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KORTFAKTA

Karlbergskanalen 
– Klara Sjö
Detta kanalliknande vattenområde om-
fat tar Karl bergs ka na len, Karl bergs sjön, 
Barn hus vi ken och Klara sjö. Det ligger 
mellan Kungs hol men, Sol na, Vasastaden 
och Norrmalm. Vat ten om rå det har en 
längd av 3 km och en största bredd av 
120 m. Det mynnar mot Ulv sun da sjön 
i nord väst och Rid dar fjär den i sydost. 
Utmed hela söd ra stranden fi nns en 
utbyggd strand pro me nad. Inte minst 
genom sin lummiga strand ve ge ta tion och 
vär de ful la landskapsmiljö har sär skilt 
Karl bergs ka na len och Karlbergssjön stort 
rekreationsvärde. 

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

Hydrologiska fakta
• Tillrinningsområdets yta: 161 ha 1)

• Sjöyta: 23 ha 3)

• Sjövolym: ca 250 000 m3 1)        
• Omsättningstid: svår att beräkna 
då vattenutbytet med Mälaren 
är okänt 
• Största djup: ca 4,5 m  

• Medeldjup: 2,8 m

PÅVERKAN 

 Tillrinningsområdets 
karaktär
• Tillrinningsområdet delas av 
Stockholm (drygt 50%) och 
Sol na.
• Norra stranden präglas till stor 
del av fordons- och spår bun den 
trafi k. I Stockholm används 40% 
av till rin ning som rå dets yta för 
kom mu ni ka tion.
• Omkring 30% av den totala 
ytan upptas av park och öp pen 
mark, huvudsakligen i Solna.
• Längs hela södra stranden fi nns 
en strandpromenad.

Belastning 
• Ett stort antal ut släpps punk ter 
för dag- och brädd av lopps vat ten 
leder ut från både den norra och 
södra stranden.  
• Centrumbebyggelsen, in klu si ve 
vägar och spårområden, be räk-
nas bidra med över 80 % av den 
fos for och kväve som tillförs 
vat ten om rå det via dagvatten.
• Inom Stockholms del av till rin-
 ning som rå det beräknas vä gar och 
spårområden vara den hu vud sak li ga 
källan till be last ning en av både koppar 
och zink. 

TILLSTÅND

Vattenkvalitet
• Mycket höga fosforhalter och 
måttligt höga kvävehalter.
• Mycket höga klorofyllhalter och 
litet siktdjup.
• Bakteriehalten kan vara myck et 
hög.

Sediment
• Mycket höga halter av kvick sil-
ver och koppar i Barn hus vi ken och 
höga halter i Karl bergs ka na len.
• Mycket höga till extremt höga 
PAH-halter i Barnhusviken och 
Karl bergs ka na len.

Växt- och djurliv
• Mindre rikt växt- och djurliv.

FRILUFTSLIV 
OCH NA TUR VÅRD

• Stort friluftsvärde vid Karl bergs-
 ka na len och Karl bergs sjön.
• Lågt naturvärde. 
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Markanvändning Karlbergskanalen – Klara Sjö

0 10,5 Km

Teckenförklaring

Markanvändning Stockholm

Vatten
Våtmark
Övrigt vatten

Kommunikation
Väg <20 000 fordon/åmd
Väg >20 000 fordon/åmd
Parkering
Spårväg

Bebyggelse
Miljöfarlig verksamhet
Arbetsplats/service
Specialenhet 
Flerfamiljsfastighet 
Enfamiljsfastighet
Fritidsfastighet/kolonistugeomr.
Djurhållning
Övrig bebyggelse

Genomsläpplig mark
Förorenad mark
Kyrkogård
Odlad mark/odlingslotter 
Övrig öppen mark
Skogsmark

Övrigt

Tillrinningsområde

Dagvattenutlopp

Dagvatten- samt bräddutlopp
Utlopp/inlopp
Vattendrag
Sjöyta
Kommungräns

2)
Markanvändning Övriga kommuner

Bebyggelse
Centrumbebyggelse, industri
Flerfamiljsbebyggelse, institution
Villa-, fritidsbebyggelse

Genomsläpplig mark
Öppen naturmark, park, odling,

koloniområde, ruderat mark

Skogsmark

Solna

Stockholm

Stadshagen

Karlberg

Kungsholmen

Norrmalm

Barnhusviken

Klara sjö

Pampas
Kar lbergskanalen K

larastrandsleden

1) 2)

Enligt Markanvändningskartering (Mf)2000
Enligt Vattenprogram för Stockholm 1995

1)
2)

Ungefärlig fördelning av markanvändningen 
inom tillrinningsområdet
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Påverkan

Tillrinningsområdets karaktär
Den norra stranden av Karlbergskanalen - Kla ra Sjö, 
från Te gel back en fram till parken runt Karl bergs Slott, 
präg las av trafik på Klarastrandsleden och spår för 
fjärr-  och pendeltåg. Cen tral sta tio nen ligger inom 
till rin ning som rå det. Mellan Kla rast rands le den och 
vatt net fi nns en träd ri då, som är av stor betydelse för 
stads bil den.

Fortsättningen av Karlbergssjöns norra strand 
mot Karl bergs ka na len i Solna är skyddad mot tra fik 
och får sin karaktär av parken vid Karlbergs slott och 
gräs ytor na nedanför, mot vattnet. 

Karlbergskanalen omges av träd och lummig 
grön ska. På södra sidan finns ett mindre ko lo ni stu-
ge om rå de och äldre hus med träd går dar. Ett typiskt 
ka rak tärs drag för den södra strandlinjen är den fram-
trä dan de branten vid Stadshagen på Kungs hol men. En 
del av fl er fa miljs be byg gel sen i Stadshagen ligger inom 
till rin ning som rå det. Längs hela södra stranden, från 
Karl bergs ka na len till Stadshuset, fi nns en väl utbyggd 
strand pro me nad. En damm har an lagts mellan bo-
stads-området S:t Erik och strand pro me na den. Vatten 
pum pas upp från Barn hus vi ken till dammen och leds 
där ef ter tillbaka igen. Pi lar som växer ut över vattnet, 

sät ter sin prägel på södra sidan av Barnhusviken och 
de lar av Klara Sjö.

Bryggplatser för fritidsbåtar finns på ömse si dor 
av Karlbergsjön och i Barnhusviken. Ett min dre om-
rå de vid norra stranden, mellan Karlbergs Slott och 
Pam pas län ken, och ett på södra sidan in vid Hornsbergs 
Strand har uppläggningsplatser för båtar.

Belastning 
Den totala tillförseln av fosfor beräknas vara ca 200 
kg och av kväve 1 200 kg/år. Det fi nns ett stort antal 
brädd punk ter utefter både hela den södra och norra 
sidan och ungefär 30 % av tillförseln kommer från 
bräddningar av av lopps vat ten. Resten kommer till 
störs ta delen med dagvatten från cen trum be byg gel se, 
som täcker lite mer än hälften av till rin ning som -
rå det.

Ytavrinningen från den del av tillrinningsområdet 
som lig ger inom Stockholm, ca 50 %, beräknas bidra 
med ungefär en tredjedel av den totala fosfor- och 
kvä ve be last ning en. 

Karlbergskanalen-Klara Sjö är det mest tra fi k  be las ta de 
vat ten om rå det i Stockholm i förhållande till vattenytans 
storlek. På den norra sidan fi nns dess ut om vidsträckta 
spårområden vid Cen tral sta tio nen. Belastningen med 
metaller, olja och sot äm nen (PAH) är sannolikt mycket stor. 

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

Beräknad tillförsel av näringsämnen och metaller                                                       

KARLBERGSKANALEN & KLARA SJÖ - STOCK HOLM                                    

                                                               Yta, ha      Fosfor     Kväve        Koppar     Zink 

B. Kommunikation                           33,6              30                240        8,4              33
Väg<20 000 fordon/dygn                 13,1              10                96          2,8              10
Väg>20 000 fordon/dygn                   3,9             5,8                45          1,5             6,6
Parkering                                            2,1             0,9                9,9         0,3                1
Spårväg                                             14,5              13                84          3,8              15
C. Bebyggelse                                   31,8              24                200        6,3              11
Miljöfarlig verksamhet                       0,9             1,1                7,1         0,3             1,2
Arbetsplats/service                           10,7               11                81          1,2             3,8
Specialenhet                                       5,6             3,3                29          1,3             1,6
Flerfamiljsfastighet                           14,1             8,7                79          3,5             4,4
Fritidsfastighet/kolonistugeomr.         0,5             0,2                2,6            *                *
Övrig bebyggelse                              <0,1           <0,1                0,2       <0,1           <0,1
D. Genomsläpplig mark                   17,8             1,8                44          0,9             1,5
Förorenad mark                                  0,8             0,6                4            0,2             0,7
Övrig öppen mark                            16,5             1,2                39          0,7             0,8
Skogsmark                                          0,5           <0,1                0,7       <0,1           <0,1
SUMMA                                              83              56                480         16              45

                                                                                                                                      
* Underlag för beräkningar saknas                                                                               
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Mätdata

Ytterligare tillförsel av me tal ler kom mer från takbeläggning 
– drygt 10 000 m2 koppartak fi nns inom tillrinningsområdet, 
det största på Tek nis ka Nämdhuset.
       Av den totala tillförseln av koppar och zink, 16 resp 45 
kg, beräknas trafi k- och spårområden bidra med 50-70 %. 

Den mängd koppar som kommer från till rin ning som rå det 
är möj li gen underskattad, eftersom hänsyn inte tagits till 
de stora ytorna med koppartak. Biltrafi ken ger upphov 
till stora mäng der PAH som troligen bidragit till de höga 
koncentrationerna i sedi men ten.

Tillstånd

Vattenkvalitet
Klara Sjö-Karlbergssjön är ett långt och smalt vat ten-
om rå de, med tidvis dålig vattenomsättning. På ver kan 
från omkringliggande stadsbebyggelse är stor. Vattnet 
är oskiktat, syrehalterna är höga både vid ytan och 
bottnen. Halterna av fosfor och kväve är måt t li ga-
höga. Både oorganiskt fosfor och oorganiskt kväve 
brukar fi nnas i överskott. Klorofyllhalterna är relativt 
höga och siktdjupet är litet. Antalet bakterier kan vara 
myck et stort och vattnet är i de fl esta fall med tvekan 
tjän ligt eller otjänligt för bad.

Den atmosfäriska depositionen på sjöns yta be räk-
nas årligen till 0,2 kg fosfor och 180 kg kväve.

Sediment
Sedimenten i Barnhusviken och Klara Sjö inne hål let 
myck et stora mängder kreosot/PAH, olja och kvick sil-
ver, som främst kom mer från det på 1920-talet ned lag da 
Kla ra gas ver ket och från Johan Ohlssons Tek nis ka Fabrik, 
som bl.a. tillverkade röt skydds me del. An dra verksamheter 
har troligen bi dra git – Rör strands fa bri ken (1726-ca 1920), 
AB Atlas Diesel (1873-1925) och Separator (1887-1962). 

Beräknad total tillförsel av fosfor och kväve via 
ytavrinning till Karlbergskanalen - Klara Sjö, baserad på 
arealuppgifter från Vattenprogram för Stockholm 1995. 
Diagrammen visar ytavrinningens bidrag i relation till 
övriga källor.

Temperaturskillnaden mellan yt- och 
bottenvatten (0 och 3 m) är i de fl esta 
fall liten, skiktningen är svag och vatt-
net är i allmänhet väl omblandat. 
Kon dukti vi te ten varierar nor malt 
mellan 20 och 30 mS/m, myck et till-
fäl ligt högre värden (35-50 mS/m).
Syreförhållandena är goda och den 
läg sta syrehalt som re gist re rats är 
4,2 mg/l. Syremättnaden i yt vatt net 
är <100 % i början och slutet av 
året, i maj-okto ber 70-130 % med 
en svag tendens till minskande vär den 
1981-99. Mätt na den i bottenvattnet 
har varit nå got läg re, endast i maj ge-
nom gå en de >100 %.
Fosfatfosforhalten i ytvattnet har va-
rit 10 (1-55) µg/l med värden <25 µg/l 
i september-oktober. Halter ≤2 µg/l har 
bara undantagsvis förekommit och 
med ett undantag bara under 1990-
ta let. Innehållet i bot ten vatt net är 
något större än i ytvattnet, 15 (0-63) 

µg/l. Skillnader har främst fö re kom mit 
i augusti, utan påtagligt sam band med 
låga syrehalter. To tal fos for hal ten 
har minskat från i ge nom snitt ca 90 
µg/l i bör jan av 1980-talet till ca 50 
µg/l. De hög sta halterna har re gist re-
rats i juli-oktober, upp till 150 µg/l 
(250 µg/l, augusti 1985); något högre 
i bot ten- än ytvattnet, 64 (33-250) mot 
57 (20-125) µg/l.
Halten av ammoniumkväve är i all män-
het <100 µg/l, högre halter re gist re ra des 
1986-88, som mest 650 µg/l. Inne hål let 
av nitrit+nitratkväve minskade efter 
1988, från 300 (≤5-800) till 60 (≤5-440) 
µg/l. Halter ≤5 µg/l, har un der 1990-
talet tillfälligtvis fö re kom mit i hela 
vattenmassan i juni-oktober mot före 
1988 bara i augusti. Halten i fe bru a ri-
mars har under 1990-talet varit 200-
250 µg/l. Vintervärden från 1980-talet 
sak nas. Totalkvävehalten mins ka de 
efter 1988, från 1981-88 median 1000 
(600-1750) µg/l till 1990-99 610 (370-
1150) µg/l. Variationerna med djupet 

och under året är små.
Innehållet av kisel är stort. Halter 
<50 µg/l har bara re gist re rats i maj 
1997-98, den lägsta halten, 17 µg/l, i 
bot ten vatt net.
Klorofyllhalten är hög från maj till 
sep tem ber (inga prover tas i april). 
Inne hål let i juni-september 1992-99 
har varit i median 16 (6-44) µg/l, 
med de högsta värdena i augusti. 
Sikt dju pet i februari-mars är ca 3 m, 
under som ma ren 1-3 m, med en svag 
ten dens mot ökande värden under 
1990-talet.
Antalet bakterier har i de flesta fall 
varit >100 och ofta >1000/100 ml. De 
höga bakterietalen fö re kom mer hela 
pe ri o den maj-september och har ökat 
under 1990-talet - antal >4000/100 
ml fö re kom inte under 1980-talet men 
har re gist re rats i 10 prover efter 1990; 
det högsta antalet 1999 var 10 500/
100 ml (0 m, 22 september).
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.

Klara sjö. Foto: Stockholms Stadsmuseum.

jan av 1990-talet gjordes an sträng ning ar att sa ne ra marken 
från för o re ning ar. De mesta för o re ning ar na kvarstod dock 
och kapslades in under betong. Kre o sot läcker fortfarande 
ut från Blek holms stran den. Den pågående föroreningen 
från bil tra fi  ken är troligen en starkt bidragande faktor 
till de generellt höga PAH-halterna i sedimenten i hela 
Karlbergskanalen-Kla ra Sjö.

Kvicksilver har sannolikt släppts ut från Seafi merlasarettet 
(1752-1980).

Mycket höga kopparhalter fö re kom mer i ett re la tivt 
stort område norr om Kungs bron. Kop par halte rna i övriga 
delar är höga. Kvicksilverhalterna är höga till mycket höga 
i Barn hus vi ken. De högsta fi nns  i sedi men ten utanför Se-
ra fi  mer la sa ret tet.    

Innan bebyggelsen vid Blekholmstorget tillkom i bör-
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Växt- och djurliv
Vattenväxter
I strandkanten nedanför koloniträdgårdsområdet vid 
Hornsberg växer vattenväxten kalmus (Acorus kalamus). 
Växten i sig själv är inte ovanlig men den är känd från denna 
plats i över 250 år, varför denna lo kal kan betecknas som 
historisk och därmed klart skydds värd enligt ArtArken.

Bottenfauna
Hösten 1995 undersöktes bottenfaunan i Karl bergs sjön 
och Barnhusviken vid 15 provpunkter från 2 me ters djup 
till bottnen (5 m). Faunan utgjordes till störs ta delen av 
fåborstmaskar. Antalet taxa i Barn hus vi ken var en dast 5 
medan det i de övriga delarna av Östra Mä la ren var cirka 
20. Skillnaderna i såväl to tal bio mas san som totalantalet 
var stora mellan Karlbergssjön och Barn hus vi ken. I 
Barnhusviken saknades helt vat ten kval ster, iglar, nematoder, 
dagsländor, gråsuggor och snäck or, även nattsländor och 
fjädermygglarver var mer få ta li ga. Endast fåborstmaskar 
och musslor fö re kom  i jämförbara antal, men också de var 
ut ar ma de om man ser till biomassan. 
       Artantalet i Klara Sjö var 10 och ökade oväntat till 22 
i området med de högsta för o re nings hal ter na. Här uppgick 
individantalet till näs tan 3 000 djur/m2. I Karlbergssjön 
påträffades stor kam gäl snäcka (Val va ta cf piscinalis) 
och ribbs kiv snäcka (Gy rau lus cris ta), vilka ti di ga re var 
rödlistade men nu be döms som livs kraf ti ga enligt rödlista 
2000. 

Fisk och kräftor
Klara sjö är inte provfiskad. Om rå det kan dock vara 
en leklokal för fle ra fis kar ter, ex em pel vis har norslek 
ob ser ve rats. Sig nal kräf tor har ut plan te rats men be stån-
det har då lig tillväxt.

Friluftsliv och naturvård
Längs hela södra stranden, från Stadshuset längs 
med Klara Sjö, Barn hus vi ken och Karlbergskanalen, 
fi nns en väl utbyggd strandpromenad. Cy kel väg fi nns 
från Stadshuset fram till ko lo ni träd gård som rå det vid 
Horns berg. Pi lar, som växer ut över vattnet sätter sin 
prä gel på stranden.

Vid den norra delen av stranden fi nns en gång- och 
cykelväg från Tegelbacken fram till Kungs holms bron. 
Mellan Klarastrandsleden och vattnet fi nns en trädridå, som 
är av stor be ty del se för stadsbilden och anses ha vär de som 
biologiskt reningsfi lter för stoft ut släpp från trafi ken.

Karlbergssjöns norra strand mot Karl bergs ka na len 
får sin karaktär av slottsparken och gräsytorna 
nedanför slottet mot vattnet. Slottsparken, till sam mans 
med det bakomliggande Pampasområdet, är ett po pu-
lärt område för promenader och utfl ykter och be trak tas 
som en särskilt värdefull landskapsmiljö.

Karlbergskanalen omges av träd och lummig grön s-
ka. På södra sidan fi nns koloniområde och äldre hus med 
trädgårdar. Den strandnära miljön har stort re kre a tions vär de 
liksom vattnet som används för båt trans por ter i olika 
former. 

Bryggplatser för fritidsbåtar finns på ömse sidor 
av Karlbergssjön och i Barnhusviken. Tillgången på 
uppläggningsplatser är begränsad till endast ett min dre 
område mellan Karlbergs Slott och Pam pas län ken.

Fritt handredskapsfi ske gäller. Mete förekommer. 
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Vidtagna åtgärder

I tillrinningsområdet
1989 togs dagvattenutloppen från Se ra fi mer la sa ret tet 
och Mäster Samuelsgatan ur drift.

1990-93 marksanering vid Blekholmstorget.

1993 togs utjämningsmagasinet ”Ormen” i drift för 
att förhindra bräddningar av avloppsvatten i sam band 
med regn. Magasinet börjar under Öst er malm och fort-
sät ter via Norrmalm och Vasastan till Ros lags tull. Det 
har bidragit till att bräddningarna till Karl bergs ka na len 
– Klara Sjö och Brunn svi ken har begränsats. Vatt net 
leds tillbaka till led nings nä tet när det finns ka pa ci tet 
och renas i Hen riks dals re nings verk. 

1994-95 anlades sex infi ltrationsmagasin för dag vatten 
i samband med utbyggnaden av bo stad som rå det St:
Erik, Grubbensringen och Kungsholmen. 

1997 anlades tre infiltrationsmagasin för dag vatten 
längs Kungsholms Strand, mellan Grubbens Trappor 
och Inedalsgatan. 

2001 anlades ett avsättningsmagasin vid S:t Eriksplan 
för trafikdagavatten från S:t Eriksplan och delar av 
Torsgatan. 

I sjön
Under 1980-90-talen gjordes ett flertal se di ment -
un der sök ning ar i Klara Sjö.

1992 ut plan te ra des ett stort an tal sig nal kräf tor, men 
tillväxten har varit dålig.

DJUPKARTA

VIDARE LÄSNING

Allmänt faktaunderlag. Rapport 2. 
Vat ten pro gram för Stockholm 2000.
 
Bottenfauna i östligaste Mälaren hösten 1995, 
mv-00392. 2000-11-13. Stehn, A. & Drom-
berg, P. Stock holm Vatten AB. 2000.

Kompletterande undersökningar och för dju-
pad miljö- och hälsoriskbedömning av för o-
re ning ar i sjö se di ment i Klara sjö. Golder 
Associates på uppdrag av Gatu- och fast ig hets-
kon to ret. 2001.

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

Rödlistade arter i Sverige 2000. Gärdenfors, 
U.(ed.). Artdatabanken, SLU, Uppsala. 2000.

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

Pågående åtgärder

I tillrinningsområdet
• Ansökan är inlämnad till Miljödomstolen för till stånd 
att muddra bottensediment mellan Stads hus bron och 
Blekholmsbron. Gatu- och Fastighetskontoret/Stock holm 
Vatten AB.

I sjön
• Löpande provtagning i sjön för analys av fy si ka lisk/
kemiska och biologiska parametrar. 
Stockholm Vat ten AB.


