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Slut på gamla synder 
– om fosforflöden 
i Stockholms innerskärgård

En av de centrala frågor som förbundets miljö-
analysfunktion jobbar med är hur utsläpp och 
naturliga faktorer påverkar vattenkvaliteten. 
För detta har vi utvecklat ett system för modell-
beräkningar av vatten och näringstransporter. Vi 
kan nu presentera en analys av huruvida stock-
holmarnas historiska fosforutsläpp fortfarande 
har betydelse för innerskärgårdens vattenkvali-
tet. Vi har också utvärderat om den förbättrade 
syresituationen betyder att fosforfrisättningen 
från sedimenten minskat.

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

byggd avloppsrening låg bakom den dåliga vattenkvalitete n, 
med svår syrebrist i bottenvattnet och blomningar av 
cyano bakterier som gjorde vattnet grumligt. Införande 
av fosforrening i början av 1970-talet minskade utsläppen 
dramatiskt, och vattenkvaliteten förbättrades. Läs mer om 
detta i artikeln om Stockholms framtida avloppsrening, där 
även historien beskrivs.

Bekymret med internbelastningen
Trots den förbättrade vattenkvaliteten är halterna av fos-
for i innerskärgården fortfarande för höga. Varje sommar 
ökar halterna, särskilt i bottenvattnet. Det är uppenbart 
att fosfor frigörs från sedimenten under den här delen av 
året. Detta konstaterades även av den internationella ex-
pertgrupp som anlitades av Naturvårdsverket 2005 för att 
utvärdera övergödningssituationen i svenska kustvatten, 
bland annat i Stockholms innerskärgård. 

Expertgruppen påpekade att det läcker oklara mängder 
fosfor från sedimenten. Denna så kallade internbelastning 
skulle kunna motverka förbättringen av vattenkvaliteten. 
Rapporten ledde till en fokusering på fosforåtgärder, men 
omfattningen av internbelastningen har varit oklar, både 
för skärgården och för Östersjön som helhet. 

Normalt är sediment över en längre tidsperiod en sänka 
för fosfor genom att fosfor begravs i sedimentet alltefter-
som detta byggs upp. Internbelastning innebär att sedi-

menten istället blir en nettokälla till fosfor i vattenmassan. 
Särskilt vid syrebrist kan stora mängder fosfor frigöras från 
sedimenten. Internbelastningen gör att fosforhalterna i 
vattenmassan ökar med åtföljande tillväxt av växtplankton, 
som förbrukar syre vid nedbrytningen och därmed frigör 
ytterligare fosfor. Ett typexempel på en ond cirkel. 

Att fosfor frigörs vid syrebrist är välkänt och meka-
nismen är också i princip sen länge klarlagd. Redan på 
1940-talet förstod man att fosfor bundet till järnoxidhy-
droxider, rost, i det syresatta ytsedimentet frigörs till vatt-
net vid syrebrist, då järnhydroxiden upplöses. Ofta används 
denna mekanism som den enda förklaringen till hur fosfor 
frigörs från sedimenten. Så enkelt är det dock inte. 

✒ Jakob Walve, Miljöanalysfunktionen vid Stockholms universitet

FAKTA
 Så här har vi räknat
Centralt för denna analys har varit en grundlig utvärder-
ing av befintliga miljödata, främst från kontrollprogram-
men för de stora reningsverken, som drivs av Stockholm 
Vatten och Avfall och Käppalaförbundet. Arbetet började 
med att digitalisera data från tryckta rapporter med 
data från Stockholm Vattens mätningar 1968–1981 och 
mätningar utförda under Uppsalaprofessorn Mats Waerns 
ledning 1969–1976. Därefter har utsläppsdata från re-
ningsverken och andra data sammanställts. 

För att komma åt hur stora de interna sänkorna och 
källorna till fosfor är, det vill säga sedimentens roll, har 
en datadriven massbalansmodell upprättats för inner-
skärgården. 

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 mel-
lanskärgården beräknas. Utifrån skillnaden mellan 
extern fosfortillförsel och fosformängden i vattnet i in-
nerskärgården kan vi sedan beräkna interna processer, 
som sedimentation av fosfor till bottnarna och frisättning 
av fosfor från sedimenten till bottenvattnet. På liknande 
sätt kan vi beräkna 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. 
Motsvarande beräkningar bör också göras för kväve. 
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Under 1960-talet var vattenkvaliteten i inner-
skärgården riktigt dålig, med återkommande 
syrebrist och algblomningar. Kraftfulla åt-
gärder har gjort att miljön numera är betydligt 
trevligare.

Djupvatteninflödet 
från ÖSTERSJÖN tillför
betydande mängder fosfor

Fosfor tillförs
i stora mängder 
men låga halter 
från MÄLAREN
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Fosforflöden i Stockholms innerskärgård
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FOSFORFLÖDEN I STOCKHOLMS INNERSKÄRGÅRD
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Y Fosforflöden i innerskärgården. De blå pilarna visar med stor-
lek 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 ut-
släpp. Djupvatteninflödet av saltare vatten från mellanskärgården 
är ungefär lika stort som sötvattenflödet.

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 i sedimenten 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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Ett årligt kretslopp
Förbundets beräkningar visar att det årligen frigörs bety-
dande mängder fosfor från sedimenten i innerskärgården, 
särskilt på sommaren och hösten. Tillförseln av fosfor ge-
nom extern belastning och infl ödande djupvatten kan inte 
förklara den säsongsmässiga ökningen av fosforhalterna. 
Samtidigt visar beräkningarna att en i stort sett motsva-
rande mängd fosfor sjunker ut till sedimenten under våren 
i samband med vårblomningen av växtplankton. 

Frisättningen av fosfor på sommaren och hösten är alltså 
huvudsakligen en återcirkulation av fosfor som bundits upp 
av plankton under våren och då sjunkit ut till sedimenten. 
Denna årliga variation är en del av fosforns naturliga krets-
lopp, och behöver inte nödvändigtvis innebära att det fos-
for som frigörs härstammar från gamla synder.

Syrehalterna styr
Syreförhållandena har stadigt förbättrats i innerskärgården. 
Om fosforfrisättningen helt styrdes av syretillgången skulle 
fosforfrisättningen idag vara i det närmaste obefi ntlig. Så 
är alltså inte fallet. Beräkningarna visar att fosfor istället till 
stor del frisätts i förhållande till syreförbrukningen, snarare 
än att den styrs av att syrenivån sjunker under en viss nivå. 

Förklaringen är att nedbrytningen av organiskt material, 

som sjunkit ut från växtplanktons vårblomning, förbrukar 
syre samtidigt som fosfor bundet i det organiska materialet 
frigörs som fosfat. Uppenbarligen kan inte järnoxidhydrox-
ider binda upp mer än en del av denna fosfat.

Frigörs då inte fosfor enligt den klassiska mekanismen 
överhuvudtaget, då ytsedimentet blir syrefritt? Jo, beräk-
ningarna visar att sådan syrebristkontrollerad fosforfrisätt-
ning är tydlig under vissa år då syrehalterna sjunker extra 
lågt. Dessa år frisätts mer fosfor än vad som skulle förväntas 
enbart utifrån nedbrytningen av organiskt material. Tro-
ligen frisätts då extra mycket järnbunden fosfor från yt-
sedimenten. Detta är fosfor som kan ha lagrats under ett 
till fl era år, och kan delvis röra sig om gamla synder som 
frigjorts i djupare liggande sedimentlager och fastnat i se-
dimentets ytskikt. Samtidigt är det syresatta ytskiktet bara 
någon centimeter tjockt mot slutet av sommaren vilket gör 
att ytsedimentet inte kan långtidslagra någon större mängd 
sådan fosfor.  Långsiktig inlagring av fosfor styrs istället av 
vilka former av fosfor som begravs djupare ner i den syre-
fria delen av sedimentet.

Gamla synder är borta
Hur är det då med de tidigare stora fosforutsläppen, påverkar 
de vattenkvaliteten än idag? Förbundets beräkningar visar att 
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SYREFÖRHÅLLANDEN I INNERSKÄRGÅRDEN

Y Syrehalterna har kontinuerligt förbättrats i Stockholms 
innerskärgård.  Figuren visar på två olika sätt den sämsta 
syresituationen varje år, vilken normalt infaller någon 
gång under perioden augusti till oktober. Staplarna visar 
den uppskattade utbredningen av bottnar med riktigt låga 
syrenivåer (under 2 mg/l) som procent av hela bottenytan 
under 20 meters djup. De blå punkterna visar medelkon-
centrationen av syre i vattnet djupare än 20 meter (volyms-
viktat, vilket betyder att grunda djup, med större vatten-
volymer, får större vikt). Figuren är baserad på data från 
den centrala delen av innerskärgården.

Y Vid goda syreförhållanden (blå och gröna 
prickar) frisätts lika mycket fosfor från sedi-
menten till vattnet som det som skulle förvän-
tas utifrån nedbrytning av organiskt material, 
om man beräknar syreförbrukningen under 
ett år (markerat med streckad linje). Om 
syreförhållandena däremot är sämre (mindre 
än 3 mg per liter) så frisätts mer fosfor från 
bottnarna. Det visar att fosfor till stor del 
frisätts i förhållande till syreförbrukningen.
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det på 1980-talet och en period under 90-talet var större fri-
sättning av fosfor från sedimenten än vad som kan förklaras 
av den säsongsvisa återcirkulationen av fosfor. Det tyder på 
att det under denna period faktiskt läckte en hel del ”gamla 
synder” från sedimenten, men att detta var övergående. 

Sedimenten har nu återfått en viss fosforbindande för-
måga. Dessvärre är de inte en särskilt effektiv långsiktig 
fosforfälla. I huvudsak är det bara en tillfällig säsongsvis 
uppbindning av fosfor. Det allra mesta av den fosfor som 
årligen tillförs innerskärgården exporteras alltså vidare till 
mellanskärgården. I förhållande till tillförseln från Mälaren 
och reningsverk fastnar mindre än 10 procent av fosforn i 
innerskärgårdens sediment. Lägger man även till fosforn 
som transporteras in till innerskärgården från Östersjön är 
inbindningen mindre än 5 procent.

Viktiga slutsatser
Vilka slutsatser kan man nu dra av detta? En viktig slutsats 
är att vi inte kan förvänta oss ytterligare förbättringar av 
vattenkvaliteten i centrala delen av innerskärgården bara 
genom att vänta ut eller åtgärda gamla fosforsynder i sedi-
menten. Att fosfor frigörs från sedimenten under delar av 
året är en naturlig del av fosforns kretslopp. 

Bara i vissa instängda delar med långsam vattenomsätt-

ning kan det ha byggts upp lager av fosfor som fortfarande 
fördröjer förbättringar av vattenkvaliteten. I områden som 
Brunnsviken och kanske Kyrkviken kan möjligen åtgärder 
som binder den rörliga fosforn påskynda förbättringar av 
vattenkvaliteten. 

I huvuddelen av innerskärgården, som har snabb vatten-
omsättning, skulle insatser som binder fosfor ha kortvarig 
effekt eftersom mycket ny fosfor tillförs varje år. En sådan 
åtgärd skulle till stor del fälla fosfor som årligen transpor-
terats in från öppna Östersjön. 

Fortfarande kvar i Östersjön 
Åratal av hög belastning har lett till att fosforkoncentratio-
nerna ute i Östersjön har byggts upp till höga nivåer. Den 
långa uppehållstiden gör att mycket av fosforn fortfarande 
fi nns kvar. Syrebristen gör också att mycket av den rörliga 
fosforn inte ligger i sedimenten, utan fi nns i vattenmassan. 

På lång sikt kommer minskad belastning av fosfor också 
att minska fosforhalterna i Östersjön, eftersom en del fos-
for långsiktigt begravs i sedimenten eller exporteras till 
Västerhavet. Metoder som binder den stora mängden fos-
for i Östersjön till sedimenten skulle dock kunna påskynda 
en sådan process. Minskade fosforhalter i Östersjön skulle 
i sin tur förbättra förhållandena i skärgården.
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FOSFORFÖRHÅLLANDEN I INNERSKÄRGÅRDEN

Y Den övre grafen visar tillförsel av fosfor från alla källor (inklu-
sive inflöde från mellanskärgården) jämfört med exporten. Det 
mesta av fosforn som kommer till området exporteras vidare till 
mellanskärgården igen. I den nedre grafen visas differensen mel-
lan tillförsel och export. De negativa värdena på 1980- och 90-talet 
visar att exporten var större än importen, vilket visar att sediment-
en var en nettokälla för fosfor. De senaste 20 åren har skillnaderna 
varit betydligt mindre, men sedimenten är genomsnittligt en sänka 
för fosfor. Det innebär att gamla fosforlager nu har försvunnit.

Y Fosfor binds upp i plankton i ytvattnet under 
våren. När de sjunker till botten och bryts ned under 
sommar och höst frigörs fosforn igen. Denna årliga 
variation är en del av fosforns naturliga kretslopp, och 
behöver inte nödvändigtvis innebära att det fosfor som 
frigörs härstammar från gamla synder.

Fosforbudget i ytvatten (ljusblå staplar) och bot-
tenvatten (mörkblå), samt netto för hela vattenmas-
san (svart), som månadsmedelvärden för perioden 
1996–2015. Negativ budget visar att det är en förlust 
av fosfor från vattnet genom sedimentation. Positiv 
budget visar att fosfor tillförs genom frisättning från 
sedimenten.




