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En av de centrala frågor som förbundets miljö-
analysfunktion jobbar med är hur utsläpp och 
naturliga faktorer påverkar vattenkvaliteten. Vi 
kan nu presentera en uppföljande analys av fos-
forflöden i Stockholms innerskärgård. Genom att 
modellera en fosforkälla i taget kan vi visa hur 
mycket Mälaren, reningsverken, Östersjön res-
pektive sedimenten bidrar till fosforns inverkan 
på vattenkvaliteten.

Under 1900-talet fram till omkring 1970 ökade fos-
forutsläppen till Stockholms innerskärgård kraftigt. 
Befolkningstillväxt i kombination med dåligt ut-

byggd avloppsrening låg bakom den dåliga vattenkvalite-

ten, som orsakade svår syrebrist i bottenvattnet och blom-
ningar av cyanobakterier som grumlade vattnet. 

Införande av fosforrening i början av 1970-talet minska-
de utsläppen dramatiskt, och vattenkvaliteten förbättrades. 
Trots det bedöms halterna av fosfor i innerskärgården fort-
farande vara för höga. Hur mycket som kommer från olika 
källor har dock inte varit klarlagt, särskilt inte bidraget från 
sedimenten och intransporten från Östersjön.

En källa i taget
Med hjälp av förbundets modellsystem är det möjligt att 
påvisa hur sedimenten och andra källor bidrar till att bygga 
upp fosforhalten i ytvattnet. Detta är av stort intresse ef-
tersom det är i ytvattnet fosforn påverkar vattenkvaliteten 

Vilka källor bidrar mest? 
– fosforflöden i innerskärgården 
✒ Jakob Walve, Miljöanalysfunktionen vid Stockholms universitet

Stockholms vackra och väl skyddade innerskärgård har alltid 
varit sårbar för övergödande näringsämnen från människor 
och deras aktiviteter i området. Vattnet är numera bättre än 
på många hundra år, tack vare avloppsreningsverken. Trots en 
enorm befolkningsökning i området blir utsläppen allt lägre. 
Vid Gamla stan i bildens mitt möts sjö och hav. Mälarens stora 
utflöde driver en motgående ström av salt djupvatten som väller 
upp i Strömmen. Fo
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genom att vara ett växtnäringsämne för alger och cyano-
bakterier. Kanske än mer intressant är hur mycket fosfor de 
faktiskt utnyttjar, innan det exporteras ut ur innerskärgår-
den. Det har vi uppskattat genom att beräkna hur mycket 
fosfat som förbrukas i ytvattnet. Vi har kört modellen för 
innerskärgården med en källa i taget, det vill säga sedimen-
ten, reningsverken, Mälaren, Östersjön, och det lokala till-
skottet från mindre vattendrag, för att se hur dessas bidrag 
varierat olika år och varierar olika årstider.

Sedimentens speciella roll
Eftersom sedimenten huvudsakligen är en återcirkulation 
av fosfor är det en källa som inte är direkt jämförbar med 
de övriga. Den kan i princip delas upp på de andra källorna 
som tidigare bidragit till att denna fosfor hamnat i sedi-
mentet och senare frigjorts därifrån. Därför har vi särskilt 
tittat på hur mycket olika fosforkällor bidrar till växtplank-
tons fosfatupptag och den fosfor som sjunker till botten 
under våren, vilket är en stor del av den fosfor som frigörs 
senare på sommaren.

Efter den kraftigt minskade fosforbelastningen från av-
loppsreningsverken i början av 1970-talet var sedimenten 
periodvis en nettofosforkälla under de följande årtiondena. 
Mer fosfor frigjordes än vad som fastnade i sedimenten. 
I rapporten från 2018 visade vi att denna gamla synd nu 
bedöms vara borta. 

Den fosfor som fortfarande frigörs från sedimenten är 
huvudsakligen en naturlig årlig återcirkulation av den fos-
for som årligen hamnar på sedimenten. Tillförseln av fosfor 
till sedimenten sker genom att växtplankton tar upp fosfat 

från vattnet och sedan sedimenterar, det vill säga sjunker 
till botten. Även andra sedimenterande partiklar för med 
sig en del fosfor. När sådant material bryts ner av botten-
levande bakterier eller djur frigörs den organiskt bundna 
fosforn. Den största delen av denna frigjorda fosfor löser 
sig som fosfat i bottenvattnet. 

Den största tillförseln till sedimenten sker under våren 
när den så kallade vårblomningen av växtplankton sjunker 
mot botten. Det mesta frigörs från sedimenten under som-
maren och hösten. Syrehalten sjunker i sedimentet under 
nedbrytningsprocessen vilket också bidrar till att fosfor 
inte binds i sedimenten utan återförs till vattnet, eftersom 
fosfat under goda syreförhållanden binds till järn och blir 
kvar längre tid i sedimentet. Vi har också visat att det un-
der år med särskilt utbredd syrebrist frigörs extra mycket 
fosfor, som kan ha lagrats upp i sedimentet under fl era år. 

Reningsverkens bidrag
Förutom sedimentens roll har reningsverkens betydelse 
faktiskt varit oklar. Hur mycket som släpps ut fi nns bra 
kontroll på, och dessa data används i modellen, men det är 
svårare att bedöma bidraget i förhållande till andra källor 
och hur det inverkar på vattenkvaliteten i innerskärgården. 
En fråga är betydelsen av den förbättrade fosforreningen 
på 1990-talet. Den belastningsminskningen var inte lika 
dramatisk som på 1970-talet men ändå betydelsefull. För-
bättring genomfördes samtidigt som kvävereningen bygg-
des ut och den direkta effekten av fosforreningen har varit 
oklar. En följdfråga är förstås vad ytterligare rening skulle 
betyda.

från Mälaren

Djupvatteninflödet från 
ÖSTERSJÖN tillför betydande
mängder fosfor

Fosfor tillförs
i stora mängder 
men låga halter 
från MÄLAREN

temperatursprångskikt

 mot Trälhavet

Fosforflöden i Stockholms innerskärgård

tidvis syrebrist

reningsverk

RENINGSVERKEN tillför 
små mängder, men höga 
koncentrationer fosfor

Tillförd fosfor 
EXPORTERAS till

mellanskärgården

Stockholmarnas ”GAMLA SYNDER”
är i huvudsak borta; exporterade
eller begravda djupt i sedimenten

Fosforfrisättningen från 
SEDIMENTEN är främst en 
återcirkulation av nysedimenterad fosfor

Partikelbundet fosfor
Fosfat PO4

sedimentation

frisättning

begravning

Fosforflöden i innerskärgården. De gröna pilarna visar med storlek
och färgnyans hur fosfor flödar genom skärgården. Orange pilar
visar de processer där fosfor omvandlas och omfördelas mellan
vattenskikt och mellan vatten och sediment. Sötvatten och fosfor
tillförs innerskärgården dels från landavrinning, där Mälaren
dominerar stort, dels med reningsverkens renade utsläpp.
Djupvatteninflödet av saltare vatten från mellanskärgården är
ungefär lika stort som sötvattenflödet och tillför betydande mängd 
fosfor.

När ljustillgången är tillräcklig under sommarhalvåret använder
växtplankton fosfat som näringsämne för tillväxten. Fosfor
bundet i plankton och andra partiklar sjunker delvis ut ur vattnet
till sedimenten. Den mesta fosforn återcirkuleras till vattenmassan
när organiskt material bryts ner och fosfat frigörs, men en
viss del fosfor kan långsiktigt begravas i sedimentet. Den mesta
fosforn som årligen tillförs innerskärgården exporteras ut ur
skärgården med ytvattenströmmar.

från havet

Y De gröna pilarna visar med storlek och färgnyans hur 
vatten och fosfor flödar genom skärgården. Orange pilar 
visar de processer där fosfor omvandlas och omförde-
las mellan vattenskikt och mellan vatten och sediment. 
Sötvatten och fosfor tillförs innerskärgården dels från 
landavrinning, där Mälaren dominerar stort, dels med re-
ningsverkens renade utsläpp. Djupvatteninflödet av saltare 
vatten från mellanskärgården är ungefär lika stort som 
sötvattenflödet och tillför betydande mängd fosfor. 

FOSFORFLÖDEN I STOCKHOLMS INNERSKÄRGÅRD

När ljustillgången är tillräcklig under sommarhalvåret 
använder växtplankton fosfat som näringsämne för 
tillväxten. Fosfor bundet i plankton och andra partiklar 
sjunker delvis ut ur vattnet till sedimenten. Den mesta 
fosforn återcirkuleras till vattenmassan när organiskt 
material bryts ner och fosfat frigörs, men en viss del 
fosfor kan långsiktigt begravas i sedimentet. Den mesta 
fosforn som årligen tillförs innerskärgården exporteras 
ut ur skärgården med ytvattenströmmar.
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Vi kan konstatera att den direkta effekten av den för-
bättrade fosforreningen på 1990-talet var det som främst 
bidrog till minskad fosforhalt i ytvattnet. Reningen i Hen-
riksdal, Käppala och Bromma avloppsreningsverk är nu 
så bra att det direkta bidraget från dessa till fosforhalten 
i ytvattnet bara är 12 procent på årsbasis. På sommaren är 
andelen något högre, omkring 15 procent. Även sommartid 
skulle alltså ytterligare fosforrening bara ha små effekter på 
fosforfl ödena i Stockholms innerskärgård. 

Kvävereningen ser också ut att indirekt ha bidragit till 
en viss minskning av fosfornivåer i innerskärgården. Syre-
förhållandena i avloppsströmmen förbättrades nämligen då 
utsläppen av syretärande ammonium minskade, vilket ser ut 
att ha minskat fosformängderna som läcker från sediment 
på dessa djup. 

Mälarens dubbla roll
Mälaren spelar en dubbel roll för vattenkvaliteten i in-
nerskärgården. Den bidrar till det fosfat som tas upp av 
vårblomningen, och som därmed återcirkuleras från sedi-
menten under sommaren. Samtidigt bidrar Mälarens fl öde 
till att späda ut den fosfor som i mer koncentrerad form 
kommer från reningsverken och sedimenten. Flödet bidrar 
också till att fosforn transporteras vidare ut i skärgården. 

Detta visar att man inte kan uppskatta Mälarens påver-
kan genom att enbart titta på belastningar räknat i ton, man 
måste samtidigt titta på fl öden och koncentrationer. Vår 
modellansats är relativt enkel men tar hänsyn till detta. Vi 
kan se att under år med litet fl öde från Mälaren så byggs det 
faktiskt upp högre halter av fosfor i innerskärgården. Det 
betyder inte att Mälarens fosforinnehåll är betydelselöst. 
En minskning av halterna fosfor i Mälaren kommer alltid 
minska halterna i skärgården. 

Betydande tillförsel från Östersjön
Salthalten i innerskärgården visar att ungefär hälften vatt-
net kommer från Mälaren och hälften från Trälhavet i mel-
lanskärgården. Vi har använt salthaltens variation över året 
i kombination med det kända tillfl ödet från Mälaren för att 
i detalj beräkna hur infl ödet från Trälhavet varierar och hur 
mycket fosfor detta fl öde för med sig. 

Eftersom infl ödet härrör från djupa vattenskikt i Träl-
havet är detta ett relativt fosfatrikt vatten. Frånsett några 
år under 1970-talet, kan vi inte se någon minskning i in-
transporten utifrån. En orsak är att åratal av hög belastning 
från många länder har lett till att fosforkoncentrationerna 
ute i Östersjön har byggts upp till höga nivåer. Trots att be-
lastningen på Östersjön nu minskat betydligt gör den långa 
uppehållstiden att mycket av fosforn fortfarande fi nns kvar 
i Östersjön. Syrebristen gör också att mycket av den rörliga 
fosforn inte ligger i sedimenten, utan har frisatts till vat-
tenmassan. Bottenvattenströmmar i skärgården för därför 
in fosfor från öppet hav till skärgården.

På lång sikt kommer minskad belastning av fosfor ock-
så att minska fosforhalterna i Östersjön, eftersom en del 
fosfor långsiktigt begravs i sedimenten eller exporteras till 
Västerhavet. Minskade fosforhalter i Östersjön skulle i sin 
tur förbättra förhållandena i skärgården. 
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Fosfat

Totalfosfor

m
ik

ro
gr

am
 p

er
 li

te
r

to
n/

m
ån

ad

m
ik

ro
gr

am
 p

er
 li

te
r

to
n/

m
ån

ad
to

n/
m

ån
ad

to
n/

m
ån

ad
to

n/
m

ån
ad

J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D

-50

-40

-30

-20

-10

0
J F M A M J J A S O N D

Tillförsel Förluster till sedimentet

Export till
Mellanskärgården

Koncentration 
i ytvattnet

Koncentration 
i ytvattnet

Export till
Mellanskärgården

Y Utvecklingen av halten totalfosfor i innerskärgården (0-
20m djup) under de senaste nästan 50 åren, och fördelat på 
olika källor. Avloppsreningsverkens bidrag minskade kraftigt 
efter införandet av särskild fosforrening på 1970-talet. I mit-
ten av 1990-talet minskades utsläppen ytterligare. Säsongs-
variationen beror främst på att halterna i Mälaren ökar under 
vintern och att fosfor som frigjorts från sediment på större 
djup än 20 meter blandas in i ytvattnet. Data kommer främst 
från reningsverkens kontrollprogram (Stockholm Vatten och 
Avfall och Käppalaförbundet).

TOTALFOSFOR I INNERSKÄRGÅRDEN

Napoleonviken i Tyresö skärgård.
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Y Tillförseln av fosfor till innerskärgårdens ytvatten är 
störst under vintern och kommer huvudsakligen från 
Mälaren (sötvatten) och från Trälhavet (havsvatten). Under 
sommaren och hösten tillförs mycket fosfat från djupvattnets 
sediment. Däremot tillför Mälaren nästan ingen fosfat under 
sommaren; då är det både lågt flöde och låga halter därifrån. 
Reningsverken släpper ut lika mycket hela året, men deras 
relativa bidrag är som störst under sommaren.

Trots att tillförseln av fosfat är hög under våren minskar 
koncentrationerna i vattenskiktet 0-20m snabbt. Vårblomn-
ingen tar upp nästan allt fosfat och sjunker sedan till botten. 

TOTALFOSFOR I INNERSKÄRGÅRDEN FOSFORFLÖDEN I INNERSKÄRGÅRDEN FÖRDELAT PÅ KÄLLOR

Framåt augusti börjar halterna öka igen, 
främst på grund av ökande återcirkula-
tion av frigjord fosfor från sedimenten. 

Exporten av fosfor till mellan-
skärgården är lägst under sommaren 
beroende på låg tillförsel och lågt vattenflöde i kombination 
med upptag och sedimentation i innerskärgården. Exporten 
är störst under vintern då mycket av fosforn som frigjorts 
från sedimenten förs ut med vattenströmmarna. Siffrorna 
är baserade på månadsmedelvärden för åren 1996-2015.
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Mälarens utfl öde till innerskärgården är betydande, lik-
som mängden fosfor. Samtidigt bidrar fl ödet till att späda 
ut den ut fosfor som i mer koncentrerad form kommer från 
reningsverken och sedimenten. Och till att fosforn trans-
porteras vidare ut i skärgården. 

Betydelse för miljömål
EU:s Vattendirektiv, som har införlivats i svensk lagstift-
ning, ställer som krav att klorofyll-, fosfor- och kvävenivåer 
ska ner till vissa gränsvärden. När mätdata jämförs med de 
fastställda gränserna kan ett förbättringsbehov beräknas för 
varje vattenförekomst. När det ska översättas i ett åtgärds-
behov är det viktigt att ta hänsyn till Östersjöns höga fos-
forhalter förorsakade av syrebrist. Det är ju inte rimligt att 
dyra åtgärder ska kompensera för intransport utifrån, utan 
det bör vara motiverat utifrån den påverkan som sker från 
landkällor i respektive avrinningsområde.

En annan viktig aspekt är att den naturliga återcirkula-
tionen av fosfor höjer halterna av fosfor i vissa områden och 
under vissa delar av året, medan sedimentation av fosfor 
sänker dem. Ingen av dessa processer fi nns med i bedöm-
ningsgrundens fastställande av gränsvärdet. För innerskär-
gården som helhet så ser dock dessa processer faktiskt ut 
att under sommaren, som är bedömningsperioden, i stort 
sett ta ut varandra. För enskilda områden, som Strömmen 
närmast Stockholm, är uppvällning av bottenvatten särskilt 
intensiv och bedömningen missvisande. De halter som ob-
serveras här bör alltså inte vara vägledande för åtgärdsbe-
hovet. 

Mälarens påverkan på vattenomsättningen i skärgården 
är viktig för innerskärgårdens vattenkvalitet. I viss mån 
kan den gå att styra genom avtappningen genom Slussen. 
Sett till förhållandena i innerskärgården skulle det vara bra 
att släppa ut mycket vatten från Mälaren under senvåren 

och sommaren. Då spolas alger, som tagit upp fosfor från 
olika källor, ut från innerskärgården istället för att fosforn 
återcirkuleras via sedimenten. En sådan åtgärd måste dock 
vägas mot den potentiella försämringen det skulle kunna 
medföra för mellanskärgården. 

Kväve har också betydelse
Jämfört med fosfor och i förhållande till andra källor så 
släpps kväve ut i ganska stora mängder från reningsverken. 
Detta bidrar till att fosfortillgången är begränsande för alg-
tillväxten i större delen av innerskärgården. Överskottet av 
kväve, som inte har förbrukats innerskärgården, förs med 
strömmarna ut till mellanskärgården där det utnyttjas av 
alger som använder fosfor som främst kommer från Öst-
ersjön. 

Om kväveutsläppen skulle minska skulle gränsen där 
kväve begränsar algernas tillväxt förfl yttas inåt i skärgår-
den, ända in i innerskärgården på sommaren. Det är redan 
idag låga klorofyllkoncentrationer sommartid i de delar av 
mellanskärgården som påverkas av utfl ödet från innerskär-
gården, och dessa låga nivåer kan man förvänta sig i fl er 
områden inåt i skärgården vid förbättrad kväverening. De 
planerade ombyggnaderna i reningsverken bör bidra till en 
sådan förbättring, eller åtminstone motverka effekterna av 
en växande befolkning i regionen. 

LÄS MER:
Om olika källors bidrag:

Walve, J., Sandberg, S., Elmgren, R., Lännergren, C., Larsson U. 2018. 
Effects of load reductions on phosphorus concentrations in a Baltic estua-
ry – long-term changes, seasonal variation and management implications. 
Under revison i Estuaries and Coasts.

Om gamla synder från sedimenten: 

 Walve, J., Sandberg, S., Larsson U., Lännergren, C. 2018. A Baltic Sea 
estuary as a phosphorus source and sink after drastic load reduction: se-
asonal and long-term mass balances for the Stockholm inner archipelago 
for 1968–2015. Biogeosciences 15: 3003-3025.

FAKTA
 Så här har vi räknat 

Centralt för denna analys har varit en grundlig utvärdering 
av befintliga miljödata, främst från kontrollprogrammen 
för de stora reningsverken, som drivs av Stockholm Vatten 
och Käppalaförbundet. Arbetet började med att digitalisera 
data från tryckta rapporter med data från Stockholm Vattens 
mätningar 1968–1981 och mätningar utförda under Up-
psalaprofessorn Mats Waerns ledning 1969–1976. Därefter 
har utsläppsdata från reningsverken och andra data sam-
manställts. 

För att komma åt hur stora de interna sänkorna och käl-
lorna till fosfor är, det vill säga sedimentens roll, har en da-
tadriven massbalansmodell upprättats för innerskärgården. 

Eftersom vi känner till salthalten i innerskärgården och 
i det vatten som flödar in från mellanskärgården samt även 
storleken och variationen i Mälarens utflöde, kan volymen 
av inflödande vatten och fosfor från mellanskärgården 
beräknas. Vi kan samtidigt beräkna de interna processerna i 
innerskärgården, som sedimentation av fosfor till bottnarna 
och frisättning av fosfor från sedimenten till bottenvattnet, 
liksom tillförsel och förbrukning av syre i bottenvattnet. 

Flera andra viktiga frågor kan angripas med hjälp av 
förbundets modellsystem. Vi utreder bland annat hur 
olika fosforkällor bidrar till vårblomningen och därmed till 
sedimentation och fosforfrisättningen på sommaren. Mots-
varande beräkningar bör också göras för kväve. 

I Strömmen i centrala Stockholm väller djupt bottenvatten från 
mellanskärgården upp till ytan vilket gör att statusbedömningen 
av näringsämnen blir missvisande. Y
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