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KORTFAKTA

Lilla Värtan är ett sund som sträck er 
sig från Block hus ud den i söder till 
Stock sun det och Stora Värtan i norr. 
Det största dju pet, någon km sydost 
om Li dingö bron, är 25 m.  En del 
av Mä la rens utfl öde och troligen 
även en del av det renade vatt net 
från Hen riks dal och Brom ma 
av lopps re nings verk pas se rar genom 
Lilla Värtan. Vattenströmmarna har 
mycket va rie ran de riktning. 

Ungefär hälften av stranden 
på Stock holms si dan upptas av 
hamn och in du stri om rå den. Den 
södra delen av stran den, mellan Fri ham nen och 
Block hus ud den, och den nor ra delen, från Hu sar vi ken 
upp till Stock sun det, utgörs av grön om rå den. Lilla 

Till stånds be döm ning enligt 
Na tur vårds ver kets klassning
Vattenkvalitet 1999 – 2001

PÅVERKAN 

Tillrinningsområdets 
karaktär
• Tillrinningsområdet delas av 
Stock holm, Lidingö, Danderyd 
och Solna. 
• Omkring 30 %  av  området 
inom   Stockholm   upptas   av 
hamn- och in du stri om rå den. 
• Park- och naturmark täcker 
över hälf ten av området inom 
Stockholm.

Belastning 
•   Större delen av fos for be last ning en 
från Stockholm här stam mar från 
dag vatt net, där av om kring 3/4 från 
industri- och hamn om rå den.
• Inom tillrinningsområdet fi nns 
om rå den där mark för o re ning 
har kon sta te rats.

TILLSTÅND

Vattenkvalitet
• Salthalten i ytvattnet varierar 
mellan 1 och 5 ‰.
• Höga fosforhalter och myck et 
höga kvä ve hal ter.
• Mycket låga syrehalter under 
hösten i bot ten vatt net på det 
störs ta djupet.
• Mycket hög klorofyllhalt och 
med elst ort siktdjup.
• Den senaste tioårsperioden har 
vatt net haft låga bakterietal.
• Badförbud råder pga hamn om-
rå de.

Sediment
• Mycket höga halter av kvick sil-
ver, kop par, bly och zink.
• Måttligt höga till höga kad mi um -
hal ter.
• Mycket höga halter PAH och 
höga hal ter PCB.

Grundvatten
• Förhöjda halter av tung me tal ler, 
pet ro le um kol vä ten och bak te rier.

Lilla Värtan

Växt- och djurliv
• Mycket rikt djurliv (fågel)

FRILUFTSLIV 
OCH NA TUR VÅRD

• Mycket stort friluftsvärde.

Värtan har med sitt läge intill Na tio nal stads par ken, 
sina strand promenader och bad, myck et stort re kre a-
tions- och natur värde.
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Påverkan

Tillrinningsområdets ka rak tär
Lilla Värtans tillrinningsområde delas av Stock holm, 
Lidingö, Dan de ryd och Solna. Ytan inom Stockholms 
kommun är ca 540 ha. Lite mindre än hälften av om rå det 
upptas av be byg gel se, främst hamn- och in du stri om rå de. 
En stor del av Frihamnen ryms inom till rin ning som rå de
t. Fri ham nen utnyttjas i första hand som hamn och för 
verksamheter som har anknytning till hamnen. Även 
andra verksamheter, som kraft- och vär me pro duk tion 
samt kontors- och med i a fö re tag fi nns här. Vid Loudden 
fi nns oljehamn och oljehantering. Här han te ras bl.a. allt 
fl ygbränsle, som sedan trans por te ras vidare med tankbilar 
till Ar lan da. Norr om Fri ham nen ligger Värtagasverket, som 
uppfördes 1893. Fram till 1972 baserades gas pro duk tio nen 
i hu vud sak på stenkol. Därefter startades en ny an lägg ning 
med lät t ben sin som råvara. På östra delen av tom ten och i 
nära an slut ning till strandzonen mot Lilla Värtan fanns en 
biproduktanläggning där ett fl er tal oli ka ke mis ka produkter 
ut vanns under den tid då pro duk tio nen vid gasverket 
var baserad på stenkol. Mil jö far lig verk sam het bedrivs 
fort fa ran de inom gas verks tom ten. Ut ö ver hamn- och 
industriområdena in går dess ut om delar av uni ver si tets om-
rå det samt fl er fa miljs be byg gel sen i Hjortha gen och Gärdet 
i till rin ning som rå det. 

Resterande del, knappt hälften, av tillrin ning som rå det 
inom Stockholm upptas av park och naturmark. I om rå det 
ingår delar av både Norra och Södra Djur går den med bl.a. 
vär de ful la lövträdsbestånd. 

I Stockholms del av till rin ning som rå det ingår även 
omkring 1 km av Lidingövägen/Lidingöbron med en 
trafi kintensitet över 20 000 fordon/dygn. 

Belastning
Undersökningar av vattenströmmarna i Lilla Vär tan har 
visat mycket varierande strömriktning. Net to ström men 
bör dock gå från söder mot norr, vilket inne bär att 
en del av Mälarens utflöde och troligen även en del 
av det renade vattnet från Henriksdals och Brom ma 
avloppsreningsverk passerar genom Lilla Värtan. Stor-
le ken på denna tillförsel kan inte anges. Lilla Vär tan 
belastas även av utsläppet från Louddens re nings verk, 
som uppgår till ungefär 1 ton fosfor och 100 ton 
kvä ve per år, samt av det utpumpade bottenvattnet 
från Brunnsviken, årligen ca 800 kg fosfor och 1800 
kg kväve. De mängder, som kommer med dag- och 
brädd vat ten, är betydligt mindre, uppskattningsvis 
200 resp. 70 kg fosfor och 2000 resp. 250 kg kväve 
per år.

Stockholms Hamn AB utför s.k. un der hålls mudd ring 
vid olika kajplatser inom staden. En av tipp lat ser na för 
muddermassor fi nns i Lilla Värtan. 

Vid låga syrehalter i bot ten vatt net, främst i au gus ti-
september, blir fos for hal ter na höga, som mest 150-200 
µg/l. Någon kvan ti fi  e ring av internbelastningens stor lek 

är inte möjlig att göra. Det är troligt att ut lös ning en av 
fos for från sedimenten kan ge relativt sto ra bidrag. 

Ytavrinning från Stockholm
Uppskattningsvis 3/4 av belastningen av fosfor kom mer 
med dagvatten från industri- och hamn om rå den. Inom 
tillrinningsområdet finns dessutom två områden där 
markförorening har konstaterats, gas verks tom ten 
i Hjorthagen och båt upp lägg nings plat sen på 
Hund ud den, och det är tänkbart att dessa område 
bidrar med ytterligare föroreningar till det ytav rin nan de 
vattnet. Inom gasverkstomten är halterna mycket höga 
t. ex av PAH, cyanider, petroleumkolväten och aro ma-
tis ka lös nings me del. På Hund ud den har höga halter 
av me tal ler, främst bly, koppar, zink och kvick sil ver 
påträffats liksom förhöjda halter av ar se nik, krom och 
tenn (svens ka riktvärden saknas för tenn). I en punkt 
har även förhöjda halter av olja påträffats. Däremot 
var hal ter na av PAH låga. 

Tillstånd

Vattenkvalitet
Salthalten i ytvattnet är mellan 1 och 5 ‰, gränsen 
mot det saltare och kallare bottenvattnet ligger på 
8-10 m djup. Ytvattnets syreinnehåll är stort under 
som ma ren och ganska stort i bottenvattnet, mycket 
låga halter förekommer bara på det största djupet, 20 
m. Kvävehalterna är mycket höga liksom i övriga delar 
av innerskärgården med an fos for hal ter na efter 1995 
har varit medelhöga till höga. Klo ro fyll hal ter na är van-
li gen mycket höga, plank to nal ger nas tillväxt be grän sas 
i de fl esta fall  av fos for brist. Siktdjupet har visat sto ra 
va ri a tio ner, de senaste åren mellan 2 och 6 m.

Vid Ek ha gens bad är 74 % av de bakteriologiska 
proverna tjänliga. Vattnet har inte vid nå got prov tag ning s
till fäl le sedan 1990 varit otjän ligt för bad. 

Sediment
En provtagning som om fat ta de 7 punkter ut för des 
1997. De ytliga sedi men ten innehöll myck et höga 
kop par hal ter, höga till mycket höga halter av kvick sil-
ver, bly och zink och måttligt höga till höga halter av 
kad mi um. Krom hal ter na var va rie ran de och hal ter na 
av ar se nik, nickel och ko bolt normala el ler bara svagt 
förhöjda. Inne hål let av PAH var mycket stort vid någ ra 
prov punk ter och PCB-hal ter na höga.

Bakteriologisk badvattenkvalitet vid Ekhagens bad
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Mätdata
KARANTÄNBOJEN

De högsta halterna av både metaller, framförallt kvick sil ver 
och arsenik, och organiska för o re ning ar på träf fa des utanför 
Hu sar vi ken, nära gamla Gas verks tom ten. Med el mäk tig he-
ten hos de för o re na de sedi men ten upp går här till 2 m med 
myck et höga hal ter av PAH-för en ing ar, mellan 10 000 och 
20 000 mg/kg.

Grundvatten
Provtagning av grundvatten har genomförts vid Hjortha gen 
och Värtahamnen. Förhöjda halter av kop par, arsenik, krom, 
petroleumkolväten och bak te rier fi nns i dessa områden. 
Grund vatten prov tag ning en vid vin ter upp lägg nings plat ser 

Salthalten i ytvattnet är 0,9-4,9 ‰, 
och ökar med dju pet till 4,2-5,6 ‰ 
på 18-20 m djup. Tem pe ra tu ren 
i yt vatt net är upp till 21,7 oC, i 
bot ten vatt net 1,3-10,1 oC, lägst i 
fe bru a ri-maj och högst i ok to ber-
no vem ber. Un der som ma ren lig ger 
språng skik tet i all män het på 8-10 
m djup. 
Syrehalten i ytvattnet är 8-15 mg/l, 
halter <2 mg/l fö re kom mer un der 
12 m djup i juli-november, hal ter 
≤0,2 mg/l en dast på 20 m djup. Sy re-
mätt na den i ytvattnet är i all män het 
>100 % i april-au gus ti, som mest 

  så när tydlig variation under 
året med lägsta halter i augusti. 
Nå gon av lopps vat ten ström 
kan inte på vi sas. Halterna av 
am mo ni um kvä ve är högst i 
bot ten vatt net (upp till 500 µg/
l), totalkväve är re la tivt jämnt 
fördelat i vat ten mas san liksom 
nitrit+nitratkväve med un dan tag 
av lägre halter i yt vatt net under 
ve ge ta tion spe rio den.
Klorofyllhalten är upp till ca 30 
µg/l (enstaka högre värden, 45-50 
µg/l, i april och juni). Sikt dju pet 
är under ve ge ta tion spe rio den ca 
1,5-5,5 m, lägst i juli-augusti.
Se ”Ord och begrepp”.

150 % (juni 1990), van li gen <100 
% (lägst 60 %) i ja nu a ri-mars och 
oktober-de cem ber.
Fosfatfosforhalten i yt vatt net va rie-
rar mellan 0 och 40 µg/l, fl er ta let 
värden ≤2 µg/l i juni-au gus ti. Hal-
ten på 20 m djup har va rit 1-120 
µg/l, alla värden >80 µg/l i juli-
no vem ber. Hal ten av to tal fos for 
va rie rar mellan 15 och 140 µg/l, 
de högsta halterna un der hös ten 
i bot ten vatt net, i ytvattnet som 
mest 60 µg/l.
Innehållet av ammoniumkväve i 
ytvattnet är 0-100 µg/l, nitrit+nit-
ratkväve 15-600 µg/l och to tal -
kvä ve 450-1100 µg/l; endast 
nitrit+nitratkväve visar en något-

för fritidsbåtar på Hund ud den visade på för höj da halter av 
främst kop par och bly.

Växt- och djurliv
Bottenfauna
Förekomsten av bottenlevande djur undersöks vart an nat 
år utanför Mölna, i den södra delen av Lilla Värtan. Vid 
den senaste provtagningen år 2000 på träf fa des endast 
fåbortsmaskar, ner till det störs ta dju pet på 30 m. På 20 
m djup förekom även öst er sjö muss la (Macoma baltica) 
och vitmärla (Monoporeia affi nis). På 10 m djup fanns 
dessutom fjä der mygg lar ver, märlkräftor (Gammarus sa li-

Klassindelning av halter och siktdjup efter Naturvårdsverkats bedömningsgrunder för miljökvalitet, 
Kust och hav (1999).
*Skalan för bakterier (termotoleranta koliformer, 44 °C) är logaritmisk. Gränsen för vatten som med 
anmärkning är tjänligt för bad går vid 100/100 ml och otjänligt vid 1 000/100 ml.
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nus), en för Stock holms skärgård och Östersjön relativt ny 
havs bort smask (Marenzellaria viridis), pung rä kor (My sis 
re lic ta), tusensnäckor (Potamopyrgus jen ken sii) och skorv 
(Saduria entomon).
 
Fisk
Något provfiske har inte gjorts i Lilla Värtan eller 
runt Djurgården. Det finns ett 30-tal fis kar ter, bl.a. 
ström ming, abborre, gädda, gös, havsöring, lax och 
olika vitfiskar. Utplanterad lax och havsöring fö re-
kom mer under höst, vinter och vår.

Fågel
Lilla Värtan är framförallt ett värdefullt över vint rings -
om rå de för svanar, sothöns och dykänder. 

Isfria vint rar samlas här mängder med vigg, oftast 
till sam mans med några övervintrande brunänder som är 
klassade som sårbara enligt rödlista 2000. Säk ras te lokalen 
lig ger i viken norr om Kaknäs skär, som är en värdefull 
fågelmiljö med häck ning av bl.a. skrattmås och silltrut 
(starkt hotad en ligt rödlista 2000). Snatterand (nationellt 
miss gyn nad enligt rödlista 2000), och fi sktärna (lokalt 
/re gi on alt skyddsvärd enligt ArtArken), häckar också på 
Kaknäs skär.

Isbladsviken, som ligger i Lilla Värtan, är ofta 
få gel rik året om. Den grun da vi ken utgör ett viktigt 
kom ple ment till Is bladskär ret och många fåglar som 
häck ar i Is bladskär ret an vän der vi ken för bl.a. födosök. 
Om rå det är ock så vik tigt för vitkindad gås.

Friluftsliv och naturvård

Norra och Södra Djurgården ingår i Na tio nal stads par -
ken, som rymmer en unik blandning av natur, kul tur- och 
rekreationsvärden. Strand om rå de na utmed Lilla Värtan, 
som om fat tar både Södra och Norra Djur går den, är av 
mycket stort intresse för na tur vår den och det rörliga 
friluftslivet. Na tur land ska pet är varierat och artrikt. 
Pro me nad vä gar fi nns längs med nästan hela stranden med 
undantag av Fri hamn som rå det. Ned an för Lappkärrsberget 
ligger Ek hags ba det. 

Mellan Isbladskärret och Kak näs gård och mellan 
Husarviken och Ål kis tan fi nns klap per stens strän der, de 
enda områden där den na skär gårds be to nan de strand typ fö-
re kom mer i Stock holms stad. Strand- och vat ten om rå det 
från Blockhusudden upp till Loud den hör tveklöst till ett 
av Stock holms allra vik ti gas te få gel om rå den. 

Det pågår arbete med för djup ning av över sikts pla nen 
för Na tio nal stads par ken. Strand skydd fi nns längs med hela 
stran den, med un dan tag för Fri hamn som rå det.

Norra och Södra Djur går den 
är eko lo giskt särskilt käns li ga om-
rå den. Även vissa strand par ti er ut-
med Nor ra och Södra Djur går den är 
eko lo giskt sär skilt käns li ga.

I området utövas fiske ef ter 
främst strömming, havs ör ing och 
lax. Fiske efter gädda, ab bor re, gös 
och vitfi sk är bra. Den sta tio nä ra 
rovfisken har för höj da hal ter av 
kvick sil ver.

 

Avvikelsevärden för ytsediment i undersökning från 
1996. Klass 1 och 2 visar ingen eller obetydlig påverkan 
av lokala källor. Klass 4 och 5 visar tydlig påverkan av 
lokala källor, dvs hur många gånger den funna halten är 
i jämförelse med opåverkade sediment. Klassning enligt 
Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för miljökvalitet, 
Kust och hav (1999).
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Djupkarta, Lilla Värtan, provpunkt 
för vattenkvalitet.

Friluftskarta.
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VIDARE LÄSNING

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

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

Gasverksprojektet. Bo stads be byg gel se inom 
Gasverksområdet. Stock holm Energi. 1991.

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

Metaller, PAH, PCB och to tal kol vä ten i 
sediment runt Stockholm – fl ö den och halter. 
Östlund P., Stern beck, J. & Brorström-
Lundén, E. IVL. 1998.

Miljöteknisk undersökning av bottensediment, 
Lil la Värtan, Stockholms stad. Tyréns in fra-
kon sult AB. 1997.

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

Vinteruppläggningsplatser för fritidsbåtar, 
Stock holm. Översiktlig miljöteknisk 
mark un der sök ning. Mil jö för valt ning en/J&W. 
1998.

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

Vidtagna åtgärder

I tillrinningsområdet
1968-69 byggdes den första ol je av skil ja ren vid ol je de pån, 
Loudden/Värtan. Därefter har yt ter li ga re ol je av skil ja re, 
brunnar, spont och ma ga sin till kom mit som ska förhindra 
att spill från ol je han te ring en kommer ut i Lil la Värtan.

I början av 1970-talet infördes en förbättrad re ning vid 
de kommunala av lopps re nings ver ken vilket med för de 
en för bätt ring av vat ten kva li te ten i Lilla Värtan på 
likartat sätt som i Saltsjön.

1991 byggdes mottagningsstationer för spillvatten från 
skärgårdstrafi ken.

 
1993 byggdes oljeavskiljare om för öka uppehållstiden.

1994 var de omfattande arbetena kla ra för att förhind-
ra bräddningar.

1995 klassades Norra- och Södra Djurgården med 
sam man häng an de ädellövskogsbestånd samt vissa 
strand par ti er utmed  Norra och Söd ra Djurgården 
som eko lo giskt sär skilt känsliga. 

1995 bildades Nationalstadsparken.

1997 utfördes en mark un der sök ning av vin ter upp lägg
 nings plat sen för fritidsbåtar vid Hundudden.

2000 gjordes en fördjupad miljöteknisk utredning av 
gasverkstomten.

Pågående åtgärder

I tillrinningsområdet
• Förslag till naturreservat för Norra Djur gården var 
ute på remiss 1995. Förslaget har inte kunnat ge nom-
för as p.g.a. oenighet med mark för val ta ren. Ar be tet 
med natur reservats bildning för Södra Djur går den har 
av vak tat i väntan på ar be tet med na tur re ser va tet på 
Norra Djurgården och att en fördjupning av över sikts-
pla nen för National stads parken tas fram. 
Stadsbyggnadskontoret.

I sjön
• Löpande provtagning vid Ka ran tän bo jen för analys 
av fysikalisk/kemiska och biologiska pa ra met rar. 
Stockholm Vatten AB.

• Löpande badvattenprovtagning vid Ekhagsbadet. 
Miljöförvaltningen.


