
Förbättrad vattenkvalitet genom att bryta en negativ spiral

Norrviken är som många andra sjöar övergödd. 
Övergödningen beror på att det finns för mycket 
fosfor i vattnet. Fosforn kommer dels från 
landbaserade källor och ibland, som i Norrvikens 
fall, även från frisättning från sjöns botten. 

Fosforläckaget från bottensedimentet kommer från 
”gamla synder”, alltså fosfor som läckt till sjön och 
lagrats in i sedimentet under decennier. 
När botten blir syrefri läcker fosfor som finns 
i sedimenten tillbaka till vattnet och orsakar 
övergödning. På detta sätt bildas en negativ spiral. 

Genom en aluminiumbehandling, som med 
framgång använts i många andra sjöar och 
vattendrag, binds fosfor till sedimenten igen. 
Vattenkvaliteteten blir då bättre och det blir 
möjligt för växter och djur att återhämta sig.             
Spiralen är bruten!
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”Den onda cirkeln” ”Det friska ekosystemet”

Bild från BalticSea2020

0 

2 

4

6 

8

10

12

14

16

meter 

1. Näring (Fosfor, P) orsakar algblomning

2. Nedbrytning av alger orsakar syrebrist

3. Syrebrist frisätter fosfor (P)

4. En negativ spiral bildas

5. Aluminium (Al) tillsätts

6. Aluminiumet binder hårt till fosfor (P) som hålls kvar i sedimenten

7. Spiralen bryts, övergödningen upphör/ minskar, återhämtning sker

Visste du att

• Aluminium är ett grundämne. 
Det är den vanligaste metallen i 
jordskorpan.

• Samma aluminiumlösning 
som används i Norrviken, för 
att minska övergödningen,          
används också vid framställning 
av dricksvatten. 
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Bottenbehandling av sjön Norrviken
Under våren och sommaren 2020 genomför      
Sollentuna och Upplands Väsby kommuner till-
sammans med Länsstyrelsen ett arbete för att 
främja sjön Norrvikens vattenkvalitet.

Projektet finansieras med stöd av EU och Havs- och 
vattenmyndigheten inom ramen för projektet LIFE IP Rich Waters 
Syftet är att öka åtgärdstakten inom Sveriges vattenförvaltning.

Minska övergödning

Målet med arbetet i Norrviken är att minska övergödningen så 
att sjön och vattendragen nedströms ska må bättre och få mer 
livskraftiga ekosystem. Arbetet kommer att pågå under cirka fyra 
månader från våren 2020.

Badmöjligheter påverkas inte

Badmöjligheter påverkas inte av det pågående arbetet. Men de som 
badar bör tänka på att hålla avstånd till arbetsfordon i och intill sjön.

Bakgrund till projektet

Övergödning genom fosfor och kväve påverkar vattenkvalitet 
negativt. Utan särskilda åtgärder kan det ta mer än hundra år för 
sjöar att återhämta sig. En åtgärd för att minska övergödning i 
Norrviken, är att minska internbelastningen från den fosfor som 
ligger lagrad och utsöndras från bottensedimentet.

  

 

Att åtgärda internbelastningen är ett viktigt steg i arbetet med att 
nå kraven inom svensk vattenförvaltning som innebär god ekologisk 
status i Norrviken till år 2027.

 

Beprövad metod

För att varaktigt minska internbelastningen av fosfor i      
Norrviken genomförs en aluminiumbehandling, en metod 
som ger ökad fosforbindande förmåga i sedimenten. 

Fastläggningen sker genom att de naturliga processerna att 
binda fosfor i sjöbottnen förstärks genom en applicering av 
aluminiumklorid från en båt. Aluminiumklorid används även 
vid dricksvattenframställning.

Metoden är välbeprövad och kostnadseffektiv och har          
tidigare använts i flertalet sjöar. Sjöar som behandlats med 
denna metod har fokuserats kring djupa bottnar och fungerat 
väl. Behandlingen i Norrviken kommer att genomföras på 
mjukbottnar djupare än 4 meter.

Fosfor och kväve göder sjöar

Var kommer näringen ifrån? 

Externbelastning 
(från land och diffusa punktkällor)

Vidare till nästa sjö eller havsvik

Internbelastning 
(miljöskuld från sedimenten)

Fosfor i överflöd

Sjö i balans med 
omgivning, naturligt 

tillstånd

Övergödd sjö Behandlad sjö

Illustration: Emil Rydin, Baltic 2020

P < bindare P > bindare P < bindare

Fosfor (P) Bindare (Fe, Al, Ca...)
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Arbetet utförs av Vattenresurs AB

Bottenbehandlingen genomförs av Vattenresurs AB som tidigare 
genomfört behandlingar av denna typ i bland annat Säbyviken samt 
Björnöfjärden på Ingarö. Det projektet utfördes för Baltic 2020 
mellan år 2012 och 2013.

Metoden innebär att aluminium tillsätts till det övre 
bottensedimentskiktet genom slangar. Fordonet körs sakta över 
behandlingsområdet och passerar samma punkt ca två gånger under 
en behandling. 

Om behandlingen

All behandling sker på Sollentuna kommuns vattenområde. 
Behandlingsområdet är 136 ha. Grunda områden behandlas inte. 
Behandlingen kommer att pågå under cirka fyra månader.

Fordonet som kommer att användas för behandlingen är 
specialbyggd för ändamålet. Den består av en utläggare med 
högteknologisk GPS-, ekolods- och styr och reglerteknik som 
säkerställer hög precision i arbetet och rapportering av vad 
som utförts. Bakom utläggaren kopplas en färja för transport av 
flockningsmedel, vilken dras passivt med utläggaren.

Utvärdering och erfarenhetsutbyte

Förutom själva behandlingen av sjön ingår även i projektet en 
utvärdering av vilka effekter behandlingen ger. Ett kontrollprogram 
som följer flera parametrar före, under och efter behandlingen har 
tagits fram och provtagning genomförs kontinuerligt. 

Utvärderingen fokuserar på dessa parametrar:
• Vattenkemi
• Plankton
• Bottenfauna
• Vattenväxter
• Fisk och miljögifter i fisk

För detta arbete har Calluna AB och Medins Havs- och 
Vattenkonsulter AB upphandlats. Projektet innefattar även 
provtagning och analys vid inlopp och utlopp från Norrviken, vilken 
utförs av Länsstyrelsen i Stockholms län.

I och med att projektet är ett delprojekt inom LIFE IP Rich Waters 
läggs även stor vikt vid erfarenhetsutbyte mellan olika projekt i 
Östersjöns vattendistrikt. Den behandling som nu görs i Norrviken 
kommer alltså att bidra med erfarenhet och kunskap till åtskilliga 
vattenvårdsprojekt i framtiden.
 

  

 

EU-kommissionens projekt 
Life IP Rich Waters

Den 1 januari 2017 startade projektet LIFE IP Rich Waters. 
Det är ett projekt som inkluderar åtgärder i vatten för att 
minska näringsämnen och föroreningar i sjöar och andra    
vattendrag. LIFE är EU- kommissionens miljöprogram och IP 
står för integrerade projekt. Inom LIFE IP Rich Waters finns 
35 partners. Norrvikenprojektet ingår i ett av fyra tema-      
områden, nämligen”övergödning från internbelastning”. 

Projektet finansieras till 50% av Sollentuna kommun 
och Upplands Väsby kommun tillsammans med Läns-
styrelsen i Stockholm samt till 50% av medel från EU och                            
Havs- och vattenmyndigheten.


