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1 Sammanfattning 

Som en del i Stockholms stads arbete med åtgärdsplaner för stadens 

ytvattenförekomster har Tyréns haft i uppdrag att utreda och 

bedöma om fem vattenförekomster kan förklaras som kraftigt 

modifierade vatten (KMV) med avseende på fysisk påverkan med 

koppling till den urbana miljön. Arbetet omfattar 

vattenförekomsterna Bällstaån, Mälaren-Riddarfjärden, Norrström, 

Strömmen och Lilla Värtan. I arbetet har Havs- och 

vattenmyndighetens utkast på vägledning för förklarande av KMV 

använts tillsammans med berörda föreskrifter. 

Viktiga moment i uppdraget har varit att se över bedömningarna av 

biologiska och hydromorfologiska kvalitetsfaktorer utifrån 

påverkankällor med koppling till den urbana miljön, såsom 

infrastruktur, bebyggelse, sjöfart och turism. Det andra viktiga 

momentet har varit en genomgång av de förslag på 

restaureringsåtgärder som krävs för att vattenförekomsterna ska nå 

miljökvalitetsnormen. Därefter utreddes om åtgärderna på ett 

betydande sätt negativt påverkar den urbana miljön och om 

åtgärderna är rimliga.  

Resultatet av utredningen visar att alla fem vattenförekomster; 

Bällstaån, Mälaren-Riddarfjärden, Norrström, Strömmen och Lilla 

Värtan kan förklaras som KMV eftersom påverkan från den urbana 

miljön väsentligt ändrat den fysiska karaktären hos vattnen. 

Omfattningen av de restaureringsåtgärder som krävs för att nå de 

beslutade miljökvalitetsnormerna är orimliga utifrån sociala, 

tekniska och kostnadsmässiga skäl. I anslutning till vattnen finns 

bland annat omfattande bebyggelse, värdefulla kulturmiljöer och 

infrastruktur för transport. Morfologin och hydrologin är väsentligt 

ändrade bland annat för att förhindra översvämning och för att 

säkerställa sjöfartens navigering. Restaureringsåtgärder i sådan 

omfattning som krävs för att nå god ekologisk status (GES) kommer 

att leda till betydande negativ påverkan på staden som 

samhällsnyttig verksamhet och på kulturmiljöer. 

I enlighet med Havs- och vattenmyndighetens utkast på vägledning 

för KMV (härefter kallad KMV-vägledningen) omfattar rapporten tre 

delar; Steg A - C där bedömning och resultat för varje steg 

motiverats och härletts. Biologiska kvalitetsfaktorer är, i sin 

nuvarande utformning, inte tillräckligt känsliga för att möjliggöra 
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bedömning av alla effekter av fysisk påverkan i vattendrag, sjöar och 

kustvatten. Dessutom saknas i oftast tillräcklig miljöövervakning för 

att de ska kunna användas fullt ut. För att bedöma 

hydromorfologiska förändringar och relevanta biologiska 

kvalitetsfaktorer har därför både expertbedömningar och kvalitativa 

bedömningar gjorts. Utredningen av KMV har gjorts utifrån 

Stockholms geografiska avgränsning med ett lokalt till regionalt 

perspektiv av staden som samhällsnyttig verksamhet. 
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2 Begreppslista 

Följande begrepp som används i rapporten är hämtade direkt från 

HVMFS 2019:25, HVMFS 2017:20 och Havs- och vattenmyndighetens 

hemsida. 

Anlagda ytor: tomtmark, väg eller annan hårdgjord yta, 

industritomt, bebyggelse eller övrig inte hårdgjord markyta, som är 

mänskligt tillskapad.  

Bedömningsgrund: naturvetenskapligt kriterium för att klassificera 

kemisk ytvattenstatus och ekologisk status eller ekologisk potential. 

De biologiska, hydromorfologiska och allmänna fysikalisk-kemiska 

bedömningsgrunderna innehåller referensvärden eller 

referensförhållanden och klassgränser för en kvalitetsfaktor. 

Metoder för beräkning beskrivs närmare i Havs- och 

vattenmyndighetens vägledningar. Bedömningsgrunderna för 

kvalitetsfaktorn särskilda förorenande ämnen framgår i Tabell 1 i 

bilaga 2 och i Tabell 1 i bilaga 5 medan bedömningsgrunderna för 

kemisk ytvattenstatus framgår av bilaga 6.  

Betydande påverkan: den påverkan från mänsklig verksamhet som, 

ensam eller tillsammans med övrig påverkan, kan ha sådan effekt på 

status eller potential att den kan medföra att en ytvattenförekomst 

riskerar att inte uppfylla kvalitetskrav enligt 4 kap. 

vattenförvaltningsförordningen (2004:660).  

Expertbedömning enligt 2 kap. 10 § i HVMFS 2019:25: 

Vattenmyndigheten ska genomföra en expertbedömning för 

enskilda parametrar och i förekommande fall kvalitetsfaktorer vid 

klassificering av ytvattenförekomstens ekologiska status eller 

ekologiska potential om underlagsdata för ytvattenförekomsten 

saknas eller har hög osäkerhet och det inte heller är möjligt att 

inhämta underlagsdata som behövs för bedömningsgrunderna enligt 

bilaga 1–5 HVMFS 2019:25. 

Grunda vattenområden (för hydromorfologi): vattenområden 

utanför strandlinjen i sjöar, kustvatten och vatten i övergångszon, 

vars bottensediment och strukturer är väsentligt påverkade av 

vågors rörelse eller regelbundna vattenståndsvariationer på grund 

av tidvatten och vindskjuvning.  
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Klassificering: parametrar och kvalitetsfaktorer bedöms för att 

sedan vägas samman till ekologisk status eller ekologisk potential 

samt kemisk ytvattenstatus.  

Kvalitetsfaktor: biologisk, fysikalisk-kemisk eller hydromorfologisk 

faktor. En kvalitetsfaktor består av en eller flera parametrar.  

Miljökvalitetsnormer (MKN): för vatten är bestämmelser om 

kvaliteten på miljön i en vattenförekomst. MKN för vatten fastställs 

med stöd av 5 kap MB, enligt vattenförvaltnings-förordningen och 

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter HVMFS 2019:25 samt 

HVMFS 2015:4. Normerna är ett rättsligt verktyg och ställer krav på 

vattnets kvalitet vid en viss tidpunkt, till exempel "god status 2015". 

Närområde: markområde som ansluter till vattendrag, sjöar och 

kustvatten och vatten i övergångszon. Markområde från 

vattendragsfårans övre kant intill 30 meter i anslutande 

markområde för vattendrag. Markområde som ansluter från 

ytvattenförekomstens strandlinje intill 30 meter i omkringliggande 

markområde för sjöar. Markområde som börjar vid strandlinjen intill 

100 meter i anslutande landområde eller vattenområde för 

kustvatten och vatten i övergångszon.  

Parameter: del av en biologisk, allmän fysikalisk-kemisk eller 

hydromorfologisk kvalitetsfaktor för ekologiska 

bedömningsgrunder, eller ett ämne eller en ämnesgrupp för 

kemiska bedömningsgrunder.  

Riskbedömning: bedömning, i enlighet med bilaga II avsnitt 1.5 

andra stycket i direktiv 2000/60/EG, av om ytvattenförekomsten 

riskerar att inte uppfylla kvalitetskrav enligt 4 kap. 

vattenförvaltningsförordningen (2004:660).  

Statusklass: den status ytvattenförekomsten bedöms ha enligt 

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2019:25) om 

klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten. 

Svämplan: flacka ytor längs vattendrag som bildas genom 

återkommande översvämningar och som i de flesta fall avgränsas av 

en dalgång. I sjöar utgörs svämplan av områden längs strandlinjen 

som bildas genom återkommande översvämningar vid höga 

vattenstånd.  
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Tillförlitlighet: beskriver osäkerheten om resultatet av 

klassificeringen av den kemiska statusen, den sammanvägda 

ekologiska statusen eller ekologiska potentialen är inom den 

aktuella statusklassen. Tillförlitligheten bedöms till fyra kategorier, 

hög (3), medel (2), låg (1) eller okänd (0).  

Vattendragsfåra: vattendragets botten samt kanter upp till den nivå 

där vattnet översvämmar omkringliggande närområde och 

svämplan. 
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3 Bakgrund 

Stockholms sjöar, vattendrag och kustvatten är kraftigt påverkade av 

stadsmiljön. Den fysiska miljön i och runt vattnen är så förändrad 

att omfattande åtgärder skulle behövas för att förbättra det 

hydrologiska och morfologiska tillståndet så att god status kan 

uppnås. Åtgärdernas omfattning och karaktär skulle ha stor negativ 

påverkan på många olika intressen inom staden. Stockholms stads 

handlingsplan för att uppnå god vattenstatus till 2020 omfattar att 

ta fram lokala åtgärdsprogram. Syftet med planen är att ta 

åtgärdsarbetet till nästa steg och beskriva de operativa åtgärderna i 

form av lokala åtgärdsprogram för varje vattenförekomst i 

Stockholm. Vidare ska åtgärder prioriteras i linje med 

handlingsplanen samt att underlätta stadsbyggnadsprocessen. 

Därför vill miljöförvaltningen undersöka vilka vattenförekomster 

som kan förklaras som kraftigt modifierade vatten (KMV). I dessa 

ska god ekologisk potential uppnås till skillnad mot god ekologisk 

status i naturliga vatten. 

Havs- och vattenmyndigheten håller på att ta fram en ny vägledning 

för kraftigt modifierade vatten. Havs- och vattenmyndigheten har i 

sitt vägledande uppdrag behov av att få fram exempel på annan 

verksamhet än vattenkraft som kan vara aktuell som skäl att förklara 

ett vatten som KMV. Urbana miljöer är en sådan verksamhet som på 

flera håll väsentligt ändrat vattnens fysiska karaktär samtidigt som 

restaureringsåtgärder för att nå miljökvalitetsnormerna kan antas på 

ett betydande sätt negativt påverka verksamheten. Vidare kan det av 

tekniska skäl eller på grund av höga kostnader inte vara rimligt att 

på något annat sätt som är väsentligt bättre alternativ för miljön 

åstadkomma den nytta som följer av att vattenförekomsten är 

kraftigt modifierad. Villkoren för kraftigt modifierade vatten framgår 

av 4 kap. 3 § VFF och förtydligas i 8 b–8 i §§ HVMFS 2017:20. 

En vattenförekomst som förklaras som KMV ska uppnå god 

ekologisk potential (GEP) istället för god ekologisk status (GES). GEP 

innebär att det tillåts en viss negativ påverkan på de biologiska och 

hydromorfologiska kvalitetsfaktorer på grund av de fysiska 

förändringar orsakade av den urbana miljön. GEP innebär inte en 

generell befrielse från åtgärder. Alla restaureringsåtgärder som kan 

utföras, för att förbättra ekologin, och som inte medför en 

betydande negativ påverkan på den urbana miljön eller miljön i stort 

ska genomföras. Det får heller inte ske några försämringar i 
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förhållande till den status för kvalitetsfaktorerna som gällde vid 

tidpunkten för normsättningen. 

4 Uppdraget 

Tyréns har fått i uppdrag att gå igenom och vid behov föreslå 

uppdateringar av genomförd klassificering av de hydromorfologiska 

kvalitetsfaktorerna i ett urval av stadens vattenförekomster, samt 

utreda om dessa vatten uppfyller kraven för att förklaras som 

kraftigt modifierade med avseende på påverkan från den urbana 

miljön. 

Varje steg i utredningen motiveras och härleds utifrån gällande 

föreskrifter, Havs- och vattenmyndighetens utkast på KMV-

vägledning, förordningar samt CIS-vägledningar. I rapporten 

beskrivs om vattenförekomsterna uppfyller kraven att förklaras som 

KMV.  

I utredningen ingår att:  

1) Utreda om nuvarande statusklassificeringar (cykel 3) av 

hydromorfologiska kvalitetsfaktorer och underliggande 

parametrar är tillräckliga för att förklara Bällstaån 

(WA25576230), Mälaren-Riddarfjärden (WA42021115), 

Norrström (WA53873576), Strömmen (WA79755821) och Lilla 

Värtan (WA46408217) som KMV, se Figur 1. Utöver status 

beaktas de delar i föreskrifter, förordningar och vägledningar 

som rör påverkansanalys, riskbedömning, 

rimlighetsbedömning och expertbedömning. 

2) Utreda om det finns behov av att föreslå reviderade 

bedömningar utifrån befintliga data alternativt 

expertbedömning utifrån befintlig information om 

vattenförekomsten. 

3) I test bedöma om Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter 

och vägledning är utformade på ett sådant sätt att de är 

tillämpbara vid förklarande av KMV i urbana miljöer. 
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Figur 1 Översiktskarta över berörda vattenförekomster (SMHI, SVAR, 2020-09-23). 

5 Tillvägagångssätt och 

förutsättningar för bedömningar 

Metod och tillvägagångssätt i föreliggande utredning utgår från 

följande förutsättningar: 

• För utredningen och bedömningen att förklara 

ytvattenförekomster som KMV används föreskrifter, 

förordningar, utkast på ej ännu publicerad vägledning från 

Havs- och vattenmyndigheten och CIS-vägledningar från EU. 

Motiveringen för förklarandet ska kunna härledas utifrån ovan 

nämnda dokument. 

• I utredningen bedöms relevanta parametrar för hydrologisk 

regim/hydrografiska villkor och morfologiskt tillstånd för att 

identifiera om ytvattenförekomsten har ändrat sin fysiska 

karaktär på ett väsentligt sätt. Utredningen görs i enlighet 

med 8 c § i HVMFS 2017:20. Vid uppenbart väsentligt ändrad 

fysisk karaktär görs enligt vägledningen inte en ny 
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statusklassificering om det ökar arbetsbelastningen och 

försenar förklarandet av KMV.  

• Utredningen utgår från befintliga data och redovisar 

nuvarande klassificering samt förslag till revidering och motiv 

för detta. Om nuvarande klassificering bedöms vara korrekt 

motiveras även detta. 

• Endast parametrar som är relevanta med avseende på 

påverkanskälla och koppling till biologin används. Till 

exempel kan påverkan på grunda bottnar och svämplan vara 

mer relevant avseende påverkan på kvalitetsfaktorn fisk än 

påverkan på bottensubstrat i sjön som helhet. Val av 

parametrar motiveras i utredningen.  

• Utredningen av betydande negativ påverkan på verksamheten 

(urban miljö) ska göras ur ett lokalt eller regionalt perspektiv.  

• Utredningen följer utkast till ny vägledning från Havs- och 

vattenmyndigheten. 

6 Avgränsningar 

• Endast befintlig information från miljöövervakning används. 

Relevant befintlig data listas i rapporten. Då det saknas data 

och/eller bedömningar för vissa kvalitetsfaktorer används 

momentet med expertbedömning och väsentligt ändrad 

fysisk karaktär. 

• Förslag på åtgärder för att förbättra det fysikalisk-kemiska 

tillståndet ingår inte i uppdraget.  

• Utredningen omfattar inte ett nationellt perspektiv av 

betydande negativ påverkan på verksamheten (urban miljö). 
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7 Generell beskrivning av 

förklarandet av KMV 

7.1 STEG A - preliminär identifiering av KMV-

vattenförekomster 

I steg A görs en preliminär identifiering av KMV genom en 

bedömning av om vattenförekomsterna är väsentligt ändrade i sin 

fysiska karaktär med avseende på påverkan med koppling till den 

urbana miljön, se Figur 2. För detta uppdrag är vattenförekomsterna 

givna inom ramen för uppdraget: 

• Bällstaån (WA25576230) 

• Mälaren-Riddarfjärden (WA42021115) 

• Strömmen (WA79755821) 

• Norrström (WA53873576) 

• Lilla Värtan (WA46408217) 

I steg A utreds även om drivkraften (verksamheten) urbana miljöer 

är orsaken till att vattenförekomsterna har en väsentligt förändrad 

karaktär. 
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Figur 2 Steg A: preliminär identifiering av KMV. (Källa: Havs- och 

vattenmyndighetens utkast på KMV-vägledning). 

7.1.1 STEG A1 

Identifiera de ytvattenförekomster som på grund av betydande 

mänsklig påverkan av typen vattenuttag, flödesreglering eller 

morfologiska förändringar riskerar att inte uppnå GES. (8 b § första 

stycket 1 och 2 HVMFS 2017:20). 

Enligt 8 b § HVMFS 2017:20 bedöms om vattenförekomsterna 

uppfyller den preliminära identifieringen av KMV genom 

påverkansanalys, riskbedömning och bedömning av väsentligt 

ändrad fysisk karaktär. 
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8 b § HVMFS 2017:20  

Vattenmyndigheten ska preliminärt identifiera en ytvattenförekomst 

som kraftigt modifierad enligt 4 kap. 3 § 

vattenförvaltningsförordningen (2004:660) om en bedömning visar 

att:  

1) ytvattenförekomsten omfattas av en sådan betydande 

mänsklig påverkan som utgörs av vattenuttag, 

flödesreglering eller morfologiska förändringar enligt 8 § 

första stycket 3–5 (påverkansanalys),  

2) ytvattenförekomsten riskerar att inte nå god ekologisk status 

enligt 4 kap. 4 § vattenförvaltningsförordningen (2004:660) 

till följd av hydromorfologiska förändringar (riskbedömning) 

och  

3) ytvattenförekomsten har ändrat sin fysiska karaktär på ett 

väsentligt sätt till följd av mänsklig verksamhet.  

Vattenmyndigheten ska bedöma att ytvattenförekomsten har ändrat 

sin fysiska karaktär på ett väsentligt sätt om  

1) både kvalitetsfaktorn hydrologisk regim alternativt 

hydrografiska villkor och kvalitetsfaktorn morfologiskt 

tillstånd kan antas vara otillfredsställande eller dålig enligt 

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2019:25) 

om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten 

och  

2) ovan nämnda kvalitetsfaktorer är permanent försämrade till 

följd av mänsklig verksamhet. 

Påverkansanalys 

Utifrån hela listan på påverkanskällor, med koppling till 

hydromorfologi, se Tabell 1som finns listade i VISS bedöms följande 

vara relevanta för bedömning av påverkan från verksamheter i 

staden, det vill säga Stockholm. 
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Tabell 1 . Påverkanskällor med koppling till hydromorfologi och den urbana miljön 

(Källa VISS, 2021-11-23). 

Påverkanskälla precisering 

Förändring av hydrologisk regim – 

Sjöfart 

 

 

Förändring av hydrologisk regim – 

Offentlig vattenförsörjning 

 

Förändring av hydrologisk regim – 

annat: 

transport (inklusive 

sjöfart) 

Förändring av hydrologisk regim – 

annat: 

översvämningsskydd 

Förändring av hydrologisk regim – 

annat: 

turism och rekreation 

Fysisk förlust av hela eller delar av 

vattenförekomster  

 

Förändring av morfologiskt tillstånd – 

För översvämningsskydd 

 

Förändring av morfologiskt tillstånd – 

För sjöfart 

 

Förändring av morfologiskt tillstånd – 

annat: 

urban markanvändning 

Förändring av morfologiskt tillstånd – 

annat: 

transport (inklusive 

sjöfart) 

Förändring av morfologiskt tillstånd – 

annat: 

turism och rekreation 

Förändring av morfologiskt tillstånd – 

annat: 

 

Förändring av morfologiskt tillstånd - 

okända eller föråldrade 

 

Andra hydromorfologiska förändringar  
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Riskbedömning 

I riskbedömningen undersöks risken för att kvalitetskraven (4 kap, 

vattenförvaltningsförordningen) inte kan uppnås eller om kvaliteten 

riskerar att försämras. Risk bedöms som säker eller osäker. 

Ekologisk status och bedömning av dess tillförlitlighet ligger till 

grund för riskbedömningen. För att förklara en vattenförekomst som 

KMV måste det finnas biologiska bedömningar som visar att det är 

den fysiska påverkan som orsakar att god ekologisk status inte kan 

nås. När relevanta biologiska kvalitetsfaktorer verifierar statusen för 

de hydromorfologiska bedömningarna klassificeras det som en 

tillförlitlig bedömning, det vill säga det finns en risk att MKN inte 

nås. Om det saknas klassning för biologin eller om biologin visar 

god eller hög status när hydromorfologin är sämre än god så 

klassas bedömningen som ej tillförlitlig och ingen risk föreligger då. 

I rapporten utreds om det finns behov av att revidera 

statusklassning och riskbedömning för relevanta biologiska och 

hydromorfologiska kvalitetsfaktorer.  

7.1.2 STEG A2 

Identifiera de ytvattenförekomster som ändrat sin fysiska karaktär 

på ett väsentligt sätt till följd av mänsklig verksamhet (8 b § första 

stycket 3 HVMFS 2017:20). 

Allmänna råd till 8 b och 8 c §§ HVMFS 2017:20  

Det kan anses vara uppenbart att en ytvattenförekomsts fysiska 

karaktär är väsentligt ändrad om båda kvalitetsfaktorerna 

hydrologisk regim alternativt hydrografiska villkor och morfologiskt 

tillstånd kan antas ha otillfredsställande eller dålig status.  

Det kan inte anses vara uppenbart att en ytvattenförekomsts fysiska 

karaktär är väsentligt ändrad om endast en av kvalitetsfaktorerna 

hydrologisk regim alternativt hydrografiska villkor eller morfologisk 

tillstånd har bedömts.  

Det kan inte anses vara uppenbart att en ytvattenförekomsts fysiska 

karaktär är väsentligt ändrad om kvalitetsfaktorerna hydrologisk 

regim alternativt hydrografiska villkor eller morfologiskt tillstånd 

kan antas vara måttlig status. Detta på grund av att måttlig status 

kan vara nära eller mycket nära god status, vilket endast kan anses 

tyda på en förändrad fysisk karaktär som inte är väsentlig.  
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När en analys enligt 8 c § visar att hydrologisk regim alternativt 

hydrografiska villkor och morfologiskt tillstånd kan antas vara 

måttlig och nära eller mycket nära otillfredsställande status enligt 

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2019:25) om 

klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten kan 

ytvattenförekomstens fysiska karaktär anses vara väsentligt 

ändrad.  

Bedömningen av om ytvattenförekomsten har ändrat sin fysiska 

karaktär på ett väsentligt sätt bör göras tillsammans med 

motsvarande bedömningar för de ytvattenförekomster som 

påverkas av samma påverkanstryck inom ett delavrinnings-, 

huvudavrinnings- eller kustområde alternativt kustvatten. 

Vid bedömning av väsentligt ändrad karaktär används Tabell 2för att 

beskriva om bedömningen är uppenbar, inte uppenbar eller orimlig. 

Tabell 2 Tabellen visar utfall utifrån bedömning av hydrologisk regim/hydrografisk 

tillstånd och morfologisk regim då det är uppenbart att en ytvattenförekomsts 

fysiska karaktär är väsentligt ändrad. Notera att för att kunna avgöra om det är 

uppenbart att ytvattenförekomstens fysiska karaktär är väsentligt ändrad krävs att 

både hydrologisk regim/hydrografisk tillstånd och morfologisk tillstånd är 

bedömda. Bristande konnektivitet är inte ett tecken på väsentligt ändrad fysisk 

karaktär. (Källa: Havs- och vattenmyndighetens utkast på KMV-vägledning). 

Bedömning 

Hydrologisk regim/Hydrografiska villkor 

Hög God Måttlig Otillfreds-

ställande 

Dålig Ej bedömd 

M
o

r
f
o
l
o

g
i
s
k
t
 
t
i
l
l
s
t
å
n

d
 

Hög Aldrig Aldrig Orimlig 

situation 

Orimlig 

situation 

Orimlig 

situation 

Aldrig 

God Aldrig Aldrig Sannolikt 

inte 

Orimlig 

situation 

Orimlig 

situation  

Aldrig 

Måttlig Orimlig 

situation 

Sannolikt 

inte 

Inte 

uppenbart 

Inte 

uppenbart 

Inte 

uppenbart 

Inte 

uppenbart 

Otillfreds-

ställande 

Orimlig 

situation 

Orimlig 

situation 

Inte 

uppenbart 

Uppenbart Uppenbart Inte 

uppenbart 

Dålig Orimlig 

situation 

Orimlig 

situation 

Inte 

uppenbart 

Uppenbart Uppenbart Inte 

uppenbart 

Ej 

bedömd 

Aldrig Aldrig Inte 

uppenbart 

Inte 

uppenbart 

Inte 

uppenbart 

Inte 

uppenbart 
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7.2 STEG B - bedömningar inför förklarande av 

KMV 

Syftet med steg B är att bedöma om de preliminära KMV-

vattenförekomsterna uppfyller kraven för att förklaras som KMV. 

Bedömningen i steg B omfattar en åtgärdsanalys och bedömning om 

de föreslagna åtgärderna har betydande negativ påverkan på den 

samhällsnyttiga verksamheten, se Figur 3. 

 

Figur 3 Steg B i KMV-vägledningen. (Källa: Havs- och vattenmyndighetens utkast på 

KMV-vägledning). 

7.2.1 STEG B1 

I syfte att identifiera restaureringsåtgärder för att uppnå god 

ekologisk status till följd av de hydromorfologiska förändringarna i 

enlighet med vägledningen utförs steg B enligt följande beskrivning. 



  

  

 

Uppdrag: 309000 Utredning av kraftigt modifierat vatten i Stockholm 2021-09-24 

Beställare: Stockholms stad, Miljöförvaltningen 

Rapport KMV_urban_RAPPORT_tillgänglighetsanpassad-v2.docx 

21(83)  

I Steg B1 används klassgränserna för bedömning av parametrarna 

för morfologiskt tillstånd och hydrologiskt tillstånd för att bedöma 

restaureringsåtgärdernas storlek. 

7.2.2 STEG B2 

Leder restaureringsåtgärderna identifierade i steg B1 till en 

betydande negativ påverkan på en samhällsnyttig verksamhet 

och/eller miljön i stort? (8 d § 1 HVMFS 2017:20). 

7.2.3 STEG B3 

Kan nyttan, som den samhällsnyttiga verksamheten fyller, av 

tekniska skäl och med rimliga kostnader uppnås på ett annat sätt 

som är väsentligt bättre för miljön? 

Tabell 3 Svarsalternativ till steg B3 och frågan ”Kan nyttan, som den samhällsnyttiga 

verksamheten fyller, av tekniska skäl och med rimliga kostnader uppnås på ett 

annat sätt som är väsentligt bättre för miljön?” 

Svar  Handling  

Ja, nyttan som den samhällsnyttiga 

verksamheten fyller kan uppnås på 

annat sätt.  

Redogör för de bedömningar som 

har genomförts för de olika 

delstegen.  

Gå vidare till Steg B4  

Nej, nyttan som den 

samhällsnyttiga verksamheten fyller 

kan inte uppnås på annat sätt.  

Redogör för de bedömningar som 

har genomförts för de olika 

delstegen.  

Säkerställ att bedömningarna är väl 

dokumenterade och gå vidare till 

Steg C1.  
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7.2.4 STEG B4 

Innebär identifierat ”annat sätt” att god ekologisk status kan 

uppnås? (8 e § HVMFS 2017:20) 

Tabell 4 Svarsalternativ till steg B4 och frågan ”innebär identifierat annat sätt att 

god ekologisk status kan uppnås?” (8 e § HVMFS 2017:20). 

Svar  Handling  

Nej, det andra sättet identifierat i 

steg B3 hindrar att GES kan uppnås 

på grund av väsentlig förändring av 

ytvattenförekomstens fysiska 

karaktär.  

Redogör för de bedömningar som 

visar att GES inte kan uppnås.  

Säkerställ att analyserna är väl 

dokumenterade och gå vidare till 

steg C1.  

Ja, det andra sättet identifierat i 

steg B5 möjliggör att GES kan 

uppnås på grund av väsentlig 

förändring av ytvattenförekomstens 

fysiska karaktär.  

Redogör för de bedömningar som 

visar att GES kan uppnås.  

Ytvattenförekomsten kan inte 

förklaras som kraftigt modifierat 

vatten. Utred vilken 

miljökvalitetsnorm 

ytvattenförekomsten ska ha som 

naturligt vatten.  

7.3 STEG C – förklarande av KMV 

Ange vilka av vattenförekomsterna som bedöms uppfylla kraven för 

KMV. Motivera och härled utifrån gällande föreskrifter, 

handledningar och CIS-vägledningar samt Havs- och 

vattenmyndighetens utkast av den ännu ej publicerade 

vägledningen, se Figur 4. 

8 e § HVMFS 2017:20  

Vattenmyndigheten ska, efter att stegen i 8 b–d §§ i dessa 

föreskrifter genomförts, förklara en ytvattenförekomst som kraftigt 

modifierad om förutsättningarna i 4 kap. 3 § 

vattenförvaltningsförordningen (2004:660) är uppfyllda.  
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8 h § HVMFS 2017:20  

Finner vattenmyndigheten att det inte finns grund för en 

ytvattenförekomst att vara förklarad som konstgjord eller kraftigt 

modifierad ska vattenmyndigheten bedöma ytvattenförekomsten 

som en naturlig ytvattenförekomst.  

8 i § HVMFS 2017:20  

Vattenmyndigheten ska göra resultaten av bedömningarna som är 

genomförda enligt 8 b–8 h §§ tillgängliga i av Havs- och 

vattenmyndigheten angiven databas. Vattenmyndigheten ska med 

hänsyn till de krav som ställs 2 kap. 4 § 

vattenförvaltningsförordningen (2004:660) sammanfatta och 

presentera informationen på ett lättförståeligt sätt. (HVMFS 

2019:24)  

Förklara ytvattenförekomsten som KMV. 

 

Figur 4 Steg C i vägledningen för KMV. (Källa: Havs- och vattenmyndighetens utkast 

på KMV-vägledning). 
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7.4 Bällstaån 

7.4.1 STEG A1 - Bällstaån 

Påverkansanalys 

Enligt VISS (2020-10-28) bedöms Bällstaån ha betydande påverkan 

genom förändrat morfologiskt tillstånd och fysisk förlust. 

Utredningen föreslår revideringar av påverkansanalysen för 

förändring av hydrologisk regim kopplat till översvämningsskydd 

och urban markanvändning, se Tabell 5. Bällstaåns vattenförekomst 

och avrinningsområde visas i Figur 5. 

Motivering: Bällstaån är väsentligt ändrat i 100 % av vattendragets 

längd med avseende på relevanta morfologiska parametrar vilket 

leder till att den specifika flödeseffekten i vattendraget också är 

förändrad. Vidare uppgår andelen hårdgjorda ytor och tätort till 89 

% av Bällstaåns avrinningsområde samtidigt som andelen sjöar och 

vattendrag endast uppgår till 0,03 % (vattenwebb SMHI, 2020-12-

15). Den höga andelen hårdgjord yta har påverkan på den 

hydrologiska regimen genom att flöden stiger snabbt vid nederbörd 

och sjunker snabbt därefter (Reform, 2021-01-27). Ett naturligt 

marktäcke där nederbörd infiltreras till grundvatten skulle ha 

inneburit långsammare flödesvariationer och säkerställt ett visst 

basflöde i vattendraget. Avrinningsområden med en låg andel sjöar 

och vattendrag får snabba flödesförändringar genom en låg andel 

magasinerat vatten. Detta förstärks genom en mycket hög andel 

hårdgjorda ytor i avrinningsområdet. 
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Tabell 5 Bedömning av relevanta påverkanskällor för Bällstaån. (Källa VISS: 2020-10-

28). 

Påverkanskälla Bedömning enligt 

VISS 

Förslag till 

reviderad 

bedömning 

Förändring av morfologiskt 

tillstånd - för 

översvämningsskydd 

Betydande 

påverkan 

Betydande 

påverkan 

Förändring av morfologiskt 

tillstånd – annat: Urban 

markanvändning 

Betydande 

påverkan 

Betydande 

påverkan 

Fysisk förlust av hela eller delar 

av vattenförekomster 

Betydande 

påverkan 

Betydande 

påverkan 

Förändring av hydrologisk 

regim- annat: 

översvämningsskydd 

 Betydande 

påverkan 

Förändring av hydrologisk 

regim – annat: urban 

markanvändning 

 Betydande 

påverkan 

 

Figur 5 Bällstaåns vattenförekomst och avrinningsområde (SMHI, SVAR, 2020-09-

23). 
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Riskanalys  

För att utreda risk för de hydromorfologiska bedömningarna behövs 

statusklassificeringarna för relevanta biologiska kvalitetsfaktorer 

och parametrar som redovisas i, Tabell 6, samt annan relevant 

information. Utredningen föreslår expertbedömning av 

kvalitetsfaktorerna bottenfauna, hydrologisk regim och parametern 

död ved. 

Motivering:  

Bottenfauna bedöms till dålig status. Enligt biotopkartering 

(Biotopkarteringsdatabasen, 2015) bedömdes hela vattendraget som 

antingen kraftigt rensat eller omgrävt, vilket innebär att den 

ekologiska funktionen är kraftigt störd. Detta motiverar dålig status 

för bottenfauna.  

Specifik flödeseffekt i vattendrag expertbedöms till dålig status, och 

därmed får även kvalitetsfaktorn hydrologisk regim dålig status. 

Bedömningen görs med kännedomen att hela vattendraget är rätat 

och omgrävt med stor påverkan på morfologin. Alla morfologiska 

parametrar som påverkar specifik flödeseffekt i vattendrag har dålig 

status.  

Död ved: Enligt genomförd biotopkartering saknas död ved helt. 

Referenstillståndet avseende vattendragets närmiljö bedöms ha 

bestått av en stor andel skogsmark. På de platser utmed 

vattendraget som kantas av naturlig mark så finns det träd vilket bör 

visa potentialen avseende hur vattendragets närmiljö bör ha sett ut i 

ett referenstillstånd. Eftersom död ved saknas bedöms parametern 

till dålig status. 

Enligt befintlig riskbedömning (VISS, 2020-10-28) riskerar 

vattenförekomsten att inte nå god ekologisk status med avseende 

på morfologiska förändringar. Med stöd i den reviderade 

påverkansbedömningen för hydrologisk regim föreslås en revidering 

så att även flödesförändringar anges som risk för att god ekologisk 

status inte nås. Riskanalysen visar att bedömningarna är säkra 

eftersom de biologiska kvalitetsfaktorerna, som är relevanta för 

Bällstaån (fisk och bottenfauna), båda har dålig status.  

Den urbana miljön runt Bällstaån orsakar omfattande varaktig 

påverkan på ytvattenförekomstens morfologi och hydrologi. Den 
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förväntade utvecklingen av den urbana miljön bedöms medföra en 

fortsatt betydande påverkan på morfologin och hydrologin. 

Tabell 6 Statusklassificering av relevanta biologiska och hydromorfologiska 

parametrar för påverkan från urban miljö för vattenförekomsten Bällstaån 

(WA25576230). (Källa VISS 2020-10-28). 

Bällstaån (WA25576230) 

Övergripande ekologisk status  

Kvalitetsfaktor  

Parameter 

Nuvarande 

status (VISS) 

Förslag 

reviderad 

bedömning av 

status 

Ekologisk status Dålig  

Bottenfauna  Dålig 

 

ASPT  Dålig 

Fisk  Dålig Dålig 

Fisk i rinnande vatten (VIX) Dålig Dålig 

Fisk i rinnande vatten (VIXMORF) Måttlig Utgår. 

VIXMORF ej 

pålitlig enligt 

SERS. 

Fisk i rinnande vatten (VIXsm) Måttlig Utgår. 

Ej pålitlig 

klassning (ingen 

fisk fångades) 

Hydrologisk regim i vattendrag 

 

Dålig 

Specifik flödeseffekt i vattendrag 

 

Dålig 

Volymsavvikelse i vattendrag 

 

 

Avvikelse i flödets förändringstakt 

 

 

Vattenståndets förändringstakt i 

vattendrag 

 

 

Morfologiskt tillstånd i vattendrag Dålig  Dålig 

Vattendragsfårans form Dålig  Dålig 
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Vattendragets planform Dålig  Dålig 

Vattendragsfårans bottensubstrat Dålig  Dålig 

Död ved i vattendrag Måttlig  Dålig 

Strukturer i vattendraget Dålig  Dålig 

Vattendragsfårans kanter Dålig  Dålig 

Vattendragets närområde Otillfredsställande Otillfreds- 

ställande 

Svämplanets strukturer och 

funktion i vattendrag 

Dålig  Dålig 

 

Resultat steg A1 – Bällstaån 

Bällstaån identifieras ha betydande mänsklig påverkan avseende 

flödesförändring och morfologiska förändringar och riskerar att inte 

uppnå god ekologisk status. 

7.4.2 STEG A2 - Bällstaån 

Väsentlig ändrad fysisk karaktär 

För att bedöma om Bällstaån är väsentligt ändrad i sin fysiska 

karaktär följs analysstegen i utkastet till vägledningen för KMV. 

Utifrån innehållet i en VISS-export för riskbedömning kontrolleras 

status och risk för morfologiskt tillstånd och hydrologisk regim. 

Resultatet från steg A1 för Bällstaån går in som underlag för steg 

A2. Bällstaån bedöms ha uppenbart väsentligt ändrad fysisk karaktär 

eftersom båda kvalitetsfaktorerna har dålig status, se Tabell 7. 
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Tabell 7. Analyssteg av väsentligt ändrad fysisk karaktär och relevanta biologiska 

kvalitetsfaktorer. (Källa VISS 2020-11-20 och resultat från Steg A1 - Bällstaån). 

Bällstaån (WA25576230) 

Miljö-

konsekvens-

typ 

Kvalitets

-faktor 

Para-

meterns 

status 

Risk-

bedömning 

Biologiska 

kvalitets-

faktorer 

Väsentligt 

ändrad fysisk 

karaktär? 

Morfo-

logiska 

förändringar  

och 

kontinuitet 

Morfo-

logiskt 

tillstånd 

Dålig Risk (enligt 

befintlig 

klassning i 

VISS) 

Bottenfaun

a/ASPT: 

Otillfreds-

ställande 

status  

 

Fisk: Dålig 

status 

Ja med expert-

bedömning av 

hydrologisk 

regim 

Flödes-

förändringar 

Hydro-

logisk 

regim 

Dålig Risk enligt 

reviderad 

klassning 

 

Resultat Steg A2 – Bällstaån 

Bällstaån uppfyller kraven för att förklaras som preliminärt kraftigt 

modifierad vattenförekomst eftersom den har uppenbart väsentligt 

ändrad fysisk karaktär. 

7.4.3 STEG B1 - Bällstaån 

I syfte att identifiera restaureringsåtgärder för att uppnå god 

ekologisk status till följd av de hydromorfologiska förändringarna i 

enlighet med vägledningen utförs steg B enligt följande beskrivning. 

För Bällstaån finns underlag till lokalt åtgärdsprogram framtaget 

med detaljerade förslag på åtgärder för att förbättra 

hydromorfologin (Ekologigruppen och WRS, 2016). Underlaget till 

åtgärdsprogrammet är framtaget med syftet att förbättra den fysiska 

miljön i och runt vattendraget med målet att återskapa naturliga 

habitat. Steg B i KMV-vägledningen kräver att 

restaureringsåtgärderna ska vara väldefinierade och kunna härledas 

till klassgräns i bedömningsgrunderna (HVMFS 2019:25) för att nå 

god ekologisk status. Eftersom åtgärdsförslagen i underlaget till 

Bällstaåns lokala åtgärdsprogram inte kan härledas till klassgränser 

finns de inte med i denna rapport.  
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Det finns tre markavvattningsföretag
1

 längs Bällstaåns 

vattenförekomst. Enligt genomförd biotopkartering av Bällstaån är 

ån sammanfattningsvis kraftigt påverkad av rensningar och 

rätningar och långa sträckor av ån är kulverterade. Död ved saknas 

helt. Dammar är anlagda och närmiljön är till största del artificiell 

med endast smala skyddszoner (3-10 m). De olika sträckorna enligt 

biotopkarteringen domineras av extremt påverkat vattendrag 

respektive överfördjupat vattendrag. I vattenförekomsten 

förekommer 27 vandringshinder varav merparten utgörs av kulvertar 

och vägtrummor. Längsta kulverten går under Spånga centrum och 

är cirka 1,4 km. Vid Solvalla travbana finns även reglering för att 

fylla upp dammar (utgör troligtvis en del av travbanans 

utsmyckning) som utgör vandringshinder när luckorna är stängda. 

Avrinningsområdet har en area på cirka 39 km
2

 och består till 89 % 

av hårdgjorda ytor och tätort. Andelen sjöar och vattendrag uppgår 

till 0,03 % (SMHI, vattenwebb). Med så hög andel tätort och 

hårdgjorda ytor i kombination med låg andel ytvatten i 

avrinningsområdet bedöms påverkan som stor på den hydrologiska 

regimen. En stor del av tillrinnande vatten utgörs av dagvatten. Till 

exempel så har man vid biotopkarteringen funnit att 45 avloppsrör 

(sannolikt dagvattenrör/trummor) och 9 diken mynnar i 

vattendraget. Detta medför att flödena ökar snabbt vid nederbörd 

samtidigt som flödena sjunker snabbt vid uppehåll. 

Åtgärder för förbättrad konnektivitet 

Gallren vid kulvertar behöver anpassas så att fisk kan passera. Det 

finns även ett behov av att gallren rensas i tillräcklig omfattning. 

Vissa galler kanske kan tas bort. Den långa kulverten under Spånga 

centrum bedöms vara för lång för att fungera för fiskvandring 

eftersom det behövs ljusinsläpp eller dylikt. Därutöver behöver 

tillståndet i kulverten inventeras för att tillse att det inte 

förekommer några vandringshinder. Regleringen vid Solvalla 

travbana kan åtgärdas genom att dämning endast får utnyttjas i 

samband med tävlingar. Det bör regleras i tillståndet. 

Behovet av åtgärder för konnektivitet till närområde och svämplan är 

omfattande och kräver en egen utredning. Exempel på sträckor som 

är i behov av åtgärder är där vattendraget är överfördjupat eller där 

 

1

   Viksjö, Jakobsberg, Kalfhälla m.fl (AB_2_0019 ), Jakobsberg, Viksjö, 

Väddesta m.fl (AB_1_0161), Sänkning av Spångaån (AB_6_0201) 
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vattendraget är kulverterat utmed långa sträckor Åtgärder som kan 

vara aktuellt är avsläntning av vattenfårans kanter, återmeandring av 

åfåran, etablering av naturliga erosionsskydd med mera. 

Åtgärder för förbättrat morfologiskt tillstånd 

Återställa åfåran till ett mer ursprungligt tillstånd 

En stor del av vattendraget är rätat, rensat och kulverterat. Enligt 

biotopkarteringen är totalt 7200 meter bedömt som rätat och 

kraftigt rensat vilket innebär att vattendragets ekologiska funktion 

är kraftigt påverkad. Dessutom är 2800 meter av vattendraget 

kulverterat. En föreslagen åtgärd är att åfåran återställs till 

ursprungligt läge avseende såväl form som djup utmed 85 % av den 

påverkade sträckan, se Tabell 9. Åtgärden berör framförallt 

parametern vattendragets planform, men även flera andra 

parametrar inom kvalitetsfaktorn morfologisk regim.  

Tillförsel av habitatstrukturer  

I samband med åtgärden att återställa åfåran till ett mer 

ursprungligt tillstånd föreslås även bottensubstratet återställas till 

naturligt tillstånd. Till exempel ska habitatstrukturer som sten och 

död ved tillföras vattendraget. Åtgärden bedöms behövas på en area 

som motsvarar 2,1 hektar. För att nå god status avseende 

bottensubstrat och död ved får maximalt 15 % av vattendragets 

längd vara påverkad.  

Åtgärder inom närområdet (0-30 m) 

Närmiljön utmed vattendraget domineras av artificiell mark. Totalt 

bedöms det finnas ett stort åtgärdsbehov av att återställa närmiljön, 

vattendragets kanter samt svämplan till ett mer ursprungligt 

tillstånd. Zonen närmast vattendraget som består av naturlig miljö 

(skyddszon) är smal (3-10 meter). För att nå god status behöver en 

yta motsvarande 9 hektar återställas, se Tabell 8. Åtgärden berör 

flera parametrar avseende bedömningsgrunder för morfologiskt 

tillstånd.  

Åtgärder för förbättrad hydrologisk regim 

Att åtgärda hydrologisk regim så att den endast avviker med högst 

15 % från ursprungligt tillstånd skulle innebära att en mängd 

åtgärder behöver sättas in i en stor del av avrinningsområdet. I 

princip behöver Bällstaån och dess avrinningsområde till 85 % 
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återställas till naturligt tillstånd för att uppnå god hydrologisk 

regim. Eftersom 89 % av avrinningsområdet består av hårdgjorda 

ytor och stadsmiljö påverkas de hydrologiska processerna. Markens 

infiltrationskapacitet och lagringsförmåga minskar vilket resulterar i 

snabba och höga flödestoppar samtidigt som basflödet blir lågt. 

Grundvattentillrinningen står normalt för en stor del av basflödet, 

det vill säga en viss miniminivå som rinner i vattendraget. På grund 

av den höga andelen hårdgjorda ytor är lågflödena extremt låga och 

högflödena är extremt höga. Det finns en mängd åtgärder som kan 

sättas in för att till exempel förbättra infiltrationen men dessa 

behöver projekteras i särskild ordning. Även kostnadsuppskattning 

av sådana åtgärder är svår då det kräver betydligt mer underlag än 

vad som finns att tillgå i denna utredning. 

Tabell 8 Föreslagna åtgärder för att Bällstaån ska nå GES (källa: VISS 2020-12-16). 

Åtgärd Uppskattad storlek Kostnadsschablon 

Restaurering kantzoner – 

urban markanvändning. 

9 ha 0,5 Mkr* 

Biotopvård i vattendrag- 

Återställa åfåran till ett 

mer ursprungligt 

tillstånd. 

7200 m (omgrävt 

och rensat) 

29–64 Mkr** 

 

Tillförsel av stenblock, 

död ved och andra 

habitatstrukturer. 

1,5 hektar 200 000 kr 

Återskapa eller förbättra 

hydrologisk regim. 

29 km
2

 Saknas för åtgärd i 

stadsmiljö. 

 

Återställning av 

kulverterade sträckor. 

2800 m Saknas för åtgärd i 

stadsmiljö. 

* Kostnaden inkluderar endast återetablering av träd, buskar och 

vegetation via självsådd. Kostnaden är med största sannolikhet 

betydligt högre då den kräver inlösen av fastigheter, förorenad mark 

mm.   

**Kostnaden innefattar endast sträckan som är omgrävd och rensad 

(ej kulvertering). Kostnaden är med största sannolikhet betydligt 

högre då den kräver inlösen av fastigheter, förorenad mark mm.   
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Samband mellan hydromorfologisk påverkan och påverkan på de 

biologiska kvalitetsfaktorerna:  

Elfisken har genomförts på flera lokaler i vattendraget. Vid elfiskena 

fångades ingen fisk. Sambandet mellan hydromorfologisk påverkan 

och påverkan på de biologiska kvalitetsfaktorerna bedöms därför 

som tydligt.  

7.4.4 STEG B2 - Bällstaån 

Leder restaureringsåtgärderna identifierade i steg B1 till en 

betydande negativ påverkan på en samhällsnyttig verksamhet 

och/eller miljön i stort? (8 d § 1 HVMFS 2017:20) 

Utredningens svar på frågan ovan:  

Ja, en åtgärd eller kombinationen av åtgärder identifierade i B1 leder 

till en betydande negativ påverkan på de samhällsnyttiga 

verksamheterna översvämningsskydd och urbanisering (4 kap. 3 § 

första stycket 1 e-f) VFF) då Bällstaån rinner genom tätbebyggda 

områden, se Figur 6. 

Översvämningsskyddet syftar till att skydda den urbana miljön och 

transportinfrastruktur. Vissa enskilda åtgärder och framförallt 

kombinationen av åtgärder i steg B1 innebär en betydande påverkan 

på stadsmiljön.  
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Figur 6 Bällstaån rinner genom bebyggda områden (Källa: SMHI (SVAR) och 

Riksantikvarieämbetet, 2020-12-21). 

7.4.5 STEG B3 - Bällstaån 

Kan nyttan, som den samhällsnyttiga verksamheten fyller, av 

tekniska skäl och med rimliga kostnader uppnås på ett annat sätt 

som är väsentligt bättre för miljön? 

1. Kan nyttan av verksamheten uppnås på annat sätt? 

2. Är det rimligt av tekniska skäl? 

3. Är det väsentligt bättre för miljön? 

4. Är det rimligt utan höga kostnader? 

Redogörelse för steg 1-4:  

Vattendraget kantas av bostäder, industriområden, parker och 

annan artificiell mark till exempel Solvalla travbana. Långa sträckor 

av ån är kulverterade, till exempel 1,4 km under Spånga centrum. 

Stora och mindre vägar går på, över och intill vattendraget på flera 

platser. Att genomföra åtgärder i syfte att nå god ekologisk status 

skulle innebära att man skulle behöva lägga tillbaka vattendraget i 

dess ursprungliga läge samt anlägga en naturlig zon på i 
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genomsnitt minst 25,5 meter på vardera sida om vattendraget. 

Detta skulle innebära att ett stort antal hus, byggnader, vägar, 

industrimark med mera behöver rivas och återuppbyggas på annan 

plats. Det medför även att bostäder och verksamheter behöver 

flyttas.  

Det skulle innebära stora tekniska utmaningar att flytta en stor del 

av staden med dess infrastruktur till någon annan plats. Det bedöms 

inte heller vara bättre för miljön då ny naturmark skulle behöva tas i 

anspråk samtidigt som befintlig infrastruktur, byggnader med mera 

skulle behöva rivas och ersättas. Sammantaget är åtgärdsförslagen 

inte rimliga på grund av orimliga kostnader och sociala problem 

som åtgärdsarbetet skulle medföra, då många skulle behöva lämna 

sina hem och flytta till andra områden. 

7.4.6 STEG B4 - Bällstaån 

Innebär identifierat annat sätt att god ekologisk status kan uppnås?  

(8 e § HVMFS 2017:20) 

Utredningens svar: 

Nej. 

7.4.7 STEG C1 - Bällstaån 

Förklara ytvattenförekomsten som KMV 

uUtredningen förklarar Bällstaån som KMV. 

7.4.8 STEG C2 - Bällstaån 

Vattenförekomsten Bällstaån kan förklaras som kraftigt modifierad 

på grund av uppenbart väsentligt ändrad fysisk karaktär; både 

hydrologisk regim och morfologiskt tillstånd har dålig status. De 

restaureringsåtgärder som behöver genomföras för att minska fysisk 

påverkan med koppling till den urbana miljön så att 

vattenförekomsten ska nå god ekologisk status är så omfattande att 

de skulle medföra en betydande negativ påverkan på den urbana 

miljön som samhällsnyttig verksamhet. Den samhällsnyttiga 

verksamheten omfattar bland annat översvämningsskydd för 

bebyggelse och infrastruktur i vattendragets närområde.   



  

  

 

Uppdrag: 309000 Utredning av kraftigt modifierat vatten i Stockholm 2021-09-24 

Beställare: Stockholms stad, Miljöförvaltningen 

Rapport KMV_urban_RAPPORT_tillgänglighetsanpassad-v2.docx 

36(83)  

7.5 Mälaren-Riddarfjärden 

7.5.1 STEG A1 – Mälaren-Riddarfjärden 

Påverkansanalys 

Enligt VISS bedöms Mälaren-Riddarfjärden omfattas av betydande 

påverkan avseende förändring av morfologiskt tillstånd. 

Föreliggande utredning föreslår revideringar av betydande påverkan 

för förändring av hydrologisk regim kopplat till 

översvämningsskydd, sjöfart och urban markanvändning. Mälaren-

Riddarfjärdens vattenförekomst och avrinningsområde visas i Figur 

7. 

Motivering: Mälaren regleras på fyra platser, varav Slussen (Karl 

Johan-slussen) och vid Riksbro- och Stallkanalsdammarna är relevant 

för Mälaren-Riddarfjärden. Syftet med regleringen är att minska 

risken för översvämning och att undvika alltför låga vattennivåer 

som kan hindra sjöfarten. Regleringen påverkar vattnets 

uppehållstid framför allt under sommaren. När dammluckorna är 

öppna så är vattnets uppehållstid cirka 1–2 dagar. Sommartid, när 

dammluckorna normalt är stängda, så är uppehållstiden cirka 50 

dagar (Miljöbarometern, 2020-12-09). Den långa uppehållstiden 

under sommaren motiverar att påverkan bedöms som betydande 

avseende förändring av hydrologisk regim för sjöfart och 

översvämningsskydd, se Tabell 9.  

Den reviderade bedömningen omfattar betydande påverkan genom 

fysisk förlust av hela eller delar av vattenförekomsten. Förlusten 

omfattas av att sjöns grundområden är utfyllda och den vattennära 

zonen är exploaterad så att 82 % av vattenförekomstens strandlinje 

är påverkad (Tyréns, 2019). 

Vidare är Mälaren-Riddarfjärden påverkad av pirar, bryggor, 

muddringar vid småbåtshamnar och farleder. Motsvarande påverkan 

för kustvattenförekomsten Strömmen (se avsnitt 7.7.1) leder till 

dålig status för parametern vågregim i kustvatten och vatten i 

övergångszon. Eftersom kustvatten och sjöar bedöms utifrån olika 

bedömningsgrunder speglar inte hydrologisk regim för sjöar den 

förändringen som orsakas av sjöfart med mera i inlandsvatten. Det 

är dock rimligt att stora sjöar såsom Mälaren kan jämföras med 

kusten vilket motiverar bedömningen att hydrologisk regim 

förändras till följd av sjöfart samt turism och rekreation. 
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Tabell 9 Bedömning av relevanta påverkanskällor för Mälaren-Riddarfjärden. (Källa 

VISS: 2020-10-28). 

Påverkanskälla Bedömning enligt 

VISS 

Förslag till 

reviderad 

bedömning 

Förändring av morfologiskt 

tillstånd - för 

översvämningsskydd 

 Betydande 

påverkan 

Förändring av morfologiskt 

tillstånd – annat: Urban 

markanvändning 

Betydande 

påverkan 

Betydande 

påverkan 

Fysisk förlust av hela eller delar 

av vattenförekomster 

 Betydande 

påverkan 

Förändring av hydrologisk 

regim – Sjöfart 

 Betydande 

påverkan 

Förändring av hydrologisk 

regim: annat 

översvämningsskydd 

 Betydande 

påverkan 

Förändring av hydrologisk 

regim – annat: urban 

markanvändning 

 Betydande 

påverkan 

Förändring av hydrologisk 

regim - annat: turism och 

rekreation 

 Betydande 

påverkan 

 

 

Figur 7 Mälaren-Riddarfjärdens vattenförekomst och avrinningsområde (SMHI, SVAR, 

2020-09-23). 
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Riskanalys  

För att utreda risk för de hydromorfologiska bedömningarna behövs 

statusklassificeringarna för relevanta biologiska kvalitetsfaktorer 

och parametrar som redovisas i Tabell 10, samt annan relevant 

information. Eftersom det enligt VISS saknas statusklassificering för 

fisk föreslår utredningen att kvalitetsfaktorn expertbedöms till 

måttlig status (se motivering nedan). Bedömningen av bottenfauna 

bedöms vara felaktig och utredningen föreslår att statusen revideras 

till dålig. 

Motivering: Den kvalitativa bedömning av bottenfauna görs utifrån 

kännedomen att över 90 % av grundområden i Mälaren-Riddarfjärden 

är utfyllda (Tyréns, 2019), se Figur 8. Fisk och bottenlevande 

organismer är beroende av grundområden för sin livscykel. När 90 % 

av förekommande grundområden förstörs eller tas bort bedöms det 

blir ett stort bortfall av ekologiska strukturer och funktioner som 

ger omfattande påverkan på förekommande arter. Utredningen 

bedömer att lokalen för provtagning av bottenfauna inte är 

representativ för hela vattenförekomsten. Eftersom den 

morfologiska parametern strukturer på det grunda vattenområdet i 

sjöar har dålig status så saknas naturliga habitat. Kvalitetsfaktorn 

fisk expertbedöms till måttlig eftersom det provfiske visar på 

avsaknad av juvenil fisk (Miljöbarometern, 2017).  

Riskanalysen avseende morfologiskt tillstånd visar att bedömningen 

är säker eftersom de relevanta biologiska kvalitetsfaktorerna fisk 

och bottenfauna har måttlig respektive dålig status. Utifrån känd 

påverkan (se påverkansanalysen) på Mälaren-Riddarfjärden görs en 

kvalitativ bedömning av hydrologisk regim till otillfredsställande 

status. 

Resultat Steg A1 – Mälaren-Riddarfjärden 

Mälaren-Riddarfjärden identifieras ha betydande mänsklig påverkan 

avseende morfologiska förändringar och riskerar att inte uppnå god 

ekologisk status. 
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Tabell 10 Statusklassificering för relevanta biologiska och hydromorfologiska 

parametrar för påverkan från urban miljö för vattenförekomsten Mälaren 

Riddarfjärden (WA42021115) (Källa VISS 2020-10-28). 

Mälaren Riddarfjärden 

(WA42021115) 

Övergripande ekologisk status 

Kvalitetsfaktor  

Parameter 

Status Förslag 

reviderad 

bedömning av 

status 

Ekologisk status Måttlig  

Bottenfauna God/Hög 

(enligt Medin 

konsult) 

Dålig 

ASPT God/Hög 

(enligt Medin 

konsult) 2019  

Dålig 

Makrofyter Ej klassad Dålig 

 

Fisk  Ej klassad Måttlig  

Fisk i sjöar (EQR8) Ej klassad Ej provfiskad 

med 

standardmetodi

k 

Hydrologisk regim i sjöar  Otillfreds-

ställande 

Vattenståndsvariation i sjöar   

Avvikelse i vinter- eller 

sommarvattenstånd 

  

Vattenståndets förändringstakt i 

sjöar 

  

Morfologiskt tillstånd i sjöar Otillfreds-

ställande 

Otillfreds-

ställande 

Förändring av sjöars planform Hög Hög 

Bottensubstrat i sjöar God God 

Strukturer på det grunda 

vattenområdet i sjöar 

Dålig Dålig  

Närområdet runt sjöar Dålig Dålig 

Svämplanets strukturer och funktion 

runt sjöar 

Dålig Dålig  
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Figur 8 Utsnitt från Stockholmskartan 1805, med dagens strandlinje markerad 

(källa: Tyréns 2019). 

7.5.2 STEG A2 – Mälaren-Riddarfjärden 

Väsentligt ändrad fysisk karaktär 

För att bedöma om Mälaren-Riddarfjärden är väsentligt ändrad i sin 

fysiska karaktär följs analysstegen i vägledningen för KMV. Utifrån 

en VISS-export för riskbedömning kontrolleras status och risk för 

morfologiskt tillstånd och hydrologisk regim. Resultatet, inklusive 

expertbedömningar, från steg A1 för Mälaren-Riddarfjärden går in 

som underlag för steg A2.  
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Bedömning av väsentligt ändrad fysisk karaktär görs utifrån den 

typiska påverkan som miljön i stort och/eller respektive 

samhällsnyttig verksamhet primärt leder till. På grund av avsaknad 

av hydrologiska parametrar som svarar på den typiska påverkan från 

staden (se avsnitt 7.1.1) och miljön i stort används istället en 

kvalitativ bedömning för att beskriva graden och nivån av fysiska 

förändringar i enlighet med påverkansanalysen (8 § HVMFS 

2017:20). Det finns en kumulativ påverkan på vattenförekomsten; 

Mälaren regleras för att förhindra översvämning och för att 

möjliggöra säker navigation, därtill finns fysiska förluster och 

förändringar orsakade av urbana miljöer. Sammantaget avspeglas 

den kumulativa påverkan inte i statusklassificering av hydrologiska 

regim. Utredningen visar att dessa kumulativa påverkanskällor utgör 

skäl för att bedöma vattenförekomsten som väsentligt ändrad i sin 

fysiska karaktär, se Tabell 11. 

Tabell 11 Analysresultat av väsentligt ändrad fysisk karaktär och relevanta 

biologiska kvalitetsfaktorer. (Källa VISS 2020-11-20 och resultat från Steg A1). 

Mälaren Riddarfjärden (WA42021115)) 

Miljö-

konsekvensty

p 

Kvalitets

-faktor 

Para-

meterns 

status 

Risk-

bedömning 

Biologiska 

kvalitets-

faktorer 

Väsentligt 

ändrad 

fysisk 

karaktär? 

Morfologiska 

förändringar  

och 

kontinuitet 

Morfo-

logiskt 

tillstånd 

Otillfreds-

ställande 

Risk (enligt 

befintlig 

klassning i 

VISS) 

Bottenfauna: 

dålig status 

 

Fisk: måttlig 

status 

Ja med 

reviderad 

bedömning 

av 

hydrologisk 

regim 

Flödes-

förändringar 

Hydro-

logisk 

regim 

  

 

Resultat Steg A2 – Mälaren-Riddarfjärden 

Mälaren-Riddarfjärden uppfyller kraven för att förklaras som 

preliminärt kraftigt modifierad vattenförekomst eftersom den har 

uppenbart väsentligt ändrad fysisk karaktär. 

7.5.3 STEG B1 – Mälaren-Riddarfjärden 

Identifiera restaureringsåtgärder för att uppnå god ekologisk status 

till följd av de hydromorfologiska förändringarna i enlighet med 

vägledningen utförs steg B enligt följande beskrivning. 

För Mälaren-Riddarfjärden finns underlag till lokalt åtgärdsprogram 

framtaget med detaljerade förslag på åtgärder (Tyréns, 2019). 
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Underlaget till åtgärdsprogrammet är framtaget med syftet att 

förbättra den fysiska miljön i och runt vattendraget med målet att 

återskapa naturliga habitat. Steg B i KMV-vägledningen kräver att 

restaureringsåtgärderna ska vara väldefinierade och kunna härledas 

till klassgräns i bedömningsgrunderna (HVMFS 2019:25) för att nå 

god ekologisk status. Eftersom åtgärdsförslagen i underlaget till 

Mälaren-Riddarfjärden lokala åtgärdsprogram inte kan härledas till 

klassgränser finns de inte med i denna rapport. 

Åtgärder för konnektivitet 

Längsgående konnektivitet, det vill säga konnektivitet till grunda 

områden bedöms vara påverkad till mer än 90 % på grund av 

utfyllnader (grundområdena finns inte kvar) (Tyréns, 2019). 

Konnektivitet till närområde och svämplan bedöms vara påverkat till 

82 % på grund av utfyllnader. Konnektiviteten till flera mindre 

tillrinnande vattendrag bedöms vara dålig. Däremot bedöms 

konnektivitet till angränsande vattenförekomster vara god.  

Åtgärder för att nå god status för konnektivitet skulle innebära att 

utfyllnader motsvarande minst 75 % skulle behöva tas bort så att 

konnektivitet till grundområden, närområden och svämplan 

återskapas, samt att konnektivitet till tillrinnande vattendrag 

återskapas.  

Åtgärder för morfologiskt tillstånd 

Artificiell markanvändning inom närområdet (0-30 m): 82 % av 

närområdet till Riddarfjärden utgörs av artificiell mark. För att nå 

klassen god behöver minst 67 % av närområdet återställas till 

referensförhållandet med en bredd av 30 m (minst 15 m enligt 

åtgärdsbiblioteket) intill sjön, se Tabell 12.  

Grundområden behöver återskapas: Över 90 % av de grunda 

bottnarna bedöms ha försvunnit på grund av utfyllnader.   

Restaurering av strukturer på det grunda vattenområdet i sjöar: 

Över 90 % av strukturerna på de grunda områdena bedöms ha 

försvunnit till följd av utfyllnader (grundområdena finns inte kvar).    

Svämplanets strukturer och funktion: Något egentligt svämplan 

finns inte kvar på grund av utfyllnader och regleringen av Mälaren. 

Det gör att höga vattennivåer som skapar svämplanets strukturer 

och funktion saknas. Naturliga svämplan behöver återskapas.  
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Åtgärder för hydrologisk regim 

Naturliga hög- och lågvattennivåer behöver återskapas genom 

förändrad reglering.   

Tabell 12. Föreslagna åtgärder för att nå god ekologisk status i Mälaren-

Riddarfjärden. 

Åtgärd Storlek Kostnads-

schablon 

Restaurering kantzoner – 

urban markanvändning. 

Storleksuppgifter 

saknas 

Saknas 

Biotopvård i sjö- avser bland 

annat 

restaurering/återskapande 

av grunda områden och 

våtmarker. Restaurering av 

strandnära vegetation och 

sjöbaserad makrovegetation 

med mera. 

Storleksuppgifter 

saknas 

Saknas för åtgärd i 

stadsmiljö. 

Särskilda sjöfarts och 

båtlivsåtgärder. 

Storleksuppgifter 

saknas 

 

Tillförsel av block, lekgrus, 

död ved och andra 

habitatstrukturer. 

Storleksuppgifter 

saknas 

100 000 kr/ha 

Återskapa eller förbättra 

hydrologisk regim. 

Storleksuppgifter 

saknas 

Saknas för åtgärd i 

stadsmiljö. 

 

Samband mellan hydromorfologisk påverkan och påverkan på de 

biologiska kvalitetsfaktorerna:  

De grunda bottnarna i en sjö utgör mycket viktiga biotoper för en 

sjös ekosystem. Grunda bottnar hyser normalt en hög förekomst av 

habitatbildande vattenvegetation och hög produktion av 

bottenfauna och fisk. De utgör också fiskens barnkammare där 

juvenila stadier av fisk finner skydd och gott om föda. Utfyllnaden av 

grundområdena påverkar således de biologiska kvalitetsfaktorerna 

bottenfauna, makrofyter och fisk.  

Från närområde och svämplan tillförs de grunda bottnarna 

strukturer och funktioner, till exempel nedfallande träd som bildar 
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habitat, näring i form av nedfallande löv. Angränsande svämplan 

bidrar bland annat med varma och näringsrika förhållanden samt 

rekryteringsområden för fisk.  

När stora delar av de grunda bottnarna försvinner på grund av 

utfyllnader försvinner också vattenvegetationen (makrofyter) vilka 

skapar viktiga habitat för såväl bottenfauna som fisk. Många av de 

dominanta fiskarterna är beroende av makrofyter vid sin 

reproduktion och i tidiga livsstadier t.ex. mört, gädda och abborre. 

Bristen på grundområden återspeglas i det provfiske som 

genomfördes i Riddarfjärden 2017 där juvenil fisk till stor del 

saknades. Bottenfaunaprovtagning inom litoralzonen visar god/hög 

status. Bottenfaunan kan dock på få kvarvarande biotoper visa goda 

förhållanden. Men det visar inte hur stor del av produktionen av 

bottenfauna som försvunnit i jämförelse med ett ursprungligt 

tillstånd. På grund av att över 90% av grundområdena (litoralzonen) 

fyllts igen bör även bottenfaunan klassas som dålig genom en 

expertbedömning (Tyréns, 2019). Inventeringen av vattenvegetation 

i Riddarfjärden visade att bottnarna i låg grad är bevuxna med 

vattenvegetation. Som trolig orsak anges att merparten av 

stränderna är branta. Detta beror till stor del på utfyllnaden av 

grunda bottnar och omfattande mänsklig påverkan. Makrofyter bör 

enligt samma resonemang som ovan klassas som dålig med stöd av 

en expertbedömning.  

7.5.4 STEG B2 – Mälaren-Riddarfjärden 

Leder restaureringsåtgärderna identifierade i steg B1 till en 

betydande negativ påverkan på en samhällsnyttig verksamhet 

och/eller miljön i stort? (8 d § 1 HVMFS 2017:20) 

Utredningens svar: 

Ja, en åtgärd eller kombinationen av åtgärder identifierade i B1 leder 

till en betydande negativ påverkan på en samhällsnyttig verksamhet 

i form av stadsmiljö med tillhörande infrastruktur. Flera åtgärder 

speciellt utmed Norr Mälarstrand och Riddarholmen skulle även 

medföra betydande negativ påverkan på miljön i stort i form av 

påverkan på höga kulturvärden, se Figur 9.  
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Figur 9 Mälaren-Riddarfjärden ligger inom område för Riksintresse för kulturmiljö 

och i nära anslutning till byggnadsminnen (Källa: SMHI (SVAR) och 

Riksantikvarieämbetet, 2020-12-21). 

7.5.5 STEG B3 - Mälaren-Riddarfjärden 

Kan nyttan, som den samhällsnyttiga verksamheten fyller, av 

tekniska skäl och med rimliga kostnader uppnås på ett annat sätt 

som är väsentligt bättre för miljön? 

1. Kan nyttan av verksamheten uppnås på annat sätt? 

2. Är det rimligt av tekniska skäl? 

3. Är det väsentligt bättre för miljön? 

4. Är det rimligt utan höga kostnader? 

Utredningens redogörelse för steg 1-4:  

Exempel på områden som skulle beröras av åtgärder för att nå GES: I 

Klara sjö har stora utfyllnader gjorts vilket minskat förekomsten av 

grundområden. Vattenspegeln mellan Stora och Lilla Essingen har 

minskat genom utfyllnad vid Lilla Essingen. Norr mälarstrand har 

byggts ut på gammal sjöbotten. Delar av Riddarholmskanalen har 

byggts över med trafikled. Åtgärder för att återställa den naturliga 

vattenregimen skulle också behöva genomföras.   
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Att uppnå nyttan på annat sätt skulle innebära att riva delar av 

Stockholms innerstad som ligger i anslutning till vattnet; att där ta 

bort utfyllnader och restaurera grundområden och även anlägga en 

naturlig zon om ca 30 meters bredd utmed vattnet. Det skulle 

innebära mycket stora tekniska utmaningar. Åtgärderna bedöms 

inte innebära en miljöförbättring då ny naturmark skulle behöva tas 

i anspråk samtidigt som befintlig infrastruktur, byggnader med 

mera skulle behöva rivas och ersättas. Det är heller inte rimligt på 

grund av de extremt höga kostnader som åtgärdsarbetet skulle 

medföra. Åtgärderna skulle även påverka flera värdefulla 

kulturmiljöer. Åtgärden att återskapa naturlig vattenregim skulle 

sannolikt leda till översvämningar vid naturligt höga vattennivåer 

samtidigt som det skulle omöjliggöra fartygstrafik vid lågflöden. 

7.5.6 STEG B4 - Mälaren-Riddarfjärden 

Innebär identifierat annat sätt att god ekologisk status kan uppnås?  

(8 e § HVMFS 2017:20) 

Utredningens svar: 

Nej. 

7.5.7 STEG C1 – Mälaren-Riddarfjärden 

Förklara ytvattenförekomsten som KMV 

Utredningen föreslår att Mälaren-Riddarfjärden förklaras som KMV. 

7.5.8 STEG C2 – Mälaren-Riddarfjärden 

Vattenförekomsten Mälaren-Riddarfjärden kan förklaras som kraftigt 

modifierad på grund av uppenbart väsentligt ändrad fysisk karaktär; 

både hydrologisk regim och morfologiskt tillstånd har 

otillfredsställande status. De restaureringsåtgärder som behöver 

genomföras för att vattenförekomsten ska nå god ekologisk status 

är så omfattande att de skulle medföra en betydande negativ 

påverkan på den urbana miljön som samhällsnyttig verksamhet. Den 

samhällsnyttiga verksamheten omfattar bland annat riksintresse för 

kulturmiljö (enligt 3 kap § 6 miljöbalken), byggnadsminnen samt 

översvämningsskydd för bebyggelse och infrastruktur i sjöns 

närområde.  
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7.6 Norrström 

7.6.1 STEG A1 – Norrström 

Påverkansanalys 

Enligt VISS bedöms Norrström, se Figur 10, ha betydande påverkan 

för förändring av morfologiskt tillstånd och fysisk förlust av 

vattenmiljön. Utredningen föreslår revideringar i påverkansanalysen 

för förändring av hydrologisk regim med koppling till 

översvämningsskydd och urban markanvändning. Bedömningarna 

enligt VISS och förslag till reviderade bedömningar redovisas i Tabell 

13.  

Motivering: eftersom 100 % av vattendragets längd är påverkat med 

avseende på morfologin så är även den specifika flödeseffekten i 

vattendraget förändrad vilket motiverar betydande påverkan på 

förändring av hydrologisk regim för urban markanvändning och 

översvämningsskydd. Därtill kontrolleras flödet i Norrström och 

dess parallellfåra Stallkanalen av utskovsluckor för dämmet som 

reglerar vattennivån i Mälaren. Flödet är större i Norrström eftersom 

den prioriteras över Stallkanalen vilket gör att Norrström har en 

strömmande karaktär. Sammantaget bedöms att förändringen av 

hydrologisk regim är betydande.  
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Tabell 13. Klassificering av betydande påverkan för Norrström. Påverkanskällorna 

som redovisas bedöms vara relevanta utifrån staden som påverkan och 4 kap. 3 § 

vattenförvaltningsförordningen (Källa VISS 2020-10-28). 

Påverkanskälla Bedömning 

enligt VISS 

Förslag till 

reviderad 

bedömning 

Förändring av 

morfologiskt tillstånd - 

för översvämningsskydd 

Betydande 

påverkan 

Betydande 

påverkan 

Förändring av 

morfologiskt tillstånd – 

annat: urban 

markanvändning 

Betydande 

påverkan 

Betydande 

påverkan 

Fysisk förlust av hela 

eller delar av 

vattenförekomster  

Betydande 

påverkan 

Betydande 

påverkan 

Förändring av 

hydrologisk regim: annat 

översvämningsskydd 

 Betydande 

påverkan 

Förändring av 

hydrologisk regim – 

annat: urban 

markanvändning 

 Betydande 

påverkan 
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Figur 10 Norrström vattenförekomst och avrinningsområde (SMHI, SVAR, 2020-09-

23). 

Riskanalys  

För att utreda risk rörande de hydromorfologiska bedömningarna 

behövs statusklassificeringarna för relevanta biologiska 

kvalitetsfaktorer som redovisas i Tabell 14. Eftersom det enligt VISS 

saknas statusklassificeringar för relevanta biologiska 

kvalitetsfaktorer föreslår utredningen en kvalitativ bedömning av 

fisk och bottenfauna. För hydromorfologi föreslås en reviderad 

kvalitativ bedömning av hydrologisk regim, vattendragets 

närområde och svämplanets strukturer och funktion i vattendrag. 

Motivering:  

Det har inte gjorts några provfisken eller 

bottenfaunaundersökningar i vattenförekomsten. Dock finns 

provfisken i den angränsande ytvattenförekomsten Mälaren-

Riddarfjärden som används för att extrapolera bedömningen av fisk 

till måttlig status. Provfisket i Riddarfjärden får framförallt anses 

spegla det fisksamhälle som återfinns uppströms fördämningarna. 

Provfisket visar på måttlig status på grund av avsaknad av årsungar 

av fisk (Miljöbarometern, 2017). Det finns även ett provfiske som 

genomfördes av SLU i Stockholms innerskärgård 2011 

(Miljöbarometern 2012). Provfisket inkluderade vattenförekomsten 
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Strömmen. Med största sannolikhet kommer den fisk som vandrar 

upp i Norrström i huvudsak från Strömmen och Stockholms 

innerskärgård varför provfisket bör avspegla den potentiella 

fiskfaunan i Norrström. Provfisket visar en dominans av mört och 

abborre. Mört och abborre dominerade på djup grundare än 10 

meter. På 10 till 20 meter dominerade strömming och nors. 

Provfisket visade även att rikligast fångst erhölls på det grundaste 

området (0-3 m) såväl till antal som vikt. Det visade även att det är 

små individer som uppehåller sig på de grunda områdena. Detta 

styrker vår uppfattning om att påverkan på grunda områden genom 

utfyllnader påverkar vattenförekomstens ekologiska status. Men 

provfisket är inte statusklassat och vi har heller inte lyckats få tag i 

rådata för att göra en klassning av fiskens status. I och med att 

Norrström inklusive Stallkanalen är starkt påverkad av att stränderna 

är ersatta av kajliknande strukturer samtidigt som vattenföringen är 

starkt påverkad genom reglering bedöms såväl fisk som bottenfauna 

vara starkt påverkade. 

Specifik flödeseffekt i vattendrag bedöms till dålig status, och 

därmed får även kvalitetsfaktorn hydrologisk regim dålig status. 

Bedömningen görs med kännedomen att hela vattendraget är rätat 

och omgrävt med stor påverkan på morfologin. Alla de morfologiska 

parametrar som påverkar specifik flödeseffekt i vattendrag har dålig 

status.  

Både vattendragets närområde och svämplanets strukturer och 

funktion i vattendrag expertbedöms till dålig status eftersom hela 

vattendragets kanter är stenskodda svämplan saknas samt hela 

närområdet är bebyggd mark, se Figur 11. 
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Figur 11 Området runt Norrström i centrala Stockholm består av anlagda ytor (Källa: 

google maps, 2020-12-17). 

Enligt befintlig riskbedömning i VISS (2020-10-28) riskerar 

vattenförekomsterna att inte nå god ekologisk status med avseende 

på morfologiska förändringar. Med stöd i den kvalitativa 

bedömningen av fisk, bottenfauna och hydrologisk regim föreslås 

bedömningen revideras utifrån att flödesförändringar orsakar risk 

att inte nå god ekologisk status. Vidare är den urbana miljön runt 

Norrström omfattande och orsakar varaktig påverkan på 

ytvattenförekomstens morfologi och hydrologi. Förväntad utveckling 

av den urbana miljön bedöms medföra en fortsatt betydande 

påverkan på morfologin och hydrologin. Sammantaget visar 

riskanalysen av hydrologisk regim och morfologiskt tillstånd att 

bedömningarna är säkra.    

Resultat Steg A1 – Norrström 

Norrström identifieras ha betydande mänsklig påverkan för 

flödesförändring och morfologiska förändringar och riskerar att inte 

uppnå god ekologisk status. 
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Tabell 14. Statusklassificering för relevanta biologiska och hydromorfologiska 

parametrar för påverkan från urban miljö för vattenförekomsten Norrström 

(WA53873576). (Källa VISS 2020-10-28). 

Norrström (WA53873576) 

Övergripande ekologisk status 

Kvalitetsfaktor 

Parameter 

Status Förslag 

reviderad 

bedömning 

av status 

Ekologisk status Måttlig  

Bottenfauna Ej klassad Dålig 

ASPT Ej klassad  

Fisk   Måttlig 

Fisk i rinnande vatten (VIX)   

Fisk i rinnande vatten (VIXMORF)   

Fisk i rinnande vatten (VIXsm)   

Hydrologisk regim i vattendrag  Dålig 

Specifik flödeseffekt i vattendrag  Dålig 

Volymsavvikelse i vattendrag   

Avvikelse i flödets förändringstakt   

Vattenståndets förändringstakt i vattendrag   

Morfologiskt tillstånd i vattendrag Dålig Dålig 

Vattendragsfårans form Dålig  Dålig 

Vattendragets planform Dålig Dålig 

Vattendragsfårans bottensubstrat   

Död ved i vattendrag   

Strukturer i vattendraget   

Vattendragsfårans kanter Dålig  Dålig 

Vattendragets närområde  Dålig 

Svämplanets strukturer och funktion i 

vattendrag 

Otillfreds-

ställande  

Dålig 



  

  

 

Uppdrag: 309000 Utredning av kraftigt modifierat vatten i Stockholm 2021-09-24 

Beställare: Stockholms stad, Miljöförvaltningen 

Rapport KMV_urban_RAPPORT_tillgänglighetsanpassad-v2.docx 

53(83)  

7.6.2 STEG A2 – Norrström 

Väsentligt ändrad fysisk karaktär 

För att bedöma om Norrström är väsentligt ändrad i sin fysiska 

karaktär följs analysstegen i vägledningen för KMV. Utifrån en VISS-

export för riskbedömning kontrolleras status och risk för 

morfologiskt tillstånd och hydrologisk regim. Resultatet från steg A1 

för Norrström går in som underlag för steg A2. Norrström bedöms 

ha väsentligt ändrad fysisk karaktär eftersom båda 

kvalitetsfaktorerna har dålig status, se Tabell 15.  

Tabell 15. Analysresultat av väsentligt ändrad fysisk karaktär och relevanta 

biologiska kvalitetsfaktorer (Källa VISS 2020-11-20 och resultat från Steg A1). 

Norrström (WA53873576) 

Miljö-

konsekvens-

typ 

Kvalitets-

faktor 

Parameterns 

status 

Risk-

bedömning 

Biologiska 

kvalitets-

faktorer 

Väsentligt 

ändrad 

fysisk 

karaktär? 

Morfologiska 

förändringar  

och 

kontinuitet 

Morfologiskt 

tillstånd 

Dålig Risk Bottenfauna

/ASPT: dålig 

status 

 

Fisk: måttlig 

status 

 

Ja med 

reviderad 

bedöm-

ning av 

hydro-

logisk 

regim 

Flödes-

förändringar 

Hydrologisk 

regim 

Expert-

bedömd 

Dålig 

Risk 

 

Resultat Steg A2 – Norrström 

Norrström uppfyller kraven för att förklaras som preliminärt kraftigt 

modifierad vattenförekomst eftersom den har uppenbart väsentligt 

ändrad fysisk karaktär. 

7.6.3 STEG B1 – Norrström 

I syfte att identifiera restaureringsåtgärder för att uppnå god 

ekologisk status till följd av de hydromorfologiska förändringarna i 

enlighet med vägledningen utförs steg B enligt följande beskrivning. 

Norrström är mer att beteckna som en kanal än ett vattendrag med 

artificiella kanter och en omgivning som är helt artificiell. Drygt en 

tredjedel av vattenförekomsten är indämd med samma vattennivå 
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som Riddarfjärden. Den andra nedströms liggande delen kan 

däremot mer anses likna ett vattendrag. Under perioder då luckorna 

står öppna är nedre delen av Norrström att beteckna som en 

strömvattensbiotop. 

Reglering av vattenflödet ur Mälaren sker vid flera platser varav 

reglering finns i Norrström på vardera sida om Helgeandsholmen. 

Flödet i den södra fåran, Stallkanalen, hålls normalt igen medan 

huvudflödet i Norrström går via den norra fåran. Under perioder 

med flöden hålls Mälarens nivå nere för att undvika höga 

vattennivåer. Detta sker genom reglering vid ett flertal platser. 

Under lågflödesperioder hålls vattennivån i Mälaren uppe bland 

annat för att säkerställa framkomlighet för sjöfarten. 

Fisk kan röra sig mellan Saltsjön och Mälaren via den fiskväg som 

finns vid Slussen. Men i denna vattenförekomst finns ingen 

fiskväg/faunapassage som kan anses fungera annat än för enstaka 

individer av simstarka arter (tex öring och lax).  

Åtgärder för konnektivitet 

För att åtgärda konnektivitet så behövs en fungerande fiskväg. För 

att åtgärda konnektivitet till närområde och svämplan behöver 

naturliga stränder återskapas. 

Åtgärder för morfologiskt tillstånd 

Artificiell markanvändning inom närområdet (0-30 m): Närmiljön 

utmed vattendraget domineras helt av artificiell mark. 

Åtgärdsbehovet består av att återställa närmiljön, vattendragets 

kanter samt svämplan till ett mer ursprungligt tillstånd. För att nå 

god status behöver 85 % av närområdet återställas. Åtgärden berör 

flera parametrar avseende bedömningsgrunder för morfologiskt 

tillstånd, se Tabell 16.  
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Åtgärder för hydrologisk regim 

För att nå god hydrologisk regim bör avrinningen ur Mälaren 

efterlikna den naturliga. Vattennivåer bör tillåtas nå såväl naturligt 

låga som höga nivåer.  

Tabell 16. Föreslagna åtgärder för att Norrström ska nå god ekologisk status. 

Åtgärd Storlek Kostnadsschablon 

Restaurering kantzoner – 

urban markanvändning. 

85 % Saknas 

Återskapa eller förbättra 

hydrologisk regim. 

 Saknas  

 

Samband mellan hydromorfologisk påverkan och påverkan på de 

biologiska kvalitetsfaktorerna:  

Några biologiska undersökningar har inte utförts i 

vattenförekomsten. Däremot bör provfisket i Riddarfjärden avspegla 

förhållanden i övre delen av vattenförekomsten (reproduktion 

saknas). Nedströms dammluckorna bör fisksamhället snarast likna 

det som förekommer i Lilla Värtan. Även lax och öring förekommer 

men det är utsatt fisk och bör inte medräknas vid en bedömning av 

ekologisk status. I samband med att dammluckorna står öppna 

ansamlas en hel del fisk exempelvis nors, gös och olika arter av 

karpfiskar. Det har exempelvis noterats asp och vimma men 

sannolikt är statusen (om de överhuvudtaget finns kvar) svag på 

dessa arter. Nors kommer under vissa år in till Strömmen i stora 

mängder även på hösten. Här förekommer viss fisklek dock okänt 

hur mycket och vilka arter. Sambandet mellan hydromorfologisk 

påverkan och påverkan på de biologiska kvalitetsfaktorerna får 

anses vara relativt god.  

7.6.4 STEG B2 – Norrström 

Leder restaureringsåtgärderna identifierade i steg B1 till en 

betydande negativ påverkan på en samhällsnyttig verksamhet 

och/eller miljön i stort? (8 d § 1 HVMFS 2017:20) 

Norrström är en vattenförekomst som består av Norrström på ena 

sidan och Stallkanalen på andra sidan och i mitten ligger 

Helgeandsholmen. Vattenförekomsten omgärdas av Kungliga slottet, 
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Riksdagshuset, Sagerska huset, Arvfurstens palats, Kungliga Operan, 

Gustav Adolfs torg med mera, se Figur 12.  

Framförallt åtgärden restaurering av närmiljön i steg B1 leder till en 

betydande negativ påverkan på flera värdefulla kulturmiljöer. 

Norrström kantas av byggnader med mycket höga kulturvärden vilka 

flertalet också är skyddade som statliga byggnadsminnen. I området 

förekommer även fasta fornlämningar. Därigenom bör 

vattenförekomsten förklaras som KMV.  

 

Figur 12. Norrström rinner genom områden med riksintresse för kulturmiljö och i 

nära anslutning till byggnadsminnen (Källa: SMHI (SVAR) och Riksantikvarieämbetet, 

2020-12-21). 

7.6.5 STEG B3 – Norrström 

Steg B3 utgår eftersom åtgärderna endast bedömts utifrån miljön i 

stort, inte samhällsnyttig verksamhet. 

Att genomföra åtgärder på de platser i vattenförekomsten som inte 

har höga kulturmiljövärden bedöms inte medföra att god ekologisk 

status nås. Dessutom till extremt höga kostnader. De åtgärder som 

bedöms som rimliga att utföra utan att påverka de höga 

kulturmiljövärdena bör ingå i åtgärder för att nå den 

miljökvalitetsnorm som beslutas för den kraftigt modifierade 

vattenförekomsten.  
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7.6.6 STEG C1 – Norrström 

Förklara ytvattenförekomsten som KMV 

Utredningen föreslår att Norrström förklaras som KMV. 

7.6.7 STEG C2 – Norrström 

Vattenförekomsten Norrström kan förklaras som kraftigt modifierad 

på grund av uppenbart väsentligt ändrad fysisk karaktär; både 

hydrologisk regim och morfologiskt tillstånd har dålig status. De 

restaureringsåtgärder som behöver genomföras för att 

vattenförekomsten ska nå god ekologisk status är så omfattande att 

de skulle medföra en betydande negativ påverkan på den urbana 

miljön som samhällsnyttig verksamhet. Den samhällsnyttiga 

verksamheten omfattar bland annat riksintresse för kulturmiljö 

(enligt 3 kap § 6 miljöbalken), byggnadsminnen samt 

översvämningsskydd för bebyggelse och infrastruktur i 

vattendragets närområde.  
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7.7 Strömmen  

7.7.1 STEG A1 – Strömmen 

Påverkansanalys 

Enligt VISS bedöms Strömmen ha betydande påverkan för förändring 

av morfologiskt tillstånd och hydrologisk regim (det vill säga 

hydrografiska villkor) kopplat till drivkrafterna sjöfart, offentlig 

vattenförsörjning, transport översvämningsskydd samt turism och 

rekreation, se Tabell 17. Strömmens vattenförekomst och 

avrinningsområde visas i Figur 13. 

Motivering: Utredningen föreslår inga revideringar i 

påverkansanalysen eftersom bedömningarna anses korrekta och 

heltäckande för verksamheter inom vattenförekomsten. 

Tabell 17. Klassificering av betydande påverkan för Strömmen. Påverkanskällorna 

som redovisas bedöms vara relevanta utifrån staden som påverkan och 4 kap. 3 § 

vattenförvaltningsförordningen (Källa VISS 2020-10-28). 

Påverkanskälla Bedömning enligt VISS 

Förändring av hydrologisk regim – Sjöfart Betydande påverkan  

Förändring av hydrologisk regim - 

offentlig vattenförsörjning 

Betydande påverkan 

Förändring av hydrologisk regim – annat: 

transport 

Betydande påverkan  

 

Förändring av hydrologisk regim – annat: 

översvämningsskydd 

Betydande påverkan  

 

Förändring av hydrologisk regim – annat: 

turism och rekreation 

Betydande påverkan  

 

Förändring av morfologiskt tillstånd - för 

sjöfart 

Betydande påverkan 

Förändring av morfologiskt tillstånd – 

annat: transport 

Betydande påverkan  

Förändring av morfologiskt tillstånd – 

annat: Turism och rekreation 

Betydande påverkan 

 



  

  

 

Uppdrag: 309000 Utredning av kraftigt modifierat vatten i Stockholm 2021-09-24 

Beställare: Stockholms stad, Miljöförvaltningen 

Rapport KMV_urban_RAPPORT_tillgänglighetsanpassad-v2.docx 

59(83)  

 

Figur 13. Strömmens vattenförekomst och avrinningsområde (SMHI, SVAR, 2020-09-

23). 

Riskanalys 

För att utreda risk avseende de hydromorfologiska bedömningarna 

behövs statusklassificeringarna för relevanta biologiska 

kvalitetsfaktorer som redovisas i Tabell 18. I de hydromorfologiska 

bedömningsgrunderna (HVMFS 2019:25) för kustvatten ingår inte 

kvalitetsfaktorn fisk. Om fisk ingick skulle den i första hand relevant 

som stödparametern för biologin kopplat till kvalitetsfaktorn 

konnektivitet. Fiskens status är också en viktig beskrivande del i hur 

väl ekosystemet fungerar. Enligt befintlig riskbedömning i VISS 

(2020-10-28) riskerar vattenförekomsten att inte nå god ekologisk 

status med avseende på morfologiska förändringar och 

flödesförändringar. Med stöd i expertbedömningen av bottenfauna 

blir riskanalysen säker för flödesförändringar och morfologi. 

Motivering: Skärgårdsrapporten (2020) beskriver att bottenfauna 

(BQIm) varierade från god till dålig status i Stockholms innerskärgård. 

Enligt VISS bedöms 97 % av de grunda bottnarna (0-15 meter) i 

Strömmen ha en väsentligt påverkad morfologi. Med kännedom att 

det grunda vattenområdet påvisar en morfologi som har dålig status 

föreslår föreliggande utredning som kvalitativ bedömning av 

bottenfauna att statusen är dålig på grund av avsaknad av 

opåverkade habitat. Enligt motiveringen för riskanalysen i VISS 
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(2020-12-15) antas bottenfaunans population och mångfald vara 

påverkade eftersom den stora fysiska påverkan försämrat 

spridningsmöjligheterna och minskat dess habitat. Vidare påverkas 

troligen makrofyter, såsom kransalger, av fysisk störning, ökad 

sedimentation och instabila substrat (VISS, 2020-12-15).  

Avsaknaden av opåverkade grunda områden påverkar även 

förekomsten av fisk, inte minst juvenila stadier. Vid det provfiske 

som genomfördes 2011 i Stockholms innerskärgård fångades mest 

fisk på de grunda bottnarna med en dominans av mört och abborre. 

Till antalet fångades mest fisk på 0 till 3 meters djup. Viktmässigt 

var skillnaden mellan de olika djupzonerna inte lika tydliga vilket 

visar att de fiskar som uppehåller sig på grunt vatten är små och 

många. På 10 till 20 meters djup ändrades fisksamhället då 

strömming var vanligast i fångsten.  

Endast ett fåtal individer av gädda och tånglake fångades vilka 

borde vara vanliga arter i Stockholms innerskärgård. Till viss del 

förklaras det av att dessa arter är mer stationära än tex abborre och 

mört och fångas inte lika ofta i nät. Men det bedöms inte vara hela 

förklaringen. Avsaknad av lämpliga lekområden för gädda kan vara 

en förklaring.   

Provfisket stärker vikten av de grunda bottnarnas betydelse för den 

ekologiska statusen i vattenförekomsten. Med en stor andel av det 

grunda vattenområdet som är påverkat bedöms inte god ekologisk 

status kunna nås. 

Resultat Steg A1 – Strömmen 

Strömmen identifieras ha betydande mänsklig påverkan för 

flödesförändring och morfologiska förändringar och riskerar att inte 

uppnå god ekologisk status. 
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Tabell 18. Statusklassificering för relevanta biologiska och hydromorfologiska 

parametrar för påverkan från urban miljö för vattenförekomsten Strömmen 

(WA79755821). (Källa VISS 2020-10-28). 

Strömmen (WA79755821) 

Övergripande ekologisk status  

Kvalitetsfaktor  

Parameter 

Status Förslag 

reviderad 

bedömning 

av status 

Ekologisk status Otillfreds-

ställande 

 

Makroalger och gömfröiga växter Data saknas   

Makroalger, djuputbredning   

Bottenfauna  Dålig 

BQI   

Hydrografiska villkor i kustvatten och 

vatten i övergångszon 

Dålig Dålig 

Tidvattenregim och 

vattenståndsvariation i kustvatten och 

vatten i övergångszon 

  

Strömningsförhållanden i kustvatten 

och vatten i övergångszon 

  

Vågregim i kustvatten och vatten i 

övergångszon 

Dålig Dålig 

Sötvatteninflöde och vattenutbyte i 

kustvatten och vatten i övergångszon 

Måttlig  Måttlig 

Morfologiskt tillstånd i kustvatten och 

vatten i övergångszon 

Dålig  Dålig 

Grunda vattenområdets morfologi i 

kustvatten och vatten i övergångszon 

Dålig  Dålig 

Bottensubstrat och sedimentdynamik i 

kustvatten och vatten i övergångszon 

Dålig  Dålig 

Bottenstrukturer i kustvatten och 

vatten i övergångszon 

Otillfreds-

ställande 

Otillfreds-

ställande 
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7.7.2 STEG A2 – Strömmen 

Väsentligt förändrad fysisk karaktär 

För att bedöma om Strömmen är väsentligt ändrad i sin fysiska 

karaktär följs analysstegen i vägledningen för KMV. Utifrån en VISS-

export för riskbedömning kontrolleras status och risk för 

morfologiskt tillstånd och hydrografiska villkor. Resultatet från steg 

A1 för Strömmen går in som underlag för steg A2. Strömmen 

bedöms ha väsentligt ändrad fysisk karaktär eftersom båda 

kvalitetsfaktorerna har dålig status, se Tabell 19.  

Tabell 19. Analysresultat av väsentligt ändrad fysisk karaktär och relevanta 

biologiska kvalitetsfaktorer (Källa VISS 2020-11-20). 

Strömmen (WA79755821) 

Miljö-

konsekvens-

typ 

Kvalitets-

faktor 

Para-

meterns 

status 

Risk-

bedömning 

Biologiska 

kvalitets-

faktorer 

Väsentligt 

ändrad fysisk 

karaktär? 

Morfologiska 

förändringar 

och 

kontinuitet 

Morfo-

logiskt 

tillstånd 

Dålig Risk (enligt 

befintlig 

klassning i 

VISS) 

Klassning 

saknas för 

relevanta 

biologiska 

kvalitets-

faktorer 

Ja 

Flödes-

förändringar 

Hydro-

grafiska 

villkor 

Dålig Risk (enligt 

befintlig 

klassning i 

VISS) 

 

Resultat Steg A2 – Strömmen 

Strömmen uppfyller kraven för att förklaras som preliminärt kraftigt 

modifierad vattenförekomst eftersom den har uppenbart väsentligt 

ändrad fysisk karaktär. 

7.7.3 STEG B1 – Strömmen 

I syfte att identifiera restaureringsåtgärder för att uppnå god 

ekologisk status till följd av de hydromorfologiska förändringarna i 

enlighet med vägledningen utförs steg B enligt följande beskrivning. 

Underlaget avseende hur stor påverkan som skett i 

vattenförekomsten Strömmen i jämförelse med ett ursprungligt 

tillstånd är bristfällig. Det finns till exempel inget underlag som 
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visar hur stora arealer som är utfyllda jämfört med ett ursprungligt 

tillstånd. 

Vattenförekomsten har en areal på cirka 4 km
2

. Arealen med 

vattenområden djupare än 15 m uppgår till cirka 1,6 km
2

. Arealen 

vattenområde grundare än 15 m uppgår till cirka 2,4 km
2

. Den 

ursprungliga arealen vattenområde grundare än 15 m är inte känd. 

Man vet dock att stora utfyllnader skett på flera ställen till exempel i 

Hammarbysjön (se Figur 14). 

 

Figur 14. Tillaeus karta från 1733 över Stockholm (källa: 

http://www.stockholmgamlastan.se/). 

Enligt VISS bedöms 97 % av de grunda bottnarna (0-15 m) ha en 

väsentligt påverkad morfologi.   

Detta är orsakat av utfyllnader, muddringar, hamnanläggningar för 

såväl yrkesfartyg som fritidsbåtar, vägar med mera. Grunda bottnar 

är mycket viktiga biotoper för makroalger och gömfröiga växter 

samt litoral bottenfauna. Dessa biotoper utgör dessutom fiskens 

barnkammare.  

Åtgärdsbehovet utgörs dels av att återskapa grunda bottnar till ett 

mer ursprungligt tillstånd avseende minst 85 % av den ursprungliga 

arealen, se Tabell 20. Samt att restaurera de återskapade bottnarna 
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och minst 85 % av kvarvarande grunda bottnar till ett mer 

ursprungligt tillstånd avseende såväl djup som bottenmaterial samt 

återplantering av makroalger och gömfröiga växter.  

Tabell 20. Åtgärdsförslag och deras storlek för att nå god ekologisk status för 

Strömmen 

Åtgärd Storlek (% av 

vattenförekomsten) 

Kostnadsschablon 

Återskapa grunda 

bottnar – urban 

markanvändning. 

85 Saknas 

Restaurering grunda 

bottnar – substrat och 

vegetation. 

85 Saknas  

7.7.4 STEG B2 – Strömmen 

Leder restaureringsåtgärderna identifierade i steg B1 till en 

betydande negativ påverkan på en samhällsnyttig verksamhet 

och/eller miljön i stort? (8 d § 1 HVMFS 2017:20) 

En stor del av vattenförekomstens stränder består av hamnar, kajer, 

infrastruktur samt bebyggelse. De minst påverkade delarna av 

vattenförekomsten utgörs av södersidan av Djurgården samt 

Djurgårdsbrunnsviken. Dock förekommer även här en stor påverkan 

från bland annat småbåtshamnar och utfyllnader. Sammantaget 

bedöms att åtgärden återskapa grunda bottnar identifierad i B1 

leder till en betydande negativ påverkan på en samhällsnyttig 

verksamhet. Det förekommer även värdefulla kulturmiljöer i 

anslutning till vattenförekomsten, se Figur 15. Det är osäkert om 

och hur mycket dessa skulle påverkas av åtgärderna.  
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Figur 15. Strömmen ligger inom områden med riksintresse för kulturmiljö och i 

nära anslutning till byggnadsminnen (Källa: SMHI (SVAR) och Riksantikvarieämbetet, 

2020-12-21). 

7.7.5 STEG B3 - Strömmen 

Kan nyttan, som den samhällsnyttiga verksamheten fyller, av 

tekniska skäl och med rimliga kostnader uppnås på ett annat sätt 

som är väsentligt bättre för miljön? 

1. Kan nyttan av verksamheten uppnås på annat sätt? 

2. Är det rimligt av tekniska skäl? 

3. Är det väsentligt bättre för miljön? 

4. Är det rimligt utan höga kostnader? 

Redogörelse för steg 1-4:  

Det är orimligt att flytta delar av staden med hamnar, kajer och 

vägar till andra områden. Det bedöms inte heller vara bättre för 

miljön då ny naturmark skulle behöva tas i anspråk samtidigt som 

befintlig infrastruktur, byggnader med mera skulle behöva rivas och 

ersättas. Det är framförallt inte rimligt på grund av de extremt höga 

kostnader som åtgärdsarbetet skulle medföra. I anslutning till 

vattenförekomsten förekommer även ett flertal värdefulla 

kulturmiljöer. 
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7.7.6 STEG B4 - Strömmen 

Innebär identifierat annat sätt att god ekologisk status kan uppnås?  

(8 e § HVMFS 2017:20) 

Utredningens svar: 

Nej. 

7.7.7 STEG C1 – Strömmen 

Förklara ytvattenförekomsten som KMV 

Utredningen föreslår att Strömmen förklaras som KMV.  

7.7.8 STEG C2 – Strömmen 

Vattenförekomsten Strömmen kan förklaras som kraftigt modifierad 

på grund av uppenbart väsentligt ändrad fysisk karaktär; både 

hydrologisk regim och morfologiskt tillstånd har dålig status. De 

restaureringsåtgärder som behöver genomföras för att 

vattenförekomsten ska nå god ekologisk status är så omfattande att 

de skulle medföra en betydande negativ påverkan på den urbana 

miljön som samhällsnyttig verksamhet. Den samhällsnyttiga 

verksamheten omfattar bland annat riksintresse för kulturmiljö 

(enligt 3 kap § 6 miljöbalken), byggnadsminnen samt 

hamnverksamhet, bebyggelse och infrastruktur i kustvattnets 

närområde.  
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7.8 Lilla Värtan 

7.8.1 STEG A1 – Lilla Värtan 

Påverkansanalys 

Enligt VISS bedöms Lilla Värtan ha betydande påverkan avseende 

förändring av morfologiskt tillstånd och hydrologisk regim (det vill 

säga hydrografiska villkor) kopplat till drivkrafterna sjöfart, 

transport samt turism och rekreation, se Tabell 21. Lilla Värtans 

vattenförekomst och avrinningsområde visas i Figur 16. 

Påverkansanalysen visar den kumulativa effekten av de olika 

påverkanstrycken. Det går inte att urskilja hur stor andel som de 

olika drivkrafterna bidrar med (kommunikation per epost med Sonja 

Råberg, Länsstyrelsen Stockholm 2021-06-22). Sjöfarten med 

tillhörande hamnverksamhet i de centrala delarna av 

vattenförekomsten och farleder i östra delen utgör en betydande 

andel av vattenförekomstens yta, se Figur 17. Även andelen bryggor 

och småbåtshamnar är betydande. 

Motivering: Utredningen föreslår inga revideringar i 

påverkansanalysen eftersom bedömningarna anses korrekta och 

heltäckande för verksamheter inom vattenförekomsten. 

Tabell 21. Klassificering av betydande påverkan för Lilla Värtan (WA46408217). 

Påverkanskällorna som redovisas bedöms vara relevanta utifrån staden som 

påverkan och 4 kap. 3 § vattenförvaltningsförordningen (Källa VISS 2021-08-30). 

Påverkanskälla Bedömning enligt VISS 

Förändring av hydrologisk regim – 

sjöfart 

Betydande påverkan  

Förändring av hydrologisk regim – 

annat: transport 

Betydande påverkan  

Förändring av hydrologisk regim – 

annat: turism och rekreation 

Betydande påverkan  

Förändring av morfologiskt tillstånd - 

för sjöfart 

Betydande påverkan 

Förändring av morfologiskt tillstånd – 

annat: transport 

Betydande påverkan  

Förändring av morfologiskt tillstånd – 

annat: turism och rekreation 

Betydande påverkan 
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Figur 16. Lilla Värtan vattenförekomst och avrinningsområde (SMHI, SVAR, 2020-09-

23). 

 

Figur 17. De centrala delarna av Lilla Värtans vattenförekomst utgörs av 

hamnverksamhet och östra delen påverkas av farleder som leder fram till hamnarna 

(Google.maps.com, 2021-09-06). 
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Riskanalys 

Vid riskanalysen av de hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna behövs 

statusklassificering av de relevanta biologiska kvalitetsfaktorerna 

som redovisas i   
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Tabell 22. För kustvatten är det Makroalger och gömfröiga växter 

samt Bottenfauna (BQI) som svarar på fysisk störning så som 

minskade habitat samt ändringar avseende sedimenttransport och 

bottensubstrat. Enligt befintlig riskbedömning i VISS (2021-06-30) 

riskerar vattenförekomsten att inte nå god ekologisk status med 

avseende på morfologiska förändringar och flödesförändringar. 

Trots att det saknas statusklassificeringar för makroalger och 

bottenfauna i VISS bedöms kopplingen mellan fysisk påverkan och 

negativ påverkan på biologin vara tydlig och bedöms vara sämre än 

god status (VISS, 2021-06-30).  

Motivering 

Skärgårdsrapportens bedömning av bottenfauna till måttlig status 

(Lücke, J., 2021) stödjer riskbedömningen i VISS. Utredningen 

föreslår inga revideringar i riskanalysen. Enligt VISS bedöms de 

relevanta biologiska kvalitetsfaktorerna ha sämre än god status utan 

att precisera vilken status. Eftersom det saknas underlag för att 

statusklassificera makroalger gör utredningen en kvalitativ 

bedömning utifrån parametern grunda vattenområdets morfologi 

som har otillfredsställande status. Med kännedom att 58 % av det 

grunda (0 - 15 meter) vattenområdet påvisar en morfologi som är 

väsentligt förändrad bedöms makroalgers status vara måttlig som 

bäst. 

Resultat Steg A1 – Lilla Värtan 

Lilla Värtan identifieras ha betydande mänsklig påverkan för 

flödesförändring och morfologiska förändringar och riskerar att inte 

uppnå god ekologisk status. 
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Tabell 22. Statusklassificering för relevanta biologiska och hydromorfologiska 

parametrar för påverkan från urban miljö för vattenförekomsten Lilla Värtan 

(WA46408217). (Källa VISS 2021-08-30). 

Lilla Värtan (WA46408217) 

Övergripande ekologisk status  

Kvalitetsfaktor  

Parameter 

Status Förslag 

reviderad 

bedömning 

av status 

Ekologisk status Otillfreds-

ställande 

 

Makroalger och gömfröiga växter Ej klassad Måttlig 

Makroalger, djuputbredning   

Bottenfauna Ej Klassad Måttlig 

BQI   

Hydrografiska villkor i kustvatten och 

vatten i övergångszon 

Dålig Dålig 

Tidvattenregim och 

vattenståndsvariation i kustvatten och 

vatten i övergångszon 

  

Strömningsförhållanden i kustvatten 

och vatten i övergångszon 

  

Vågregim i kustvatten och vatten i 

övergångszon 

Dålig Dålig 

Sötvatteninflöde och vattenutbyte i 

kustvatten och vatten i övergångszon 

God God 

Morfologiskt tillstånd i kustvatten och 

vatten i övergångszon 

Otillfreds-

ställande 

Otillfreds-

ställande 

Grunda vattenområdets morfologi i 

kustvatten och vatten i övergångszon 

Otillfreds-

ställande 

Otillfreds-

ställande 

Bottensubstrat och sedimentdynamik i 

kustvatten och vatten i övergångszon 

Otillfreds-

ställande 

Otillfreds-

ställande 

Bottenstrukturer i kustvatten och 

vatten i övergångszon 

Måttlig Måttlig 
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7.8.2 STEG A2 – Lilla Värtan 

Väsentligt förändrad fysisk karaktär 

Tabell 23. Analysresultat av väsentligt ändrad fysisk karaktär och relevanta 

biologiska kvalitetsfaktorer (Källa VISS 2021-06-22). 

Strömmen (WA79755821) 

Miljö-

konsekvenstyp 

Kvalitets-

faktor 

Parameterns 

status 

Risk-

bedömning 

Biologiska 

kvalitets-

faktorer 

Väsentligt 

ändrad 

fysisk 

karaktär? 

Morfologiska 

förändringar  

och kontinuitet 

Morfo-

logiskt 

tillstånd 

Otillfreds-

ställande 

Risk (enligt 

befintlig 

klassning i 

VISS) 

Klassning 

saknas för 

relevanta 

biologiska 

kvalitets-

faktorer 

Ja 

Flödes-

förändringar 

Hydro-

grafiska 

villkor 

Dålig Risk (enligt 

befintlig 

klassning i 

VISS) 

 

Resultat Steg A2 – Lilla Värtan 

Lilla Värtan uppfyller kraven för att förklaras som preliminärt kraftigt 

modifierad vattenförekomst eftersom den har uppenbart väsentligt 

ändrad fysisk karaktär, se Tabell 23. 

7.8.3 STEG B1 – Lilla Värtan 

I syfte att identifiera restaureringsåtgärder för att uppnå god 

ekologisk status till följd av de hydromorfologiska förändringarna i 

enlighet med vägledningen utförs steg B enligt följande beskrivning. 

Underlaget avseende hur stor påverkan är i jämförelse med ett 

ursprungligt tillstånd är bristfällig. Utredningen har till exempel 

inget underlag som visar hur stora arealer grundare än 15 meter 

som är morfologiskt påverkade uppdelat på olika påverkanstryck. 

Det saknas även karteringar av vattenvegetation för att exempelvis 

avgöra hur stor påverkan är. Det bedöms angeläget att genomföra 

mer detaljerade utredningar och studier för att få fram ett bättre 

underlag avseende påverkanstrycket i Lilla Värtan.  
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Utmed en betydande andel av vattenförekomstens stränder finns 

enskilda bryggor och småbåtshamnar. Enligt Havsmiljöinstitutets 

rapport 2019:3 utgör småbåtshamnar, bryggor och muddrade 

områden för fritidsbåtar en betydande påverkan på grunda 

kustekosystem. Centralt i vattenförekomsten finns en industrihamn 

med tillhörande farleder. Även den utgör en betydande påverkan på 

vattenförekomsten. För att nå god status behöver påverkan från 

dessa minska.  

Vattenförekomsten har en areal på cirka 13 km
2

. 58% av 

vattenförekomstens grunda vattenområde (0-15 meter) bedöms ha 

en morfologi som är väsentligt påverkad jämfört med 

referensförhållandet (VISS 2021-09-07). Grunda bottnar, ned till tre 

till fyra meters djup, är mycket viktiga biotoper för makroalger och 

gömfröiga växter och litoral bottenfauna. Dessa biotoper utgör 

dessutom fiskens barnkammare.  

Åtgärdsbehovet för att nå god status utgörs dels av att återskapa 

grunda bottnar till ett mer ursprungligt tillstånd så att mindre än 

15% av den ursprungliga arealen är påverkad, se   
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Tabell 24. Vidare behöver mer än 85% av kvarvarande grunda 

bottnar restaureras till ett mer ursprungligt tillstånd avseende djup, 

bottenmaterial och undervattensvegetation. En stor del av 

kostnaden för att restaurera grunda bottnar kan vara att skapa 

förutsättningar för naturlig återetablering av vattenvegetation. För 

att möjliggöra en naturlig återetablering av makroalger och 

gömfröiga växter förutsätts det att påverkan minskar avseende 

sedimenttransport och erosion av bottenmaterial. En möjlighet är att 

sänka hastigheten för båttrafik vilket kan minska erosionspåverkan 

och sedimenttransport i grunda miljöer. Man bör även se över 

möjligheten att minska antalet enskilda bryggor med tillhörande 

fritidsbåtar. Till exempel genom att samla fritidsbåtar i några lite 

större småbåtshamnar. Påverkan från enskilda bryggor och 

fritidsbåtar på de grunda områdena i vattenförekomsten genom 

muddring, förändrad vågexponering, sedimenttransport mm är dock 

inte utredd.  
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Tabell 24. Åtgärdsförslag och deras storlek för att nå god ekologisk status för Lilla 

Värtan 

Åtgärd Storlek (% av 

vattenförekomsten) 

Kostnadsschablon 

Sänka hastigheten för 

båttrafik, och därmed 

minska 

erosionspåverkan samt 

strömmar och 

vattenomsättning i 

grunda miljöer. 

Data saknas  

Återskapa grunda 

bottnar – urban 

markanvändning. 

Data saknas  

Restaurering grunda 

bottnar – substrat. 

44% av grunda bottnar 
 

Minska påverkan på 

sedimenttransport och 

bottenmaterial. Samla 

enskilda bryggor och 

småbåtshamnar för att 

koncentrera påverkan 

till mindre områden 

Data saknas  

7.8.4 STEG B2 – Lilla Värtan 

Leder restaureringsåtgärderna identifierade i steg B1 till en 

betydande negativ påverkan på en samhällsnyttig verksamhet 

och/eller miljön i stort? (8 d § 1 HVMFS 2017:20) 

En stor del av vattenförekomstens stränder består av hamnar, kajer, 

farleder, infrastruktur samt bebyggelse. Dock förekommer även en 

stor påverkan från bland annat enskilda bryggor, småbåtshamnar 

och utfyllnader. Sammantaget bedöms att åtgärden återskapande 

samt restaurering av grunda bottnar identifierad i B1 leder till en 

betydande negativ påverkan på en samhällsnyttig verksamhet, som 

bland annat omfattar hamnverksamhet, bebyggelse och 

infrastruktur, se Figur 18. Det förekommer även värdefulla 

kulturmiljöer i anslutning till vattenförekomsten, se Figur 19. Det är 

osäkert om och hur mycket dessa skulle påverkas av åtgärderna. 
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Figur 18. Inom Lilla Värtan ligger områden med riksintresse för farleder och 

hamnverksamhet (Källa: SMHI (2020-12-21) och Trafikverket, 2021-09-06). 

 

Figur 19. Lilla Värtan ligger delvis inom områden med riksintresse för kulturmiljö 

och i nära anslutning till byggnadsminnen (Källa: SMHI (SVAR) och 

Riksantikvarieämbetet, 2020-12-21). 
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7.8.5 STEG B3 – Lilla Värtan 

Kan nyttan, som den samhällsnyttiga verksamheten fyller, av 

tekniska skäl och med rimliga kostnader uppnås på ett annat sätt 

som är väsentligt bättre för miljön? 

1. Kan nyttan av verksamheten uppnås på annat sätt? 

2. Är det rimligt av tekniska skäl? 

3. Är det väsentligt bättre för miljön? 

4. Är det rimligt utan höga kostnader? 

Redogörelse för steg 1-4:  

Vattenförekomsten påverkas till stor del av en hamnanläggning med 

tillhörande farled vilka utgör riksintressen för hamn respektive 

sjöfart. Hamnanläggningen med dess utfyllnader samt muddring av 

farled innebär att god ekologisk status inte kan nås. Hamnens 

funktion bedöms inte kunna tillgodoses på något annat sätt som är 

bättre för miljön. Hamnen är en del i samhällets 

transportinfrastruktur och utgör därmed en sådan samhällsnytta 

som kan vara skäl för ett mindre strängt kvalitetskrav. Trots 

eventuellt mindre strängt kvalitetskrav ska alltid bästa möjliga 

ekologiska status som kan åstadkommas med rimliga åtgärder nås, 

se beskrivning av åtgärdsförslag i Steg B1. Det får heller inte ske 

några försämringar i förhållande till den status för 

kvalitetsfaktorerna som gällde vid tidpunkten för normsättningen. 

Hamnverksamheten och farlederna utgör en stor del av 

vattenförekomsten. Även bron över till Lidingö utgör riksintresse för 

vägar. Det som återstår är att försöka samla alla enskilda bryggor 

och mindre småbåtshamnar till några lite större småbåtshamnar så 

att påverkan koncentreras till mindre områden.  

7.8.6 STEG B4 – Lilla Värtan 

Innebär identifierat annat sätt att god ekologisk status kan uppnås?  

(8 e § HVMFS 2017:20) 

Utredningens svar: Nej 

STEG C1 – Lilla Värtan 

Förklara ytvattenförekomsten som KMV 

Utredningen föreslår att Lilla Värtan förklaras som KMV.  
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7.8.7 STEG C2 – Lilla Värtan 

Vattenförekomsten Lilla Värtan kan förklaras som kraftigt 

modifierad på grund av uppenbart väsentligt ändrad fysisk karaktär; 

hydrologisk regim har dålig status och morfologiskt tillstånd har 

otillfredsställande status. De restaureringsåtgärder som behöver 

genomföras för att vattenförekomsten ska nå god ekologisk status 

är så omfattande att de skulle medföra en betydande negativ 

påverkan på den urbana miljön som samhällsnyttig verksamhet. Den 

samhällsnyttiga verksamheten omfattar bland annat 

hamnverksamhet, sjöfart, samt bebyggelse och infrastruktur i 

kustvattnets närområde. För precisa åtgärdsförlag krävs vidare 

utredning av påverkansområden. 
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Bilaga 1 – Underlag i utredningen 

Tabell 25 Underlag i utredningen och hur informationen använts. 

Underlag (var och 

vad) 

Information och hur 

det används i 

utredningen 

Vatten-

förekomst 

Övrig kommentar 

VISS Statusklassificering, 

påverkanskällor, risk, 

åtgärdsförslag. 

Central information i 

arbetet. 

Alla  

bottenfauna - 

Miljöbarometern 

 

http://miljobarome

tern.stockholm.se/

vatten/ekologisk-

status/bottenfauna

/ 

 

Statusklassificering av 

bottenfauna för sjöar 

och vattendrag  

Bällstaån 

Mälaren-

Riddarfjärden 

 

Bottenfauna 

 

Rapporter från 

Pelagia 

Statusklassificering Bällstaån  

Bottenfauna  

 

Medins Havs och 

Vattenkonsulter AB 

Statusklassificering Mälaren-

Riddarfjärden 

 

Bottenfauna  Norrström Data saknas 

Bottenfauna – 

Shark, SMHI 

 

https://sharkweb.s

mhi.se/ 

 

Statusklassificering av 

kustvatten 

Strömmen Skärgårds-

rapporterna 

https://www.stock

holmvattenochavfal

l.se/vatten-och-

avlo–/sjo--och-

vattenvard/skargar

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsharkweb.smhi.se%2F&data=04%7C01%7CElin.Jantze%40tyrens.se%7C3ab51bb8eb0346763d4608d89062fe0b%7Ca2728528eff8409ca3797d900c45d9ba%7C0%7C0%7C637418103262968067%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=soyN%2BbcTdgv9S2JdtBydbedkoHadPrfGD6auEHEA5A8%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsharkweb.smhi.se%2F&data=04%7C01%7CElin.Jantze%40tyrens.se%7C3ab51bb8eb0346763d4608d89062fe0b%7Ca2728528eff8409ca3797d900c45d9ba%7C0%7C0%7C637418103262968067%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=soyN%2BbcTdgv9S2JdtBydbedkoHadPrfGD6auEHEA5A8%3D&reserved=0
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den-och-

skargardsvikar/  

Fisk - 

Miljöbarometern 

 

http://miljobarome

tern.stockholm.se/

content/docs/tema

/vatten/provfiske/P

rovfiske-

Riddarfj%C3%A4rde

n-2017.pdf 

 

Provfiske. 

Statusklassificering 

Fisk 

Mälaren-

Riddarfjärden 

 

Fisk – 

Miljöbarometern 

 

https://miljobarom

etern.stockholm.se

/content/docs/vp/

overgripande/Sveal

andskusten_2012_

provfiske.pdf 

Provfiske 

Indikator påverkan på 

grunda bottnar 

Strömmen 

Lilla Värtan 

Fisk ingår inte som 

biologisk 

kvalitetsfaktor i 

kustvatten 

RAÄ Riksintresse 

kulturmiljövård  

https://pub.raa.se/ 
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