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Sammanfattning 

Övergödning är ett av Sveriges mest allvarliga miljöproblem. Genom utsläpp till följd av 

antropogen verksamhet läcker näringsämnen ut i vattnet. Den senaste undersökningen av 

Stockholms stads grundvatten har kartlagt halterna av kväve och fosfor. Eftersom grundvatten 

är en del utav det hydrologiska kretsloppet, och efter en viss omsättningstid övergår till 

ytvatten, påverkar kvalitén hos grundvattnet recipienten samt det ekosystem som denna ingår 

i. Rapporten ämnar undersöka halterna av kväve och fosfor i grundvattnet utifrån befintliga 

bedömningsgrunder samt kartlägga huruvida grundvattnet bidrar till övergödning av 

Stockholms kommuns ytvattenförekomster. Detta är av vikt för kommunens vattenförvaltning 

i linje med EU:s vattendirektiv och mål om god status för vattenförekomster, men även för att 

verka mot landets miljökvalitetsmål.  

Miljöförvaltningens undersökning av grundvattenkvaliteten visar på höga halter av fosfor 

samt ammoniumkväve. Halterna av nitrat samt nitrit är enbart höga i vissa av provpunkterna. 

Halterna av främst fosfor och ammoniumkväve kan enligt bedömningsgrunder ha 

övergödande effekt på ytvattendrag. En översiktlig undersökning baserad på grundvattnets 

strömningsriktning visar att kommunens vattenförekomster får ett tillskott av vatten via 

grundvattnet inom kommunen. Detta finns representerat i kvalitetsundersökningen av 

grundvattnet varpå slutsatsen dras att ytvattenförekomsterna inom kommunen påverkas 

negativt av grundvattnet.  

  



 

 

Abstract 

Eutrophication is one of Sweden’s most severe environmental issues. Due to emissions 

through anthropogenic activity nutrients are added to aquatic systems. The latest analysis of 

the Stockholm municipality groundwater has examined the levels of nitrogen and phosphorus. 

Due to the fact that the groundwater is part of the hydrological cycle and will eventually reach 

the surface water, the condition of the groundwater will affect the recipient and correlating 

ecosystem. This report aims to analyze the levels of nitrogen and phosphorus in the 

groundwater of Stockholm based on current national quality standards, and to identify 

whether the groundwater is contributing to the eutrophication of the surface water bodies in 

the municipality of Stockholm. This is of significance regarding the water management in 

Stockholm municipality, based on the EU water framework directive, and the target of 

achieving good status for all water bodies. It is also of great importance regarding the 

Swedish environmental quality objectives.  

The groundwater quality analysis indicates high levels of phosphorus and ammonium. The 

nitrate and nitrite levels are only excessive in certain cases. Primarily, the levels of 

phosphorus and ammonium may, according to national quality standards, have eutrophic 

effect on surface water bodies. A cursory examination based on the flow directions of the 

groundwater, indicates that the municipality’s surface waters are supplied with water from the 

municipality’s groundwater. This correlation is represented in the analysis of groundwater 

quality and it is therefore concluded that the groundwater has a negative impact on the surface 

water bodies within the municipality.  
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Inledning 

Övergödning är ett av landets mest allvarliga miljöproblem. Genom utsläpp från såväl diffusa 

källor samt punktkällor läcker näringsämnen ut i vattnet. Den senaste undersökningen av 

Stockholms Stads grundvatten visar oroande halter av näringsämnena kväve och fosfor. 

Eftersom grundvatten är en del utav det hydrologiska kretsloppet och efter en viss 

omsättningstid övergår till ytvatten, påverkar kvalitén hos grundvattnet recipienten samt det 

ekosystem som denna ingår i. Den ökade tillförseln av fosfor och kväve gör att ekosystemets 

balans påverkas, något som kan ge effekter på dess förmåga att tillgodose ekosystemtjänster. 

Denna utveckling skulle kunna medföra att framtida generationer inte kommer kunna nyttja 

Stockholms enda betydande grundvattenförekomst, Stockholmsåsen, som dricksvattenkälla. 

Ur ett hållbarhetsperspektiv är detta icke önskvärt då hållbar utveckling innebär att 

utvecklingen ska ske på ett sådant sätt att den tillfredsställer dagens behov, utan att äventyra 

kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. På samma sätt kan 

övergödning av ytvatten påverka kommande generationers möjlighet att utnyttja sjöar och hav 

för rekreation, dricksvattenuttag och fiske. Ett aktivt arbete för att motverka denna negativa 

påverkan är därför nödvändigt.  

I syfte med att organisera miljöarbetet i Sverige instiftades år 1999 15 miljökvalitetsmål 

(numera 16) utav riksdagen. Utav dessa är fyra relevanta för vattenförvaltningen, nämligen 

Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet samt Hav i 

balans samt levande kust och skärgård”, vilka statliga verksamheter förhåller sig till vid sin 

verksamhetsutövning. Utifrån rapportens syfte är målet Ingen övergödning samt Grundvatten 

av god kvalitet mest relevant och används som underlagsmaterial. 

Utöver miljökvalitetsmålen utgör Europeiska Unionens (EU:s) ramdirektiv för vatten en 

grundsten i arbetet för en förbättrad vattenkvalitet (2000/60/EG). Målet är att alla 

vattenförekomster i medlemsländerna skall uppnå miljökvalitetsnormen “god status” till år 

2015 (framflyttad till 2021/2027). Detta gäller såväl grundvatten som ytvatten. Dock utnyttjas 

inte grundvattnet i Stockholm för dricksvattenförsörjning varvid målet om god status ej gäller 

för den grundvattenförekomst som finns inom kommunen. Kravbilden från EU:s sida är att 

kvalitén av grundvattnet inte skall försämras. För att utreda kvalitén har Stockholms 

Miljöförvaltning tagit prover av Stockholms grundvatten och genomfört analyser vid tre 

tillfällen, senast under åren 2011-2012 (Miljöförvaltningen, 2013). Resultatet för halterna av 

kväve och fosfor är i viss utsträckning oroande höga och utgör utgångspunkten för den här 

rapporten. Författarnas mål är att lyfta fram problematiken kring höga halter av näringsämnen 

i grundvattnet för en hållbar utveckling samt komma med förslag kring vad som kan göras för 

att reducera halterna.  
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Syfte och mål 

Syftet med arbetet är att studera halterna av näringsämnena kväve och fosfor i Stockholms 

stads grundvatten och utifrån bedömningsgrunder och riktlinjer undersöka dess bidrag till 

övergödningen av kommunens ytvattenförekomster. Rapporten ämnar även undersöka vilka 

de viktigaste källorna till förekomsten av kväve och fosfor är inom kommunen, samt vilka 

åtgärder som kan minska föroreningen av ämnena i grundvattnet. En utvärdering av 

kommunens befintliga miljö- och vattenverksamhet relaterad till vattenkvalitén görs för att 

kartlägga hur problemet hanteras på beslutsfattarnivå. 

För att kunna bedöma grundvattnets bidrag av näringsämnen till kommunens 

ytvattenförekomster, samt i vilken utsträckning detta samband finns representerat i 

Miljöförvaltningens undersökning, görs en översiktlig utvärdering baserad på grundvattnets 

strömningsriktningar samt grundvattendelare. Sambandet mellan grundvatten och ytvatten är 

något som Miljöförvaltningens rapport inte går in på i djupare detalj, och förhoppningsvis kan 

denna rapport bidra till att förtydliga detta. I linje med detta har följande mål för projektet 

tagits fram:  

 Presentera resultatet av undersökningen från Stockholms miljöförvaltning för halterna 

av kväve samt fosfor, samt de riktlinjer som tagits fram inom Sverige för kväve- samt 

fosforhalter i grundvattnet. 

 I korthet redogöra för vilka rättsliga krav som finns kring mätning och övervakning av 

grundvattenkvalitet, samt bakgrunden till Sveriges vattenarbete. 

 Identifiera möjliga källor till de förhöjda halterna 

 Utifrån hydrogeologiskt kartmaterial undersöka kopplingen mellan halterna av 

näringsämnen i grundvatten och dess bidrag övergödning av ytvattendrag.  

 Presentera kommunens ytvattenförekomster samt deras nuvarande status  

 Utvärdera kommunens arbete för att minska övergödningen och uppnå 

Vattendirektivets mål om god status. 

Avgränsningar 

Projektet är avgränsat till att undersöka halterna av kväve samt fosfor i Stockholms stads 

grund- och ytvatten. De data som utvärderas för grundvatten är insamlad under åren 2011-

2012 från provplatser runt om i kommunen. Ytvattnets status har utvärderats med hjälp utav 

data från miljöbarometern, en portal där kommunen valt att samla information kring 

vattenverksamhet.  
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Då syftet med rapporten är att undersöka grundvattnets eutrofierande verkan på ytvattendrag 

berörs endast den ekologiska aspekten av hållbar utveckling i rapporten. De ekonomiska och 

sociala effekter som följer med eutrofiering, så som begränsningar i möjligheten att utnyttja 

hav och sjöar för rekreation, fiske och dricksvattenuttag behandlas inte närmare.  

Metod 

Rapporten baseras på en litteraturstudie samt utvärdering av befintliga data. Till stor del 

bygger projektet på en analys av Stockholms Stads rapport om grundvattnets status i 

kommunens grundvattenförekomster. Även SGU:s bedömningsgrunder för 

grundvattenkvalitet samt riktlinjer för att vända trend studeras och ligger till grund för 

rapportens resultat och diskussion (SGU 2013, SGU-FS 2008:2). Dessa dokument är 

framtagna på uppdrag av staten, vilken skall ha en objektiv roll gällande presenterat resultat. 

Utöver detta har nödvändig information hämtats, främst via KTH:s egna sökmotorer, vilka 

tillhandahåller fackgranskad litteratur. Även material från ytterligare statliga hemsidor har 

utnyttjats, då rapporten är förankrad i det vattenarbete som kommunen och länsstyrelsen 

utför.    

Rapporten ämnar även undersöka i vilken utsträckning grundvattnet bidrar till övergödningen 

utav kommunens vattenförekomster samt hur väl det tillrinnande grundvattnet representeras 

av de utsatta mätrören. För att undersöka grundvattnets eutrofierande effekt utnyttjas 

strömningsriktningarna och grundvattendelarna inom kommunen, vilka realteras till 

provpunkterna där halterna av kväve och fosfor uppmätts.  
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Litteraturstudie 

I avsnittet ges läsaren en bakgrund till vattenförvaltningen inom kommunen samt en 

översiktlig genomgång av relevanta processer i naturen. Vattenförvaltningen har sitt ursprung 

i dels de svenska miljökvalitetsmålen, men även EU:s Vattendirektiv. De naturliga processer 

som redovisas är vattnets kretslopp samt problematiken med övergödning.  

Vattnets kretslopp 
Allt vatten på jorden ingår i en hydrologisk cykel som drivs utav energi från solen.  Energin i 

form utav strålning får vatten från jordens yta att avdunsta, så kallad evaporation. Därtill 

avger växterna vatten, något som benämns transpiration. Tillsammans utgör evaporationen 

och transpirationen avdunstningen utav vatten från jordens yta vilket gemensamt kallas 

evapotranspiration. Vattnet, i form utav vattenånga, kondenserar i atmosfären och bildar 

moln. Vattnet återförs sedan till jordens yta i form av nederbörd. Nederbörden kan antingen 

infiltrera i marken eller rinna av på ytan och samlas i ytvattendrag. Det vatten som infiltrerar 

marken kan antingen färdas i de övre omättade skikten, så kallade markvattnet, eller ta sig ned 

till den mättade zonen(grundvatten). Det vatten som infiltrerar marken kan även tas upp utav 

växterna och avges genom transpiration. Det finns även möjlighet för vattnet att lagras 

(magasineras) på sin väg genom kretsloppet. Detta kan exempelvis ske i glaciärer eller olika 

typer utav akviferer i berg och jord. Sett över en längre tid kan dock denna effekt förbises 

(Wedel och Holmstrand, 1976). Den hydrologiska cykeln kan illustreras med följande formel 

(Knutsson och Morfeldt, 2002): 

𝑁𝑒𝑑𝑒𝑟𝑏ö𝑟𝑑 =  𝐴𝑣𝑟𝑖𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔 +  𝐸𝑣𝑎𝑝𝑜𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑖𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 ±  𝑀𝑎𝑔𝑎𝑠𝑖𝑛𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 

Det vatten som inte rinner av på ytan eller tas upp av växtligheten letar sig ned i marken via 

markvattenzonen till den mättade zonen. Gränsen mellan den mättade och omättade zonen 

kallas grundvattenyta (Wedel och Holmstrand. 1976). I den mättade zonen är jordens porer 

fyllda med vatten. Via exempelvis sprickor i berget rör sig vattnet i den mättade zonen mot 

områdets lägsta punkt. Vattnets rörelse i marken begränsas utav grundvattendelare som 

definierar avrinningsområdet under markytan. Efter en viss uppehållstid letar sig grundvattnet 

fram till en recipient, exempelvis i form av en sjö (Knutsson och Morfeldt, 2002). 

Tack vara sina kemiska egenskaper har vattnet en förmåga att föra med sig ämnen på sin väg 

genom kretsloppet. Således drivs utlakningen utav näringsämnen främst utav nederbörden. 

Dels genom ytavrinning och via dräneringssystem (diken, rörledningar), men också via 

grundvattnet (Jordbruksverket, 2008). På sin väg genom marken renas vattnet tills viss 

utsträckning genom naturliga processer. All näring som lakas ut når därmed inte grundvattnet. 

Hur stor del som tas upp utav mark och växter beror på gällande förutsättningar i mark 

(Wedel och Holmstrand. 1976). Uppehållstid samt avstånd till ytvattendrag är även avgörande 

för halten utav näringsämnen som når recipienten (Jordbruksverket, 2008).  
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Vattenförekomster i Stockholms kommun 

Urbana områden där mänsklig aktivitet är stor tenderar att ha påverkan på grundvattnet. Dels 

gällande grundvattennivån men även kvalitén på vattnet. Effekterna uppstår till följd av att i 

urbana områden tenderar verksamheter vars drift orsakar miljöpåverkan (föroreningskällor) 

samlas. Dessutom koncentreras övrig mänsklig påverkan, som transporter och 

avfallshantering, inom området (Knutsson och Morfeldt, 2002). Stockholms kommun är inget 

undantag och grundvattnet har höga halter utav föroreningar, något som främst beror på 

utsläpp från diffusa källor (Lundin, 2009).  

Kommunen har enbart en grundvattenförekomst av större betydelse, Stockholmsåsen (se figur 

3). Möjligheten att utvinna grundvatten ur övriga magasin är ringa. Stockholms Stad utnyttjar 

inte grundvatten i sin vattenförsörjning utan istället hämtas ytvatten från Mälaren som renas 

innan distribution Detta påverkar viken lagstiftning som är aktuell för området 

(Miljöförvaltningen, 2013a). Grundvattnets flöde bestäms utav grundvattendelare. För 

Stockholms kommun illustreras dessa i figur 2 (SWECO, 2004). Flödena illustreras separat i 

figur 1 nedan (Lundin, 2009). 

Som tidigare nämnt bildar det vatten, främst från nederbörd, som infiltrerar den mättade 

zonen grundvatten. Efter en uppehållstid i marken letar sig vattnet fram till en recipient. I 

Stockholms kommun utgör Mälaren samt Saltsjön de två huvudsakliga recipienterna (Frost et. 

al, 2013). Utöver detta finns ett antal mindre ytvattendrag som tar emot grundvatten. I 

kommande kapitel presenteras de tio ytvattenförekomsterna som fanns definierade vid 

tidpunkten för Stockholms stads tredje undersökning utav grundvattnet (Miljöförvaltningen, 

2013a) och som utgör möjliga recipienter för grundvattnet inom kommunen.  
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Figur 1: Grundvattnets strömningsriktningar i Stockholms kommun. Lundin, 2009. 

Figur 2 är hämtad från undersökningen utav Stockholms grundvatten som genomfördes 2003-

2004. I figuren finns utöver grundvattendelare även ytterligare information. För lokalisering 

utav provpunkter för undersökningen 2012-2013 gäller markeringarna i figur 3. 
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Figur 2: Grundvattendelare i Stockholms kommun. SWECO, 2004. 

Eutrofiering 
Eutrofiering, eller övergödning, av ytvattendrag är ett miljöproblem som orsakas av att 

näringsämnen tillförs ytvatten i större mängd än vad naturen kan tillgodogöra sig. Resultatet 

blir att ytvattendragets primärproduktion ökar vilket kan resultera i förändrad 

artsammansättning, minskad biologisk mångfald, syrebrist och igenväxning. De två 

näringsämnena som har det största bidraget till eutrofiering är kväve och fosfor. Generellt 

gäller att fosfor är begränsande ämne och därmed styr primärproduktionen i sötvatten, medan 

tillväxten i havsvatten begränsas av kväve, variationer kan dock förekomma. (Ansari och 

Singh Gill, 2014)  

Det finns ett stort antal orsaker som kan leda till eutrofiering, och alla aktiviteter i ett 

ytvattendrags avrinningsområde bidrar till dess näringstillstånd. Orsaken till en sjös eller ett 

vattendrags eutrofiering behöver dock inte vara antropogen, utan kan ha uppstått naturligt om 
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dess omgivning utgörs av bördig och naturligt näringsrik mark. De främsta antropogena 

källorna till eutrofiering är diffusa utsläpp i form av växtnäringsläckage från jordbruket och 

atmosfärisk deposition samt punktutsläpp från industri och kommunala och enskilda avlopp. 

Den negativa påverkan som det förhöjda näringsinnehållet orsakar utgörs dels utav en rad 

direkta effekter på det drabbade ytvattendraget. Men eutrofieringen påverkar också 

ekosystemets möjlighet att tillhandahålla människor ekosystemtjänster. Eutrofiering begränsar 

exempelvis möjligheten att utnyttja hav och sjöar för fiske, rekreation, vattenuttag till 

industrin samt dricksvattenuttag. (Ansari och Singh Gill, 2014) 

Grundvatten- en källa till övergödningen 

Då grundvattnet så småningom kan nå ut till ytvattenrecipienter i form av exempelvis sjöar 

och saltvattenvikar kommer förhöjda halter av kväve och fosfor kunna påverka dessa 

ekosystem och bidra till en förhöjd grad av eutrofiering (Stockholm vatten. 2015). Enligt 

Naturvårdsverket (2003a) har ytvattendrag normalt sett mer än 80 % av sitt ursprung hos 

grundvatten. En följd av grundvattnets höga näringsinnehåll i kombination med en rad andra 

faktorer är därför att många av Stockholms sjöar och vattendrag i dagsläget är övergödda. 

Trots att det är känt att huvuddelen av vattnet i ytvattendrag har sitt ursprung i grundvatten 

saknas fortfarande djupare kunskap om processerna för transport av näringsämnen från 

grundvatten till ytvatten (Miljömål, 2016). Förutom tillförsel av kväve och fosfor från 

grundvatten, avloppsvatten, trafik och jordbruk beror det försämrade tillståndet även på en 

minskad vattenomsättning till följd av att staden har växt, något som bidragit till att 

ytvattendragens känslighet ökat (Stockholm vatten. 2015). Genom vattnets hydrologiska cykel 

står det klart att grundvatten har en direkt koppling till ytvattnet. Därmed är kvalitén på 

grundvattnet av stor vikt för recipientens status (Lundin, 2009).  

Källor till kväve och fosfor i grundvattnet 

Det finns flertalet orsaker till de förhöjda halterna utav näringsämnen i grundvattnet som 

beror på mänsklig aktivitet. Den mest bidragande källan till förhöjda kvävehalter i 

grundvattnet utgörs generellt sett utav lantbruket (Jordbruksverket, 2008). För Stockholms 

kommun är dock inte detta den största källan till följd av begränsat jordbruk. Dock 

förekommer det i en så pass stor utsträckning att det bedöms vara av betydelse för 

grundvattnets status (Hagström, Pansar, 2003). Speciellt för Stockholmsområdet är utsläpp 

samt läckage från avloppsledningar på grund av stadens gamla ledningssystem. Även 

dagvatten utgör en bidragande faktor då området har många hårdgjorda ytor som hindrar 

naturlig infiltration. Stockholmsområdet har även hög halt atmosfärisk deposition sett till 

andra delar utav landet (Eneroth, 2012). För fosfor lyfts avlopp samt jordbruk fram som två 

möjliga källor (Miljöförvaltningen, 2013).   

Det vatten som infiltrerar marken kan föra med sig näringsämnen till grundvattnet. Det sker 

dock även läckage i form av mark- och ytavrinning, något som dock ligger utanför rapportens 

begränsningar  
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Jordbruk 

Tillförseln utav fosfor till grundvatten tenderar att ske inom korta tidsintervall, då i stora 

mängder. Hur utlakningen sker beror till stor del på platsens specifika förutsättningar, något 

som komplicerar skyddande åtgärder. Viktiga faktorer är jordens struktur samt mängden 

nederbörd. Överskottet i åkermarken uppstår främst till följd ut av för stor gödsling vilket 

grödan inte klarar av att ta upp. Detta överskott utgör det förråd vilket under vissa 

förutsättningar kan lakas ur, exempelvis vid snösmältning eller nederbörd (Jordbruksverket, 

2008).  

Även för kväve är gödsling huvudsakliga orsaken till att marken får ett överskott utav kväve. 

Detta kan följa med vattnet som infiltrerar marken och hamna i grundvattnet, främst i form av 

nitrat som är lättrörligt (Nilsson, 2007). Utlakningens utsträckning varierar med platsens 

förutsättningar och som för utlakningen av fosfor är den beroende utav nederbördsmängd 

samt jordens struktur, dock inte i samma utsträckning (Jordbruksverket, 2008). All kväve som 

lakas ur blir dock inte tillgängligt för de vattenlevande organismerna, utan en del avges till 

atmosfären i form av lustgas(N2) (Danell, 2007). 

Eftersom förlusterna utav kväve samt fosfor till stora delar beror på för stor användning utav 

gödsel finns stora vinster att göra i en minskad användning. Ur effektivitetssynpunkt vore 

gödsling motsvarande det växterna kan ta upp fördelaktigt (Nilsson, 2007). För att minska 

överskottet har flera metoder tagits fram i form av tidpunkt för spridning samt spridningssätt, 

vilka många redan används i viss utsträckning i dagens jordbruk. Nyttjandet utav fångstgrödor 

har även växt under senare år. Således utnyttjas olika typer utav förebyggande åtgärder för att 

motverka utlakningen och därigenom påverkan på grundvattnet. Detta kombineras med 

informativa styrmedel i form av rådgivning och utbildning. Ett exempel på detta är projektet 

“greppa näringen” som samlar information anpassningar för en mer miljövänlig verksamhet 

för jordbrukare. Sedan tidigare finns även administrativa styrmedel som styr 

gödselanvändningen vid känsliga områden(Jordbruksverket, 2008).  

Utöver det läckage som sker till följd av tillförsel av näringsämnen till marken sker även 

utlakning av markens naturliga förråd. När jorden brukas ökar därför risken för utlakning. 

Metoder för att minska detta är något som förutom effektiv användning utav gödsel staten i 

form av utbildning och information tillhandahåller. Utöver detta används även ekonomiska 

styrmedel i form av subventioner för bönder som genomför åtgärder inom sin verksamhet som 

minskar sin negativa påverkan på miljön (Jordbruksverket, 2008). 

Avlopp - enskilt och kommunalt 
Då det gäller förhöjda halter av näringsämnen i grundvatten till följd av avloppspåverkan rör 

det sig dels om läckage från avloppsledningar, dels om markinfiltration från enskilda avlopp. 

Läckaget från avloppsledningar till grundvattnet sker till följd av att flera utav Stockholms 

avloppsledningar är gamla och skadade. De avloppsledningar som riskerar att bidra med 

föroreningar till grundvattnet är främst sådana som ligger i eller ovanför oskyddade 

grundvattenförekomster. Kommunens enda betydande grundvattenförekomst, 
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Stockholmsåsen, saknar skyddande lerlager ovanför sig och är därmed särskilt sårbar för 

infiltration av föroreningar. Dessutom är förutsättningarna för spridning av föroreningar mot 

utströmningsområden, i form av ytvattenrecipienter, mycket goda till följd av åsens 

genomsläppliga sand- och gruslager. (Meyer, 2008) 

Läckaget kan dock även ske i motsatt riktning, från grundvatten till avlopp, om 

grundvattennivån ligger på samma nivå, eller på en högre nivå än vad ledningen gör 

(Lundblad och Backö, 2012). Det sker alltså en förorening av grundvattnet från läckande 

avlopps- och dagvattenledningar, men eftersom även tappvattenledningar läcker tillförs 

grundvattnet också rent vatten. Grundvattnets innehåll av närsalter kan följaktligen skilja sig 

mycket mellan olika platser i kommunen och till viss del även variera över tid. I Stockholms 

stads rapport Grundvatten i Stockholm 2011-2012 konstateras att ett antal av de undersökta 

provpunkterna med höga halter av näringsämnen sannolikt är påverkade av läckage från 

avlopp (Miljöförvaltningen, 2013).  

Den form av enskild avloppsrening som direkt påverkar grundvattnet är rening genom 

markinfiltration i enskilda avlopp. Det vill säga rening i små avloppsanläggningar som är 

dimensionerade för upp till 200 personekvivalenter och har grundvattnet som recipient 

(Olshammar et al. 2015). Då reningen i enskilda avlopp sker med hjälp av markbädd avleds 

det renade vattnet istället normalt till en ytvattenrecipient. Vid all typ av rening i enskilt 

avlopp där spillvatten, det vill säga bad- disk- och tvättvatten samt vatten från vattenklosett, 

renas inleds reningen med slamavskiljning i till exempel en trekammarbrunn. I detta steg 

avskiljs de grövre partiklarna från avloppsvattnet och reduktionen av fosfor och kväve är 

mycket låg, omkring 10-20 %. Därefter sker infiltrationen där vattnet renas genom 

perkolation genom naturliga jordlager innan det når grundvattnet och den mättade zonen. Här 

avskiljs omkring 20-40 % av kvävet och 60-80 % av fosforn. Tar man även hänsyn till den 

reduktion som sker i den mättade zonen innan grundvattnet når ut till ytvattenrecipienten nås 

näst intill total reduktion av fosfor. (Naturvårdsverket, 2003b)  

I Stockholms kommun ligger majoriteten av all mark inom Stockholm Vattens 

verksamhetsområde vilket innebär att VA-huvudmannen (Stockholm Vatten) är skyldig att ta 

emot spillvatten från alla hushåll i området. I Miljöförvaltningens register finns dock omkring 

300 hushåll som har enskilda avlopp vilka det 2013 inleddes en inventering av. Av de som 

inventerats i början av 2015 bedömdes 30 % vara direkt bristfälliga I Stockholms stads 

handlingsplan för god vattenstatus bedöms dock utsläppen från enskilda avlopp totalt sett 

vara försumbara, även om de kan ha betydelse lokalt. (Miljöförvaltningen, 2015)  

Atmosfärisk deposition 

Atmosfärisk deposition utav kväveoxid nämns av Miljöförvaltningen (2013a) som en 

bidragande faktor till halterna utav kväve i grundvattnet. Kväveoxid bildas genom 

förbränning utav fossila bränslen inom främst industri och transport. I Stockholms kommun 

utgör den atmosfäriska depositionen en större källa till övergödning sett till landet i 

genomsnitt. Detta beror på hög användning utav fossildrivna fordon (Eneroth, 2012). 

Depositionen utav kväveoxid via nederbörden bidrar till att marken får ökad tillförsel utav 

kväve. När marken blir mättad kan utlakning ske (Bertills och Näsholm, 2000). I kommunen 
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är förorening via dagvattnet ett stort problem. Dagvattnet för med sig bland annat 

näringsämnen (kväveoxid) från hårda ytor som hindrar infiltrationen. I vissa fall släpps detta 

vatten ut direkt till ytvattenförekomster. Om markinfiltration av dagvattnet utnyttjas för 

rening kan påverkan på grundvattnet ske då uppehållstiden i marken inte är tillräcklig. Det 

sker även som tidigare nämnt läckage från dagvattenledningar, vilket direkt kan påverka 

grundvattnet (Larm, 1994).  

Hårdare krav på biltillverkare gällande reningsteknik har lett till reducerade utsläpp. Dock är 

en fortsatt minskning utav användningen av fossila bränslen nödvändig för att ytterligare 

reducera utsläppen. Ekonomiska styrmedel i form av belöningar till individer som 

investerar/använder miljöklassade alternativ, samt satsning på att gynna alternativa färdmedel 

vid samhällsplaneringen är exempel på åtgärder som genomförts för att minska användningen 

utav fossildrivna fordon (Stockholms Stad, 2015a). Även en avgift för industriutsläpp har 

införts (Naturvårdsverket, 2016). Vidare utgör ineffektiv rening hos dieseldrivna fordon den 

enskilt största källan inom transportsektorn och otillräcklig lagstiftning medför att fordon kan 

släppa ut halter över det tillåtna. Skärpt lagstiftning samt uppföljning i större utsträckning 

utgör förbättringsmöjligheter som kan leda till investering i effektivare reningsteknik 

(Trafikverket, 2016).  

Vattenförvaltning i Sverige 
Vattenförvaltningen i Sverige har flera ursprung. Dels EU:s Vattendirektiv vilket föranleder 

framtagandet av miljökvalitetsnormer för vattenförekomster i landet. Dessutom finns även 

landets miljökvalitetsmål som statliga verksamheter förhåller sig till i sin verksamhet.  

EU:s vattendirektiv 

Vatten utgör en livsviktig och begränsad resurs och det är av stor vikt att förvalta resursen på 

ett sätt som är förenligt med en hållbar utveckling. För att åstadkomma detta beslutade EU år 

2000 att alla medlemsländer aktivt ska förvalta sina vattenförekomster via det så kallade 

vattendirektivet (2000/60/EG). En vattenförekomst utgör ett avgränsat vattenområde och 

inkluderar både grund och ytvatten i form av inlandsytvatten, kustvatten samt vatten i 

övergångszon.  Syftet med vattendirektivet (även kallat EU:s ramdirektiv för vatten) är att 

säkerställa förekomsten utav vatten av god kvalitet för dagens generation samt för framtida 

generationer. Direktivet fastslog att vattenförekomsterna i medlemsländerna ska uppnå god 

status till år 2015.  Vattendirektivet infördes år 2004 i svensk lagstiftning genom förordningen 

om förvaltning utav kvaliteten på vattenmiljön (2004:660) samt genom miljöbalkens kap 5 

(Havs- och vattenmyndigheten, 2014).  

För att kunna bedriva en effektiv vattenverksamhet beslutade riksdagen att dela in landet i 5 

vattendistrikt. Stockholms kommun ingår i Norra Östersjöns vattendistrikt. Inom varje distrikt 

ansvarar länsstyrelserna gemensamt för vattenförvaltningen, men en myndighet bär ansvaret 

för att samordna arbetet och utgör själva vattenmyndigheten. För Norra Östersjön är 

länsstyrelsen i Västmanland utsedd till vattenmyndighet (Vattenmyndigheterna, 
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2014).  Vattenmyndighetens uppgift är att kartlägga och utvärdera statusen utav 

vattenförekomsterna samt om nödvändigt bestämma miljökvalitetsnormer för att uppnå målet 

om god status. Vattenmyndigheten ansvarar också för att ta fram ett åtgärdsprogram för att 

bibehålla eller uppnå god status för områdets vattenförekomster. Till sin hjälp har 

myndigheterna bland annat Havs- och vattenmyndigheten samt SGU, Sveriges geologiska 

undersökning, som tar fram beslutsunderlag. Vattenförvaltningen sker i sex-års cykler, den 

senaste mellan 2009-2015 (Havs och vattenmyndigheten, 2014). Detta var tänkt att vara den 

sista etappen i vattenförvaltningsarbetet, men eftersom målet inte förväntades uppnås 

beslutade regeringen att flytta fram tidsfristen till år 2021. Ett nytt åtgärdsprogram för 

perioden 2016-2021 väntar på prövning från regeringen innan det ersätter föregående 

(Regeringskansliet, 2015). 

Miljökvalitetsmål 

Sveriges vattenförvaltning har dock inte enbart sitt ursprung i EU:s direktiv. Redan innan 

EU:s beslut instiftade Sverige ett antal miljökvalitetsmål, varav fyra stycken kan sägas vara 

direkt kopplade till vattenvård: Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag, 

Grundvatten av god kvalitet samt Hav i balans och levande kust och skärgård. Dessa utgör en 

målbild för statliga verksamheter och syftet är att ge vägledning för miljöarbetet 

(Naturvårdsverket, 2015). Liksom för att uppnå vattendirektivets mål har åtgärdsprogram för 

miljökvalitetsmålen tagits fram vilka kommuner och landsting förhåller sig till.  

För miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet har regeringen fastställt sex preciseringar 

som förtydligar målet. De sex preciseringarna berör Grundvattnets kvalitet, God kemisk 

grundvattenstatus, Kvaliteten på utströmmande grundvatten, God kvantitativ 

grundvattenstatus, Grundvattennivåer samt bevarande av naturgrusavlagringar. Två av dessa, 

God kemisk grundvattenstatus och Kvaliteten på utströmmande grundvatten, är mer relevanta 

än övriga för rapportens syfte; att studera grundvattnets bidrag till övergödningen av 

ytvattenförekomster. Preciseringen God kemisk grundvattenstatus innebär att 

grundvattenförekomster som omfattas av förordningen (2004:660) om förvaltning av 

kvaliteten på vattenmiljön ska ha god kemisk status. Det vill säga att grundvattnet inte ska 

innehålla halter av förorenande ämnen som överskrider respektive ämnes miljökvalitetsnorm. 

Kvaliteten på utströmmande grundvatten syftar till att utströmmande grundvatten ska ha sådan 

kvalitet att det bidrar till en god livsmiljö för växter och djur i källor, sjöar, våtmarker, 

vattendrag och hav. (Miljömål, 2012)  

Syftet med målet Ingen övergödning är att minska de av människan förhöjda halterna av 

näringsämnen i mark och vatten, så att dessa inte medför negativ påverkan på varken 

människan eller miljön (Miljömål, 2012).    

Miljökvalitetsnormer samt halt för att vända trend 

Landets Vattenmyndigheter ansvarar för att kartlägga statusen utav vattenförekomsterna inom 

distriktet. Målet är att alla vattenförekomster ska uppnå god status, vilket dels infattar 
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kvantitativ status. Detta innebär att förekomsten utav grundvatten är god, vilket förutsätter att 

uttaget inte överstiger nybildningen samt att mänsklig påverkan på nivåer samt 

flödesriktningar inte skadar ekosystemen. Utöver förekomsten utav grundvatten är dess 

kemiska status relevant, något som bedöms efter bestämda kvalitetskrav (SGU-FS 2008:2). 

När det finns risk för att en grundvattenförekomst inte uppnår god status är 

Vattenmyndigheten ansvarig för att fastställa miljökvalitetsnormer (riktlinjer), som utgör en 

målbild för en given tidsperiod. För vissa föroreningar finns bestämda föreskrifter för 

myndigheten att förhålla sig till(se SGU-FS 2008:2). I de fall där dessa saknas eller när 

nationella riktlinjer anses olämpliga är Vattenmyndigheten ansvarig för att utefter SGU:s 

föreskrifter ta fram miljökvalitetsnormer. Dessa baseras på användningen av grundvattnet för 

dricksvattenförsörjning, men också på grundvattnets betydelse för terrestra samt akvatiska 

ekosystem.  

Halter för att vända trend är ett koncept som tagits fram för att kunna sätta in åtgärder i ett 

tidigt skede för att vända en uppåtgående trend. Halter för att vända trend finns dels baserade 

på de nationella riktlinjer som finns för grundvatten. Enligt EU:s direktiv samt Nitratdirektivet 

skall detta instiftas för nitrat. För nitrat är det nationella riktvärdet 50 mg/l och halten för att 

vända trend 20 mg/l. EU råder även medlemsländer att fastställa riktlinjer för ammonium. I 

Sverige utgör 1.5 mg/l riktvärdet och 0.5 mg/l halt för att vända trend. För fosfor finns inte 

samma krav och det saknas därför nationella riktlinjer samt halt för att vända trend. Istället 

har metodiken som SGU föreskriver för att fastställa dessa värden (SGU-FS 2008:2) utnyttjas 

för att ta fram riktlinjer. Under vissa förhållanden är de nationella riktlinjerna (samt 

motsvarade halt för att vända trend) ej lämpliga att förhålla sig till, varpå nya riktlinjer tas 

fram. Det kan exempelvis bero på naturliga halter eller markförutsättningar. Normalt sätts då 

halten för att vända trend till 75 % av rådande miljökvalitetsnorm (SGU-FS 2008:2).  

Stockholms stads åtgärdsprogram 

Ett stort ansvar i vattenförvaltningen ligger på länsstyrelserna då de ansvarar för kartläggning 

samt åtgärdsprogram för vattenförekomsterna inom distrikten. På en lokal nivå spelar 

kommunerna dock en viktig roll för att nå målbilden, då de är ansvariga för vattenverksamhet 

som dricksvattenförsörjning samt avloppsrening (Vattenmyndigheten, 2014).  Dessutom har 

kommunerna tillsammans med myndigheter ett ansvar att genomföra åtgärder som 

Vattenmyndigheten beslutat om för att uppnå en god status för vattenförekomsterna inom 

distriktet. Vad som menas med god status avgörs av framtagna miljökvalitetsnormer för 

vattenförekomsterna. I åtgärdsprogrammet för Norra Östersjön listar Vattenmyndigheten ett 

antal åtgärder som respektive kommun behöver förhålla sig till och som skall finnas med i 

kommunens plan över dess arbete med vattenförvaltning (Länsstyrelsen Västmanlands län, 

2009). Stockholms stads handlingsprogram sträckte sig ursprungligen mellan 2006-2015. I 

och med Norra Östersjöns revidering utav åtgärdsprogrammet år 2009 stod det klart att 

kommunen behövde anpassa sin plan efter Vattenmyndighetens linjer. Detta resulterade i 

Stockholms stads handlingsplan för god vattenstatus som ersatt stadens vattenprogram 

(Miljöförvaltningen, 2015).  
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Resultat 

I detta avsnitt presenteras utvald data från undersökningen utav Stockholms 

grundvattenkvalitet samt gällande bedömningsgrunder. Även uppmätta halter utav kväve och 

fosfor i ytvattendragen i kommunen undersöks i förhållande till bedömningsgrunder för 

övergödning. En översiktlig kartläggning av grundvattnets bidrag till övergödningen av 

ytvattenförekomsterna i kommunen redovisas.  

Grundvattenkvalitet 
Rapportens utgångspunkt är den kvalitetsundersökning av Stockholms stads grundvatten som 

Miljöförvaltningen publicerade år 2013, i linje med stadens miljöövervakning 

(Miljöförvaltningen, 2013). Rapporten baseras till viss del på två tidigare undersökningar av 

vattenkvalitén i området. Undersökningen redovisar data från 74 provplatser runt om i 

kommunen, mätningar genomfördes åren 2011-2012, se figur 3. De flesta 

provtagningsplatserna utgörs av sedan tidigare utplacerade nivårör, något som dels utnyttjades 

på grund av begränsade resurser men även för att maximera antalet prover. Dessa 

kompletterades dock av, ur ekologisk synpunkt, strategiskt utplacerade rör där vatten från ett 

större tillrinningsområde kartlades (Miljöförvaltningen, 2013). Utöver näringsämnen har även 

metaller, miljögifter och flertalet andra parametrar som tillsammans ger en bild över 

grundvattnets status. För att bedöma kvalitén har SGU:s bedömningsgrunder använts (SGU, 

2013). 

Stockholm har i princip enbart en, vad rapporten kallar betydande grundvattentillgång. Denna 

utgörs utav Brunkebergsåsen, även kallad Stockholmsåsen. Idag nyttjas inte tillgången för 

dricksvatten, vilket medför att EU inte ställer lika stora krav gällande undersökning och 

inrapportering av dess status (Miljöförvaltningen, 2013).  
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Figur 3: Provplatser för undersökningen utav grundvattenkvalitén. Miljöförvaltningen, Stockholm. 2013. 

Uppmätta halter av kväve och fosfor 

Undersökningen presenterar data för nitrat, nitrit, ammoniumkväve samt totalkväve. För 

fosfor har data för fosfatfosfor samt totalfosfor tagits fram (se tabell 1). Halterna för 

såväl nitrat, nitrit som ammoniumkväve varierar kraftigt mellan provtagningspunkterna. För 

nitrat- samt nitritkväve bedöms halterna vara låga. För ammoniumkväve är halterna 

varierande och något högre än vad som är vanligt i Stockholms län. Till viss del kan detta 

bero på läckage från avloppsledningar, något som stärks av förekomsten av andra ämnen som 

återfinns i avloppsvatten (Miljöförvaltningen, 2013). För totalkväve väljer rapporten att inte 

bedöma huruvida halterna är låga eller inte, vilket motiveras med att SGU (2013) inte har 

bedömningsgrunder för regionen.   
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Tabell 1: Utvalda data för näringsämnen i Stockholms grundvatten. Miljöförvaltningen 2013. 

ÄÄ 

Median(ug/l) Median, region(ug/l) Medel(ug/l) 

Nitrat-kväve 180  610 1986 

Nitrit-kväve 7 0.3 82 

Ammoniumkväve 110 16 991 

Total-N 1000 - 4900 

Fosfatfosfor 17 6.5 292 

Total-P 135 - 590 

Halter i relation till bedömningsgrunder 

För att kunna fastställa statusen på grundvattnet i Stockholm har Miljöförvaltningen valt att 

förhålla sig till SGU:s, Sveriges Geologiska Undersökning, riktlinjer (SGU, 2013). Dessa 

utgår i sin tur från instruktioner kring riktlinjer och halter för att vända trend som tagits fram 

av SGU vid tidigare tillfälle (se SGU-FS 2008:2). Riktlinjerna för kväve delas in i nitrat, nitrit 

samt ammoniumkväve. Halter för respektive ämne delas in i fem klasser, från mycket låg halt 

till mycket hög halt. För fosforhalter finns samma klassindelning.  

Den främsta miljöpåverkan som förekomsten av kväve och fosfor i grundvattnet bidrar till är 

övergödning av ytvattendrag. I denna rapport utnyttjas, precis som i Miljöförvaltningens 

rapport, SGU:s bedömningsgrunder för att relatera halterna i Stockholms stads grundvatten 

till övergödningen av ytvatten i området. Rapportens vinkel skiljer sig därmed från tidigare 

undersökning i den meningen att fokus för diskussionen ligger på övergödande effekt. 

Därmed förs inte en diskussion utav sammantagen ekologisk status, något som redan finns i 

Miljöförvaltningens rapport. Problematiken med att använda dessa riktvärden är att det saknas 

gränsvärden för när halterna utav kväve förväntas ge en övergödande effekt på ytvattnet. Den 

klassindelning samt de klassgränser som SGU (2013) presenterar för kväve utgår dels från ett 

antropocentriskt perspektiv och skadliga halter för människan. Men nivåerna tar även hänsyn 

till påverkan på miljö och ekosystem, vilket motiverar användningen. Dock förtäljer inte 

dessa specifikt vid vilka halter som bidrag till eutrofiering kan antas ske. Det kan alltså vara 

så att andra bedömningsgrunder gällande näringsämnenas halter i grundvattnet i relation till 
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grad av övergödande effekt bör användas, något som SGU (2013) uppmärksammar i sina 

bedömningsgrunder. Men i och med att bedömningsgrunderna tar hänsyn till akvatisk samt 

terrestrisk påverkan, så används dessa som utgångspunkt för att diskutera huruvida 

grundvattnet bidrar till en övergödande effekt av ytvatten eller inte.  

Nitrat 

Medelvärdet för nitrathalten i ligger på cirka 2 mg/l (tabell 1). Detta motsvarar en obefintlig 

eller liten påverkan enligt SGU:s (2013) föreskrifter (se tabell 2 nedan). Därmed anses 

nitrathalterna i sig inte utgöra ett en bidragande faktor till övergödningen av ytvattnet i 

Stockholmsområdet. Dock visar mätdata på lokalt höga halter, vilket kan innebära en högre 

grad av påverkan för specifika vattendrag.  

Tabell 2: Bedömningsgrunder för nitrathalter. SGU, 2013 

Klass Halt nitrat (mg/l) Tillstånd Påverkansgrad 

1 <2 Mycket låg halt Ingen eller liten 

2 2–5 Låg halt Måttlig 

3 5–20 Måttlig halt Påtaglig 

4 20–50 Hög halt Stark 

5 ≥50 Mycket hög halt Mycket stark 

 

Ammoniumkväve 

Halterna av ammoniumkväve är varierande men är generellt sett höga. Medelvärdet (0,991 

mg/l) klassas som hög halt, något som indikerar stark negativ påverkan på grundvattnets 

kvalitet(tabell 3).  
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Tabell 3: Bedömningsgrunder för ammoniumkväve. SGU, 2013 

Klass Halt ammonium (mg/l) Tillstånd Påverkansgrad 

1 <0,05 Mycket låg halt Ingen eller liten 

2 0,05–0,1 Låg halt Måttlig 

3 0,1–0,5 Måttlig halt Påtaglig 

4 0,5–1,5 Hög halt Stark 

5 ≥1,5 Mycket hög halt Mycket stark 

 

Nitrit 

Halterna utav nitrit i grundvattnet är låga sett till bedömningsgrunderna (tabell 4). 

Medelvärdet 0,082 mg/l klassas som måttlig halt. Även här finns dock ett antal undantag där 

värdena är mycket höga vilket leder till att medelvärdet höjs. En liknande bedömning som i 

fallet av nitrat görs, det vill säga lokal påverkan kan förekomma.  

Tabell 4: Bedömningsgrunder för nitrit. SGU 2013. 

Klass Halt nitrit (mg/l) Tillstånd 

1 <0,01 Mycket låg halt 

2 0,01–0,05 Låg halt 

3 0,05–0,1  Måttlig halt 

4 0,1–0,5 Hög halt 

5 ≥0,5 Mycket hög halt 
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Totalhalt kväve 

För totalhalt kväve saknas data för regionen i övrigt, vilket gör att skillnader mot uppmätta 

halter inom kommunen inte kan identifieras. Även bedömningsgrunder för totalkväve saknas. 

Dock utgör normalt nitrat den övervägande delen av kvävet i grundvattnet, vilket gör att 

litteraturen ofta likställer nitrathalt med kvävehalt. Något som även SGU (2013) gör i sina 

föreskrifter.  

Fosfor(fosfat) 

För fosfor anger SGU (2013) att halter över 0.6 mg/l är mycket höga (tabell 5) och ger 

troligen en övergödande effekt på ytvattendrag. Som tabell 1 visar är medelvärdet av 

totalhalten fosfor nära detta värde. För respektive mätning gäller att drygt 19 % (17 av 89) har 

mycket höga fosforhalter. Enligt SGU (2013) kan även halter på över 0.04 mg/l ge en 

eutrofierande verkan på ytvatten. Detta värde uppnås i drygt 71 % (64 av 89) mätningar 

(Miljöförvaltningen, 2013).  

Tabell 5: Tillståndsklasser för fosfor. SGU 2013. 

Klass Tillstånd Fosfor(mg/l) Anmärkning 

1 Mycket låg halt < 0.02 Ingen påverkan på ytvatten 

2 Låg halt 0,02–0,04 
 

3 Måttlig halt 0,04–0,1 Kan bidra till övergödning 

4 Hög halt 0,1–0,6  
 

5 Mycket hög 

halt 

≥0,6 Övergödande effekt, indikerar 

föroreningspåverkan 
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Ytvattenkvalitet 
Stockholms stads undersökning visar på delvis höga halter av näringsämnen i Stockholms 

grundvatten. Detta gäller främst fosfor samt ammoniumkväve där medelvärdena klassas som 

hög halt. I nästkommande avsnitt undersöks huruvida dessa halter har någon fortsatt påverkan 

på vattenförekomsterna inom kommunen.  

Lagar och ansvarsfördelning 

Precis som för grundvatten utgår svensk lagstiftning för ytvatten från EU:s direktiv gällande 

förvaltningen av vattenmiljön, något som fastslagits i svensk lagstiftning genom miljöbalken. 

För att bedöma kvalitén av ytvatten runt om i landet behövs riktlinjer. Ansvaret för att ta fram 

föreskrifter för statusklassificering av ytvattendrag ligger från och med år 2011 hos Havs- och 

vattenmyndigheten, som tagit över ansvaret från Naturvårsverket (HVMFS 2013:19).  

Vattenförekomster i Stockholms stad 

Vid tidpunkten för undersökningen utav grundvattenkvalitén i Stockholm fanns tio 

definierade vattenförekomster samt en grundvattenförekomst. Dessa presenteras nedan (tabell 

6). Sedan dess har dock ett antal nya vattenförekomster lagts till på listan. Eftersom 

provplatserna för undersökningen utav grundvattnets kvalitet relaterades till den ursprungliga 

indelningen gör även den här rapporten det.  
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Tabell 6: Vattenförekomster i Stockholms kommun. Miljöförvaltningen, Stockholms Stad, 2013b 

Namn Typ av vattenförekomst 

Drevviken  Sjö  

Magelungen  Sjö  

Mälaren-Görväln Sjö  

Mälaren-Stockholm Sjö  

Bällstaån  Vattendrag  

Norrström  Vattendrag  

Tyresån-Forsån Vattendrag  

Brunnsviken  Övergångsvatten  

Lilla Värtan  Övergångsvatten  

Strömmen  Övergångsvatten 

Stockholmsåsen Grundvatten 

 

I figur 4 illustreras de olika vattenförekomsterna inom kommunen. Notera att Mälaren-

Görväln samt Mälaren-Stockholm har slagits ihop till Östra Mälaren. I figuren är vattendraget 

Norrström inte utmärkt. Norrström utgör utloppet för Mälaren till Östersjön och sträcker sig 

från Riddarfjärden till Saltsjön.  
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Figur 4: Ytvattenförekomster i Stockholms kommun. Stockholm vatten. 2006 
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Begränsande näringsämne 

Fosfor och kväve är tillsammans de två växtnäringsämnen som har störst inverkan på ett 

ytvattendrags status. Generellt gäller att fosfor är det ämne som är begränsande i sötvatten och 

därmed styr primärproduktionen och avgör om ytvattendraget blir eutrofierat. I kust- och 

havsvatten varierar begränsande ämne mellan olika områden beroende på vilket ämne det 

finns minst av. I allmänhet är kväve det begränsande ämnet i områden med öppet hav. För 

sötvattensjöar är det istället totalfosfor (tot-P) som ska användas som parameter vid 

klassificering av näringsämnen. Halten av totalfosfor innefattar både den fosfor som är direkt 

tillgänglig för växtupptag och den fosfor som finns bunden i organismer och mineral. I vissa 

sjöar där den antopogena påverkan varit stor kan dock fosforhalten bli så hög att kväve blir 

det ämne som förekommer i underskott och blir begränsande. (Miljöbarometern. 2014b)  

Då det gäller tillrinningen till sjöarna i Stockholmsområdet innehåller denna i regel mer fosfor 

än naturliga vatten. I augusti åren 1995-1999 genomfördes kemiska analyser av ytvattnet i 

Stockholms vattenområden i totalt 27 provpunkter. I de mindre sjöarna som undersöktes 

förekom fosfor inte i någon av dessa som enda begränsande ämne. Istället dominerade kväve 

som bristämne och totalt var kväve begränsande i sju provpunkter. I samma antal punkter i 

bland annat Mälaren och Brunnsviken var fosfor ensamt begränsande.  Vidare fanns det i fem 

av punkterna, i inre delen av Saltsjön och Mälaren, ingen begränsning, det vill säga både 

fosfor och kväve fanns i överskott. I ytterligare fem provpunkter var de två näringsämnena i 

balans. Slutligen var det i två punkter oklart vilka förhållanden som rådde. Gällande de ovan 

nämnda vattenförekomsterna (tabell 6) var det endast fem av de totalt tio som analyserades 

under perioden. Av dessa rådde överskott av både kväve och fosfor i två, Lilla Värtan och 

Strömmen, Vidare var fosfor bristämne i Brunnsviken och kväve begränsande i Drevviken, 

medan det rådde balans mellan ämnena i Magelungen. (Sjölander et al. 2000)  

Uppmätta halter av kväve och fosfor  

Miljöbarometern (2015) presenterar data över bland annat halterna utav näringsämnen i 

vattenförekomsterna i Stockholms Stad. Data för relevanta förekomster har sammanställts i 

tabellen nedan. Halterna för kväve och fosfor i Stockholmsåsen finns presenterade i tidigare 

avsnitt gällande grundvattnets kvalitet.  Dock saknas data för några utav vattenförekomsterna. 

Detta beror på att beslut om att utöka och ändra indelningen utav vattenförekomsterna har 

skett. För Strömmen saknas enskilt värde, något som beror på den nya indelningen. Enligt 

befintlig indelning utgörs Strömmen utav tre vattenförekomster: Saltsjön, 

Djurgårdsbrunnsviken samt Hammarby sjö. Värdet i tabellen nedan är medelvärdet utav de tre 

vattenförekomsternas uppmätta halter (tabell 7). Även Mälaren-Görväln samt Mälaren 

Stockholm har slagits ihop till ett gemensamt vattendrag, Östra Mälaren.  
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Tabell 7: Halter av kväve och fosfor i Stockholms vattenförekomster. Miljöbarometern, 2015. 

Vattenförekomst Kvävehalt, 3 års 

medel (mg/l) 

Årsmedian 

(mg/l) 

Fosforhalt, 3 års 

medel (ug/l) 

Årsmedian 

(ug/l) 

Drevviken  0,660 
 

36  
 

Magelungen  0,320 
 

32  
 

Mälaren-Görväln 0,430  
 

17 
 

Mälaren-Stockholm 0,430  
 

17 
 

Bällstaån  
 

1.2 
 

75  

Norrström 

(Mälarens utlopp) 

 

0.54 
 

26 

Tyresån-Forsån 
 

0,750  
 

42  

Brunnsviken  0,610  
 

37  
 

Lilla Värtan  0,580  
 

33  
 

Strömmen  0,657 
  

42 

Stockholmsåsen x x x x 

 

Halter i relation till bedömningsgrunder  

Gällande bedömningsgrunder för tillståndsklasser av fosfor- och kvävehalter i sjöar och 

vattendrag samt saltvattenvikar har Stockholms stads miljöbarometer valt att utgå från 

Naturvårdsverkets riktlinjer från rapporten Bedömningsgrunder för miljökvalitet: sjöar och 

vattendrag (1999a) samt från Bedömningsgrunder för miljökvalitet. Kust och hav (1999b). 

Dessa kommer därför även att vara utgångspunkten i detta arbete och presenteras i nedstående 

tabeller. Bedömningsgrunderna är indelade i fem tillståndsklasser som relaterar uppmäta 
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halter till riktlinjer för människa och miljö. Vidare relateras halterna utav kväve och fosfor till 

specifika riktlinjer för övergödning(Naturvårdsverket, 1999a). Dessa riktlinjer är lägre sett till 

bedömning av status. Detta beror på att fler faktorer än övergödning finns med i 

sammanvägningen utav sjöar och vattendragens status. År 2013 definierade Havs- och 

vattenmyndigheten nya tillståndsklasser. För att beräkna dessa krävs dock kännedom om 

referensvärden (för respektive sjö) vilket gör dessa mindre fattbara och lättöverskådliga vilket 

är motivet till att istället utgå från Naturvårdsverkets tillståndsklasser.  

Sjöar och vattendrag  

Tabell 8 presenterar riktlinjer för kvalitetsbedömning av sjöar och vattendrag sett till halterna 

kväve och fosfor. För uppmätta värden, se tabell 7. 

Tabell 8: Bedömningsgrunder för totalfosfor och totalkväve i sjöar och vattendrag. Naturvårdsverket, 1999a. 

Tillståndsklass Halt totalfosfor (ug/l) Halt totalkväve (mg/l) 

Extremt höga halter >96 >5 

Mycket höga halter 45-96 1,25-5 

Höga halter 23-45 0,625–1,25 

Måttligt höga halter 12,5-23 0,3-0,625 

Låga halter <12,5 <0,3 

Statusen utav sjöarna och vattendragen i Stockholms kommun sett till deras halter utav fosfor 

är överlag dålig. Drevviken, Magelungen samt Norrström visar på höga halter. För Bälstaån 

samt Forsån är halterna mycket höga. I Östra Mälaren (Mälaren-Görväln, Mälaren-

Stockholm) är dock halterna något bättre och klassas som måttligt höga. Även halterna utav 

kväve är höga. Drevviken, Magelungen har återigen höga halter, medan Östra Mälaren samt 

Norrström har måttliga halter.  Bälstaån samt Forsån visar på höga halter, på gränsen till 

mycket höga halter.  

Saltvattenvikar  

Brunnsviken, Lilla Värtan samt Strömmen visar alla på mycket höga halter utav fosfor(tabell 

9). Halterna för kväve är också genomgående mycket höga utom för Strömmen där halten 

ligger på gränsen till mycket hög halt. Dock har de tre vattendragen som numera utgör 

Strömmen enskilt mycket höga halter.  
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Tabell 9: Bedömningsgrunder för totalfosfor och totalkväve i saltvattenvikar. Naturvårdsverket, 1999. 

Tillståndsklass Halt totalfosfor (ug/l) Halt totalkväve (mg/l) 

Extremt höga halter >31 >0,45 

Mycket höga halter 24-31 0,36–0,45 

Höga halter 19-24 0,31–0,36 

Måttligt höga halter 15-19 0,25–0,31 

Låga halter <15 <0,25 

Halter för övergödning av ytvatten 

På miljöbarometerns hemsida presenteras halterna utav kväve samt fosfor i sjöar, vattendrag 

samt saltvattenvikar. Dessa halter realteras i sin tur till de tillståndsklasser som 

Naturvårdsverket (1999b) tagit fram. Dessa klasser talar inte explicit om vattendragets status 

gällande övergödning utan ger en sammantagen bild utav vattenförekomstens status. Följande 

riktlinjer presenteras utav Naturvårdsverket gällande övergödning (1999a, tabell 10). Som 

tidigare nämnts är fosfor vanligen begränsande ämne i sjöar och vattendrag, men undantag 

finns. 

Tabell 10: Riktlinjer för övergödning utav vattendrag. Naturvårdsverket, 1999. 

Klass Fosfor(ug/l) Kväve (mg/l) Bedömning 

1 <7.5 <0.3 Mycket näringsfattigt tillstånd 

2 7.5–15 0.30-0.45 Näringsfattigt tillstånd 

3 15-25 0.45-0.75 Måttligt näringsrikt tillstånd 

4 25-50 0.75-1.5 Näringsrikt tillstånd 

5 >50 >1.5 Mycket näringsrikt tillstånd 
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Fosforhalterna i Östra Mälaren är måttliga sett ur ett övergödningsperspektiv. I resterande 

vattenförekomster är dock situationen allvarligare och sex av tio förekomster klassas som 

näringsrikt tillstånd. För Bällstaån är halterna mycket höga och ån bedöms vara i ett mycket 

näringsrikt tillstånd. Situationen gällande halterna utav kväve är något bättre. Dock har 

Bällstaån återigen höga halter och klassas som näringsrikt tillstånd. Tyresån-Forsån, 

Brunnsviken, Lilla Värtan samt Strömmen har måttligt näringsrikt tillstånd medan Östra 

Mälaren, Drevviken samt Magelungen har näringsfattigt tillstånd.  
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Grundvattnets påverkan på ytvatten 
I och med att grundvattnets kvalitet är av relevans för ytvattenkvaliteten är det av intresse att 

kartlägga grundvattnets övergödande bidraget inom Stockholms kommun. Samt i vilken mån 

mätrören i Miljöförvaltningens undersökning representerar det tillrinnande grundvattnet. För 

att undersöka grundvattnets eutrofierande effekt utnyttjas strömningsriktningarna och 

grundvattendelarna inom kommunen, vilka realteras till provpunkterna där halterna av kväve 

och fosfor uppmätts.  

I kvalitetsundersökningen utav Stockholms grundvatten hämtades data in från 74 olika platser 

runt om i kommunen. Placeringen utav mätrören är illustrerade i figur 3. I tidigare avsnitt har 

halterna utav näringsämnen beskrivits. För att undersöka grundvattnets eutrofierande effekt 

utnyttjas strömningsriktningarna och grundvattendelarna som presenteras i figur 1 och 2. 

Utifrån grundvattnets rörelse samt placeringen av mätrören har respektive vattenförekomst 

utvärderats. Därmed kan bidraget till respektive ytvattenförekomst i form av grundvatten 

kartläggas, samt vilken kvalitet detta vatten har. 

En genomgång enligt denna metod visar att det grundvatten som rinner till kommunens 

ytvattenförekomster till stora delar finns representerat i Miljöförvaltningens (2013a) 

undersökning. Kartläggningen visar också att samtliga vattenförekomster får en tillrinning 

utav grundvatten inom kommunen. Därmed står det klart att kommunens ytvattenförekomster 

påverkas negativt av de förhöjda halterna av kväve och fosfor i grundvattnet, vilket bidrar till 

eutrofieringen.  

För att ge en mer komplett bild av vilken effekt grundvattnet har på vattenförekomsterna 

krävs dock att fler mätrör sätts ut(se figur 5). För Lilla Värtan samt Magelungen saknas 

kvalitetsmätning av det vatten som tillrinner från nordväst (för respektive vattendrag). För 

Brunnsviken saknas mätningar för dess östra strand. I Strömmen saknas mätdata för 

avrinningsområdet i nordöst. För Tyresån-Forsån saknas underlag för att kunna göra en 

bedömning.  I övrigt återspeglar undersökningen väl problematiken med ett förorenat 

grundvatten för ytvattendrag. 
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Figur 5: Förslag på nya provpunkter 
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Diskussion 

Resultatet från undersökningen utav grundvattnet i Stockholms kommun följer det mönster 

som finns för urbana områden. Mängden föroreningar ökar i såväl grund- som ytvatten sett till 

regionen, vilket kan härledas till mänsklig aktivitet. Undantaget är nitrathalterna i 

grundvattnet, vilka är lägre än i regionen. Detta kan bero på att det inom kommunen inte 

förekommer lika stort brukning utav jorden, något som föranleder stora kväveläckage. Utifrån 

SGU:s bedömningsgrunder har en bedömning gjorts gällande möjligt bidrag till övergödning 

av kommunens ytvattenförekomster. Situationen skiljer sig åt för nitrat, nitrit, ammonium 

samt fosfor, delvis genom antalet punkter som visar på extremt höga halter. Dessa relateras 

till lokala föroreningar i form av bland annat avloppsläckage. Om provrören är lokaliserade 

nära föroreningskällan kan detta medföra att resultatet blir missvisande för grundvattnets 

status.  

I förhållande till de nationella riktlinjer som finns för nitrat, samt halt för att vända trend, 

föranleder inte de uppmätta halterna några direkta åtgärder. Generellt sett utgör nitrat större 

delen av mängden kväve i grundvattnet, tack vare att molekylen är lättrörlig. Att halterna är 

låga och ligger långt ifrån halt för att vända trend är positivt.  Även halterna av nitrit har enligt 

bedömningsgrunderna ingen eller liten förorenande effekt. Dock förekommer extremt höga 

halter utav både nitrit samt nitrat i vissa av mätningarna. Exakt vad orsaken till dessa 

avvikelser är, är idag inte känt. Inte heller vilka effekter dessa förekomster har på miljön är 

kartlagt. Faktorer som avstånd till recipient samt uppehållstid påverkar graden av förorening. 

Halterna utav ammoniumkväve är höga vilket gör att påverkan på ekosystem är stark, dels i 

form utav övergödande effekt. Medelvärdet ligger över halt för att vända trend, vilket 

indikerar att åtgärder för att motverka halterna bör genomföras eller förbättras. Halten utav 

fosfor är hög i övervägande del av proverna (71 %) och ger en övergödande effekt på 

ytvattenförekomster.    

Graden utav påverkan för respektive ämne bedöms utifrån SGU;s bedömningsgrunder för 

grundvatten. För fosfor relateras halterna till övergödande effekt vilket gör att grundvattnets 

bidrag till övergödningen utav kan utvärderas. Halten utav kväve i grundvattnet utgörs av 

nitrat, nitrit samt ammonium. Bedömningsgrunderna förtäljer respektive ämnes (nitrat, nitrit, 

ammonium) grad av påverkan på kvalitén utav grundvattnet, men inte explicit vilken effekt 

halterna förväntas ha för övergödningen utav ytvattendrag. Att använda SGU:s 

bedömningsgrunder för att avgöra grundvattnets bidrag till övergödningen utav Stockholms 

kommuns ytvattenförekomster blir därmed problematiskt. Eftersom bedömningsgrundernas 

syfte är att ge underlag för grundvattnets sammantagna status vägs fler aspekter än enbart 

övergödningen in. Bland dessa är grundvattnets tjänlighet som dricksvatten, där 

Livsmedelsverket har tagit fram riktlinjer som återspeglar skadliga halter för 

människan.  Övergödande effekt kan däremot ske när människan orsakar utsläpp av 

näringsämnen som ger halter som är högre än de naturligt förekommande. Därmed blir den 

sammanvägning av halternas påverkan på människan samt ekosystemen som SGU:s 

bedömningsgrunder gör missvisande för graden av övergödande effekt. Det är dock inte 
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säkert att en viss halt över det naturliga ger en direkt påverkan, utan detta beror även på 

mängden av det bortfall som sker på vattnets väg fram till recipienten samt utspädningseffekt. 

Det finns således troligen ett tröskelvärde för kvävehalten i grundvattnet.  

Generellt sett är fosfor begränsande i sjöar och ytvattendrag, men som Sjölander et al. (2000) 

visar är kväve begränsande i vissa vattenförekomster i kommunen. En möjlig anledning till att 

SGU:s bedömningsgrunder inte väljer att relatera kvävehalterna till övergödning kan bero på 

att fosfor tenderar att vara begränsande ämne. Att tydliggöra vid vilka halter kväve kan ge 

övergödande effekt vore gynnsamt för arbetet mot en god vattenstatus i kommunens 

grundvattenförekomster. Dessutom bör en genomgång av vilket ämne som är begränsande ske 

för kommunens ytvattenförekomster i och med att antalet förväntas öka vid nästa 

vattenförvaltningscykel (Stockholms stad, 2015b).     

Grundvattnets bidrag till övergödning av ytvattendrag 

Till följd av att vattnet färdas i ett evigt kretslopp medför ett förorenat grundvatten påverkan 

på ytvattnet. I slutändan är det haven som utgör recipient för det förorenade vattnet och 

effekterna utav detta kan bland annat observeras i Östersjön som har utsatts för stor belastning 

utav kväve samt fosfor. Stockholms grundvatten bidrar till övergödningen utav Östersjön, 

men också till lokal miljöförstörelse. För att avgöra om ytvattenförekomsterna får vatten via 

kommunens grundvatten, och om detta är representerat i grundvattenkvalitetsundersökningen, 

gjordes en enkel kartläggning baserat på strömningsriktningar och ytvattendelare. Det finns 

dock flertalet osäkerheter med denna metodik. Dels är mätstationerna inte placerade på ett 

sådant sätt att de representerar hela det flöde som rinner till vattendragen. Det är heller inte 

säkert att grundvattnet strikt följer de strömningsriktningar som figur 1 visar. Men metodiken 

ger en överblick av vilken effekt ett förorenat grundvatten har för ytvattenförekomsterna inom 

kommunen. Genomgången visar dels att vattenförekomsterna får en del av sitt vatten via 

grundvattnet inom kommunen. Dessutom återspeglas kvalitén av detta vatten i stor 

utsträckning av Miljöförvaltningens 2013) undersökning. Detta betyder att det hos kommunen 

finns anledning till att rikta åtgärder mot att förbättra kvalitén av grundvattnet. Dels i 

förebyggande syfte för ytvattenförekomsterna, men även för att grundvattnet i kommunen 

skall ha en oförändrad status enligt Vattendirektivet.  

Trots att det är känt att huvuddelen av vattnet i ytvattendrag har sitt ursprung i grundvatten 

saknas fortfarande djupare kunskap om de exakta processerna för transport av föroreningar, 

som kväve och fosfor, från grundvatten till ytvatten. Det saknas exempelvis tillräcklig 

kunskap för att exakt beräkna hur stor påverkan som fås av en viss markanvändning.  Vidare 

kan det vara oklart hur mycket av näringsämnena som renas vid transporten i den mättade 

grundvattenzonen fram till ytvattnet, då detta varierar med bland annat uppehållstid och 

jordens struktur.  
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Källor och åtgärder 

Det existerar idag redan flertalet metoder för att minska de antropogena utsläppen av kväve 

och fosfor. Litteraturgenomgången visar att flera av dessa redan tillämpas. Dock finns 

möjliget att minska miljöpåverkan genom fortsatta åtgärder. Nedan diskuteras framtida 

förbättringsmöjligheter för de olika källorna.   

Listan med åtgärder inom jordbruket för att minska förlusterna utav kväve och fosfor är lång. 

Centralt är som ovan nämnts hanteringen utav gödsel och rätt brukningsmetoder, vilket kan 

anses som förebyggande åtgärder. Det är även vanligt förekommande med åtgärder vars syfte 

istället är att minimera skadan av utlakningen. Bland dessa är anläggning utav våtmarker samt 

restaurering utav sjöar de vanligare. Hur effektiva denna typ av åtgärder är beror dock på 

områdets förutsättningar(Jordbruksverket, 2008).  Restaurering utav sjöar kan dock inte anses 

som en åtgärd som förhindrar grundvattenpåverkan.  

Problematiken i att åtgärda läckande avloppsledningar ligger i att de läckor och felkopplingar 

som finns i ledningsnätet ofta inte är helt kartlagda. Det som kan göras för att minska läckaget 

är alltså att kontinuerligt arbeta med att identifiera de brister som finns i nätet och därefter 

åtgärda dessa. Det kommer dock aldrig vara möjligt att uppnå ett helt tätt avloppssystem, och 

det gäller därför att välja ut och förnya de ledningar där risken för förorening av grundvatten 

är som störst. En effektiv metodför att kunna mäta utläckaget från avloppsledningar är med 

hjälp av spårämnen. (Meyer, 2008) 

Ett exempel på åtgärd som kan vidtas för att minska tillförseln av kväve och fosfor till 

grundvattnet från enskilda avlopp är urinsorterande avloppssystem. Då urinen är den 

avloppsfraktion som innehåller mest näringsämnen samtidigt som volymen är relativt liten är 

urinsortering en effektiv metod för att motverka förhöjda halter av fosfor och kväve i 

grundvattnet. Urinsortering kan ske med antingen våt eller torr fekaliehantering men 

gemensamt för teknikerna är att urinen samlas upp i en främre skål i toaletten varifrån den 

leds till en uppsamlingstank. Därefter kan den transporteras vidare och utnyttjas som 

gödningsmedel. (Jönsson, Nordberg, Vinnerås, 2013) En annan åtgärd är kemisk fällning 

vilken är en metod för att reducera fosfor som fungerar som ett komplement till infiltration i 

enskilda avlopp. Metoden går ut på att en fällningskemikalie, vanligen en aluminium- eller 

järnförening, tillsätts före eller i samband med avloppets slamavskiljare och det kemfällda 

slammet samlas därefter upp i slamavskiljaren. På detta sätt kan 50-90 % av den totala 

mängden fosfor avskiljas från avloppsvattnet, kvävereduktionen är dock liten. (Hellström, 

Jonsson och Sjöström. 2003).  

De möjliga åtgärder som presenteras i litteraturen gällande atmosfärisk deposition av kväve 

strävar antingen efter att reducera utsläppen genom att göra det dyrare att använda 

fossildrivna fordon, eller billigare att använda “gröna” alternativ. Även administrativa 

styrmedel har implementerats för att reningsteknik skall användas och det finns 



34 

 

förbättringsmöjligheter främst bland dieseldrivna fordon. På senare år har dock även fokus 

lagts på en hållbar utformning utav städer (Stockholms stad. 2015a). Genom att ständigt ha ett 

miljötänk kan staden utformas för att gynna alternativa färdmedel, vilket kan leda till att fler 

individer lämnar bilen hemma.  

Befintlig vattenverksamhet 

De främsta källorna till de förhöjda halterna utav kväve och fosfor i kommunens grundvatten 

beror främst på läckage från avlopp och dagvattenhantering samt atmosfärisk deposition.  

För att förbättra kvalitén av kommunens vattenförekomster med målet att uppnå god status 

har kommunen tagit fram en Handlingsplanen för god vattenstatus (Stockholms stad, 2015b). 

En del i arbetet är att ta fram lokala åtgärdsprogram för respektive vattenförekomst. I nuläget 

är åtgärdsprogrammen under utveckling och ska vara klara senast 2017. Rapporten 

presenterar dock exempel på tidigare genomförda åtgärder. Gemensamt för dessa är att de är 

inriktade mot rening av ytvatten. Detta gäller även för de åtgärder som genomförts och 

planerats i föregående vattenförvaltningscykel (Stockholm vatten, 2006). Exempel på 

genomförda åtgärder är sjörestaurering samt anläggning av våtmarker. En genomgång av 

handlingsplanen för god vattenstatus visar att den enbart berör grundvatten gällande 

miljöövervakningen inom kommunen. Syftet sägs vara att öka förståelsen för hur 

grundvattnets kvalitet påverkar ytvattenkvalitén.  

Som tidigare nämnt utelämnar handlingsplanen specifika åtgärder för de olika 

vattenförekomsterna, något som lämnas till de lokala åtgärdsprogrammen. Istället presenteras 

en metodik för hur lämpliga åtgärder tas fram. För respektive vattenförekomst skall en 

bedömning göras av orsaken till varför god vattenstatus ej uppnås. Möjliga åtgärder 

utvärderas sedan efter kostnadseffektivitet (Stockholms stad, 2015b). Även om 

handlingsplanen inte stänger ute möjligheten till att rikta åtgärder mot grundvattnet lyfter den 

fram andra områden (avlopp, dagvatten) som av stor vikt för vattenförvaltningen. Även om 

den bilden generellt stämmer överens med situationen för kommunens vattendrag och utgör 

relevanta föroreningskällor, kan handlingsplanens utformning medföra att andra källor 

förbises. Att grundvattnet i sig inte är ett resultat utav antropogen verksamhet, till skillnad 

från avlopp och dagvattenhantering, samt att dess påverkan är svårt att kartlägga kan leda 

också till att dess negativa inverkan på ytvattenkvalitén negligeras.  

Utöver Vattendirektivet och dess mål om god status utgör även miljökvalitetsmålen en viktig 

del i Sveriges vattenförvaltning. I Stockholms läns handlingsplan för att nå 

miljökvalitetsmålet Ingen Övergödning identifieras dagvatten, jordbruk samt avlopp som de 

huvudsakliga källorna. Det är även mot dessa som handlingsplanen riktar åtgärder. 

Grundvattnets förorenade effekt nämns inte i planen. Detta trots att resultatet från 

Miljöförvaltningens (2013) undersökning fanns till hands vid utvecklingen av 

åtgärdsprogrammet. Grundvattnets bidrag berörs indirekt i och med att planen slår fast att 

läckaget av näringsämnen skall minska, och åtgärder för att öka uppehållstiden förespråkas. 

Dock visar handlingsplanen inga tecken på att ett förorenat grundvatten identifierats som en 
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källa för övergödningen, utan åtgärderna sägs vara till för att minska läckaget till 

ytvattendrag.  

I varken kommunens handlingsplan för god vattenstatus eller strategin för att minska 

övergödningen riktas åtgärder mot grundvattnet. I handlingsplanen för god vattenstatus tas 

dess påverkan upp som ett framtida forskningsområde. Indirekt medför länets strategi för 

minskad övergödning minskat läckage av näringsämnen till grundvattnet, vilket är positivt. 

Men åtgärderna är inte i sig riktade mot grundvattnet. Rapportens resultat visar på att en 

påverkan på Stockholms ytvattenförekomster är möjlig och att Miljöförvaltningens (2013a) 

undersökning till stor kartlägger det tillrinnande grundvattnets kvalitet. Genomgången av 

relevanta handlingsplaner för kommunen visar på att problemet inte ännu har tagits på allvar, 

trots att resultaten från undersökningen funnits tillgängliga. Detta visar på brister i 

vattenförvaltningsarbetet och bör förbättras. Dels genom att genomföra en kartläggning utav 

grundvattnets påverka på ytvattnet, men även genom att lyfta fram problematiken i relevanta 

handlingsplaner för att uppmärksamma beslutsfattare så att aspekten blir föremål för 

diskussion. Mer kunskap om problematiken med näringsämnen i grundvattnet kan leda till att 

påverka valet av (kostnadseffektiva) åtgärder. Exempelvis kan åtgärder mot läckaget från 

avloppsledningar bli mer ekonomiskt försvarbart.  
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Slutsatser 

Miljöförvaltningens kvalitetsundersökning av Stockholms stads grundvatten visar på oroande 

höga halter av fosfor samt ammoniumkväve. Halterna av nitrit samt nitrat visar enbart på 

vissa lokalt höga avvikelser. Genom vattnets hydrologiska cykel står det klart att 

grundvattnets kvalitet har inverkan på ytvattenförekomsternas kvalitet. En genomgång baserat 

på strömningsriktningarna för grundvattnet i kommunen visar att så även är fallet för 

ytvattenförekomsterna i kommunen. Genomgången visar också att kvalitén av det tillrinnande 

grundvattnet till stora delar representeras av kvalitetsundersökningen. Dock bör fler mätrör 

sättas ut för att ge ett mer komplett beslutsunderlag. Dessutom behöver grundvattnets 

övergödande effekt kartläggas i större utsträckning. Det finns även förbättringsmöjligheter 

gällande bedömningsgrunder för grundvattnets övergödande effekt. För kväve saknas detta 

vilket försvårar beslut om åtgärder för att förbättra vattenkvalitén i kommunen.  

Rapporten visar att grundvattnets kvalité utgör en föroreningskälla för kommunens 

ytvattenförekomster. Att rikta åtgärder mot att förbättra kvalitén är av stor vikt. Dels för att 

komma åt en av föroreningskällorna, men även för att säkerställa framtida generationers 

användning utav grundvattnet i kommunen. Åtgärder och handlingsplaner för en förbättrad 

vattenkvalité existerar idag och bör leda till förbättrad grundvattenkvalitet om de genomförs. 

Dock har inte grundvattnet identifierats som dels en föroreningskälla, men inte heller som 

drabbad vattenförekomst. Det är därför av stor vikt att lyfta fram problematiken med ett 

förorenat grundvatten för en hållbar utveckling.  
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