
Fosforfällning i urbana vatten

- en språngbräda för stadens utveckling

Katarina Forslöw

Projektledare, Vattenmiljöenheten, 

Avdelning Miljöanalys

Miljöförvaltningen Stockholms stad

Fred Erlandsson

Limnolog 

Stockholm vatten och Avfall



Hur mår Stockholm sjöar och vattendrag

God kemisk status
Uppnår ej god kemisk status

Källa: VISS



Svealandskusten, 2017

Så höljde min nymf på Floras fest, ett enkelt och skiftat flor, 
då hon utav Mollberg bjuden till gäst, ut till Första Torpet for. 
Det torpet lilla strax utom tull'n, där kräftan ljustras röd ur 
kastrull'n, och dit Brunnsvikens bölja klar i vattrade vågor 
drar. 

… jag ska störta mig i Mälaren eller Saltsjön, vilketdera 
ni vill, dyrkade flicka! … men begär inte att jag kastar mig 
i Brunnsvikens stilla-stående vatten, där vågen är som 
grönsoppa och där fisken simmar död mot strand. 

Målning från 1811 av Axel Fredrik Cederholm.



Karta: Johan Wikström



Stor bebyggelseutveckling inom aro

Mer än 16 000 nya bostäder och verksamheter 

Bild: Program för
område vid västra
Valhallavägen

Bild: 
Stockholm växer 

Bild: 
Stockholm växer



Värderingsstudie – vad är rent vatten värt för 
Stockholmarna? 

Vattennära ekosystemtjänster är 
nyckelfaktorer för en levande stad

• Dricksvatten av god kvalitet

• Bra badvattenkvalitet

• Värdefulla strandpromenader

• Omfattande båtliv

• Rik biologisk mångfald

• Unikt sportfiske

Brunnsviken en av de viktigaste vattnen 
för Stockholmarna



Från övergripande åtgärdsprogram 
till konkreta, lokala, åtgärder

Klassificering av 
status, 

bedömning av 
påverkan och 

åtgärder

Förvaltningsplan 
inklusive 

åtgärdsprogram 
med bilagor

Handlingsplan 
för god 

vattenstatus

Lokala 
åtgärdsprogram 

på 
vattenförekomst-

nivå



Lokalt åtgärdsprogram för Brunnsviken

var, hur, när, av vem och till vilken kostnad? var, hur, när, av vem och till vilken kostnad? 



Brunnsvikens fosforflöden och livsmiljöer

Bild: Svealandskusten, 2019

Ur ”Brunnsviken, en vik med historia”, WRS Uppsala AB 
Naturvatten i Roslagen AB



”döda” bottnar

Foto: Niras



Aluminiumbehandlingar i Stockholms län

• Lötsjön, 1970

• Lejondalssjön, 1993

• Bagarsjön, 1997

• Flaten, 2000

• Malmsjön, 2005

• Långsjön, 1968 & 2006

• Trekanten, 2011

• Björnöfjärden, 2013

• Långsjön, 2016

• Kottlasjön, 2017

• Brunnsviken, 2019

• Orlången, 2019

• Magelungen, 2020?

• Drevviken, 2021?

• Trehörningen, 2021?



SVOA

Fällning I Flaten år 2000 
- totalfosfor i bottenvatten



DN 1/11 2018



Al-behandling för att stoppa fosforläckage från 
syrefria bottnar



minskade fosforhalter > mindre växtplankton >

ökat siktdjup > ökad djuputbredning av bottenvegetation

Ändrad artsammansättning av fisk



Utredning Brunnsviken

• Läckagebenägen fosfor?

• Aluminiumdos?

• Yta som bör behandlas?

• Risker?



= 5 m och djupare (0,86 km2)

• 72 ton aluminium

• 40-120 g/m2

Område för behandling



• Bra buffertkapacitet, låg löslighet vid neutralt pH

• Förstärker en naturlig process

• Samma aluminiumprodukt som vid dricksvattenrening

• Ingen varaktig koncentrationsökning av Al i vatten, fisk 

och alg

• Kontrollprogram: vattenkemi, växt och djurliv före och 

efter behandling

• 50 års erfarenhet; inga kända negativa effekter

Risker med aluminiumbehandling?



Thomas Aabling Vandmiljø

DN 17/9 2019



Fällning i vattenfas med polyaluminiumklorid

Foto: Fred Erlandsson



Loggning av position och dos

Bilder: Thomas Aabling Vandmiljø



Al(OH)3



Uppföljning

• Fosfatfosfor
• Totalfosfor
• Metylkvicksilver
• Totalt kvicksilver
• Aluminium
• pH
• Syrgashalt/syremättnad
• Klorofyll
• Siktdjup
• Plankonprov 0-2 m

• Alkalinitet
• Turbiditet
• Absorbans filtrerad

• Vattenvegetation (makrofyter)
• Bottenfauna
• Fisk
• Miljögifter i fisk

Prioriterade parametrar



Åtgärder på land måste göras parallellt

• Högtrafikerade vägar och körytor

• VA-ledningsnätet-bräddningar

• Andra verksamheter, t ex MIFO

• Ny bebyggelse



Mer om Stockholms fällningar och Brunnsviken 

Foto: Veronica Gelland-Boströmwww.stockholmvattenochavfall.se
(under samråd fällning Brunnsviken)

miljobarometern.stockholm.se 
(under åtgärd fosforfällning och Brunnsviken)

Thomas Aabling, Civilingeniør, TAV
ta@tav.dk



Fällningen som språngbräda för stadens 
utveckling då?

Vattennära ekosystemtjänster är 
nyckelfaktorer för en levande stad

• Dricksvatten av god kvalitet

• Bra badvattenkvalitet

• Värdefulla strandpromenader

• Omfattande båtliv

• Rik biologisk mångfald

• Unikt sportfiske

Resultat värderingsstudien:
Värdet överstiger kostnaderna för 
åtgärder i  Brunnsviken



Fällningen som språngbräda för stadens 
utveckling då?

”Inget vatten får försämras”  (vattendirektivet)
….och varje detaljplan behöver bidra till att normerna följs

Helhetstänk nödvändigt
inom ett större geografiskt område än detaljplanen (inom aro)
Fällningen EN kraftfull åtgärd- men fler behövs

Bild: 
Stockholm växer



Tack!

katarina.forslow@stockholm.se

fredrik.erlandsson@svoa.se


