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Livskraftiga ekosystem i en urban miljö – är 
det möjligt?
• Testobjekt: Årstaviken, Ulvsundasjön och Riddarfjärden.
• Uppdrag: 

• Kontrollera och uppdatera klassificeringen av de hydromorfologiska 
kvalitetsfaktorerna. 

• Beskriva påverkan genom att analysera kartmaterial, planer och 
genomföra sjömätning.

• Utreda om det är möjligt att nå god hydromorfologisk status och om inte,
• Utarbeta åtgärdsförslag för att förbättra de fysiska livsmiljöerna så de kan 

upprätthålla livskraftiga bestånd av vattenlevande organismer.
• Om den urbana miljön kraftigt försvårar återställning till naturliga 

förhållanden ska tekniska åtgärder som ger liknande resultat föreslås.



Stockholms sjöar, vattendrag och kustvatten

Huvudsakliga miljöproblem:
• Övergödning 
• Miljögifter 
• Förändrade livsmiljöer på grund av 

fysisk påverkan.

Källor:
• Förorenat dagvatten.
• Orenat avloppsvatten via 

bräddningar och felkopplingar. 
• Förorenad mark och sediment

på grund form av tidigare utsläpp.
• Exploatering av naturliga 

strandmiljöer.



Bedömning av ekologisk status
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Om de hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna indikerar måttlig status eller 
potential eller sämre, får vattenmyndigheten klassificera 
ytvattenförekomsten till måttlig status eller potential, om det saknas 
underlag för att göra en bedömning av samtliga biologiska 
kvalitetsfaktorer för den berörda ytvattenförekomsten och en utredning 
visar att det finns anledning att anta att den ekologiska statusen 
motsvarar bedömningen av de hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna. 

HVMFS 2013:19 2 kap. 12 § Klassificering av 
hydromorfologiska förhållanden



Men… alla biologiska bedömningsgrunder 
visar ju inte på hydromorfologisk påverkan?
Tabell 2 ur Havs- och vattenmyndighetens remiss Statusklassificering och 
hantering av osäkerhet 2018-05-31.



Ickeförsämringsprincipen enligt Weserdomen
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Hydromorfologiska kvalitetsfaktorer
Den hydromorfologiska statusen för sjöar och vattendrag bedöms utifrån 
följande tre kvalitetsfaktorer: 
– Konnektivitet (”vandringsbarhet”)
– Hydrologisk regim (”flödesdynamik och volym”)
– Morfologiskt tillstånd (”utseende och funktion”)

Nuvarande förhållanden jämförs i många fall med ett opåverkat 
referenstillstånd och status bedöms som en avvikelse från 
referenstillståndet.

Status Bedömning

Hög Avviker med högst 5 % från referensförhållandet. 

God Avviker med mer än 5 % men högst 15 % från referensförhållandet. 

Måttlig Avviker med mer än 15 % men högst 35 % från referensförhållandet. 

Otillfredsställande Avviker med mer än 35 % men högst 75 % från referensförhållandet. 

Dålig Avviker med mer än 75 % från referensförhållandet. 



Referensvärden – hur fastställer man dem?

Ca 1625 

Ca1805

(Om projektets budget inte tillåter en galen professor med en ombyggd DeLorean…)



Re-klassificering av morfologiskt tillstånd och 
konnektivitet



Undersökningar av fisk i Stockholms innerstad

”Heat map” över vegetation kring Långholmen, Riddarfjärden 2017



En starkt påverkad miljö…



Sjömätning – ett underlag för att bedöma nuläget 



• God status avseende 
hydromorfologi? 

• Förbättra förutsättningarna för 
ekologiska funktioner, fungerande 
livsmiljöer och livskraftiga 
förekomster av arter och 
populationer!

Målbild?



• Skydd/återställande av befintliga grundområden
• Rensning av igenväxande svämplan/grundområden Årsta holmar
• Åtgärder för tillförsel av död ved
• Flytande öar
• Krav på åtgärder vid nyexploatering
• Begränsning av båttrafik

Åtgärdsförslag Årstaviken



Enligt 4 kap. 3 § VFF får en ytvattenförekomst som till följd av 
mänsklig verksamhet på ett väsentligt sätt har ändrat sin fysiska 
karaktär förklaras som KMV. 

Förutsättningen för att göra detta är att de hydromorfologiska 
förändringar som behövs för att vattenförekomsten ska uppnå 
god ekologisk status kan antas på ett betydande sätt negativt 
påverka 
1. miljön i stort, 
2. sjöfart eller hamnanläggning, 
3. rekreationsintressen, 
4. kraftproduktion, dricksvattenförsörjning, bevattning eller annan 
verksamhet för vilken vatten lagras, 
5. verksamhet för skydd mot översvämning, markavvattning 
eller annan vattenreglering, eller 
6. annan verksamhet av väsentlig betydelse från allmän 
synpunkt.

Urbana vatten = kraftigt modifierat eller undantag?



Ett exempel på ett riktigt bottenprojekt



Vatteninformation på Miljöbarometern 

www.miljobarometern.stockholm.se/vatten

I webbverktyget Miljöbarometern presenteras mål, indikatorer, 
miljötillstånd och genomförda åtgärder.
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