinalis sp.). Vid båt klub ben växte bland annat pilblad 
(Sagittaria sa git ti fo lia).

Vid Årstabrons norra fäste fi nns bandnate (Po tamo ge-
ton compressus), vid Eriksdal också udd na te (P. friesii). 
Bägge är sårbara enligt röda listan 2000. 

Bottenfauna
Hösten 1995 undersöktes bottenfaunan vid 17 prov punk ter 
från 3 meters djup till bottnen (10m). Det på träf fa des djur 
vid alla djup. Antalet taxa i östra Årstaviken var 10 mot  ca 
20 i de övriga delar av Östra Mälaren. Fjädermygglarver 
utgjorde ungefär 2/3 och fåborstmaskar 1/3 av faunan. 
Vanliga  tubifi cider är Limno dri lus hoff meis te ri och Tu-
bif ex tu bif ex. Skill na den mellan de västra och östra, mer 
brack vatten på ver ka de, delarna i Årstaviken var relativt små. 
Märlkräftan (Pal la sea quadrispinosa) och dagsländor verkar 
saknas helt i hela Årstaviken medan fåborstmaskfamiljen 
Nai di da, vattenkvalster och snäckor saknas i östra 
År sta vi ken. I västra delen av viken påträffades ärtmusslan 
Pisidium sp. och stor kamgälsnäcka (Valvata cf pis ci na lis), 
vilken tidigare var rödlistad men bedöms nu som livs kraf tig 
enligt röd lis ta 2000.

Fisk och kräftor
Årstaviken har en för Mälaren normal fisk fau na. 
Un der 1980-talet togs stor gädda runt Årsta holmar. 
År sta vi ken är numera inte känd för något speciellt bra 
fis ke. Ålfisket torde dock kunna vara fångstgivande. 
Sig nal kräf tor har ut plan te rats men provfiske visar på 
då lig beståndstillväxt.

Fågel
Fågellivet är ganska rikt i omgivningarna kring 
År sta vi ken, med bl.a. kungs få gel, svartmes, nöt väcka, 
steg lits och nötskrika.
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Årsta Holmar har va rie rad och artrik natur. I för-
hål lan de till ytan är det sannolikt stadens få gel ri kas te 
område med t.ex. strand ska ta, skogsduva, näk ter gal 
och sparvhök. Fukt löv sko gen har ett högt na tur vär de. 
Många vat ten bund na ar ter häckar på hol ma rna: knöl-
svan, gräsand, vigg, stor skra ke, sothöna, strand ska ta, 
silltrut, grå trut, säv sång a re, rör sång a re och säv sparv. 
Silltrut är klas sad som starkt hotad enligt röd lis ta 
2000.

Övrigt djurliv
Bävergnag har ob ser ve rats på flera platser vid År sta 
Holmar under senare år.

Friluftsliv och naturvård

Längs stränderna på ömse sidor om Årstaviken finns 
en populär pro me nad väg. Nedanför Sö der sjuk hu set 
fi nns en örtrik sydsluttning med högt na tur vär de. Tan-
to l un den, som gränsar mot vattnet vid vikens västra 
ände, är Sö der malms största park. Även Er iks dals lun-
den är ett upp skat tat park- och naturområde med sin 
starkt kuperade ter räng med lövskogsklädda bran ter 
ner mot Årstaviken.

Årstaskogen har en för hål lan de vis orörd natur. I 
År sta sko gen fi nns ett nät verk av promenadvägar med fl era 
utsiktspunkter över Årstaviken och Sö der malm. Stranden 
är bitvis naturlig, vilket är ovanligt så nära innerstaden. 
Årstaskogen utnyttjas fl itigt för joggning, cykling m.m. 
Sto ra delar av stranden, lik som Årsta holmars strän der, är 
klassade som eko lo giskt särskilt känsliga. Årsta holmar 

omfattas även av strandskydd. Be slut fi nns om att na tur re-
ser vat ska utredas för År sta sko gen och Årsta holmar.
    Fritt hand red skaps fis ke gäller. Kräftfiske och 
trol ling, dragrodd, angelfiske (TDA-fiske) upplåts via 
Idrotts för valt ning en. 

I Tantolunden fi nns ett ”sol och duschbad”. År sta vi ken 
har inget offi ciellt strand bad p.g.a. att bak te rie hal ter na 
tidvis är för höga. 

13 båt klub bar (uppgifter från 1997) har sina 
hem ma ham nar i viken. Dessutom pas se rar årligen cirka 
35 000 båtar och fartyg År sta vi ken på sin färd till och från 
Ham mar byslus sen.

Högsta tillåtna hastighet är 7 knop.

Vidtagna åtgärder

I tillrinningsområdet
1991 omleddes backs pol vat ten från Eriks dals ba det 
från Årstaviken till Hen riks dals reningsverk.

1995 klassades Årsta holmars och delar av År sta sko gens 
stränder som ekologiskt särskilt käns li ga.

1996-97 genomfördes tillsyn av samt in for ma tion om 
miljöfarligt avfall på båtklubbarna i Stock holm.

1997 undersöktes förekomsten av markföroreningar  
på båtuppläggningsplatserna vid År sta segelsällskap 
och Eriksdalslunden.

1998 byggdes ett avsättningsmagasin intill Eriks dals ba det 
från Söderledstunneln för trafi kdagvatten. Ef ter ut jäm-
ning och se di men te ring leds dag vatt net till År sta vi ken/
Ham mar by Kanal.

Friluftskarta.
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1999 anlades ett avsättningsmagasin vid År sta -
bergs vä gen/Svärdlångsvägen för tra fik dag vatten från 
År sta bergs vä gen.

2001 anlades en dag vatten damm med ef ter föl jan de 
rotzonsanläggning på År sta fäl tet. 

Pågående åtgärder

I tillrinningsområdet
• Utredning om na tur re ser vat påbörjades 1996 för 
Årstaskogen och 1997 för Årsta Holmar. Stads bygg-
nads kon to ret/ Gatu- och fastighetskontoret.

VIDARE LÄSNING

Allmänt fak ta un der lag. Rapport 2. 
Vat ten pro gram för Stockholm 2000. 

Bottenfauna i öst li gas te Mälaren hösten 1995, 
mv-00392. 2000-11-13. Stehn, A. & Drom berg, 
P. Stock holm Vatten AB. 2000.

Kväve- och fos for trans port med grundvatten till 
Mälaren, Saltsjön och Brunn svi ken inom Stock-
holms stad, en mo dell be räk ning 1998. Aastrup, 
M. & Thun berg, B. Sveriges Geo lo gis ka 
Undersökning AB/Mil jö för valt ning en. 1999.

Källor till föroreningar i dagvatten i Stock holm 
stad, del 1, Metaller. Dag vatten stra te gi för Stock-
holm/Mil jö för valt ning en Stock holm. 1999.

Metaller, PAH, PCB och to tal kol vä ten i se di ment 
runt Stockholm – fl ö den och halter. Öst lund, P., 

Stern beck, J. & Bror ström-Lun dén, E. IVL. 1998.

Mil jö kon se kvens be skrivning. Våt mark san lägg ning 
på Årstafältet. Över sil nings yta, dag vatten damm och 
beväxt markbädd. Tyréns in fra kon sult. 2000.

Rödlistade arter i Sverige 2000. Gär d en fors, 
U.(ed.). Artdatabanken, SLU, Uppsala. 2000.

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

Vin ter upp lägg nings plat ser för fri tids bå tar, 
Stock holm. Översiktlig mil jö tek nisk 
mark un der sök ning. Mil jö för valt ning en/J&W. 
1998.

Stockholms stads mil jö in for ma tion: http://
www.miljo.stockholm.se

Djupkarta. Provpunkt 
för vattenkvalitet.

• En re nings an lägg ning  för dagvatten, pre li mi närt av 
typ Dunk ers bas säng, planeras i År sta vi ken strax öster 
om Lil je holms bron. Stockholm Vat ten AB.

• Ett av sätt nings ma ga sin för dag- och brädd av lopps vat ten 
planeras i tunnel vid Årstadal. Stock holm 
Vatten AB.

I viken
• Löpande prov tag ning i sjön för analys av fy si ka-
lisk/kemiska och bio lo gis ka parametrar. Stock holm 
Vatten AB.


