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Kom m unerna sam arbetar  om  
vat tenvård 

 

Foto:  Tiina Laantee 

 

 
Tyresåsam arbetet  bedrivs sedan drygt  
t io år  m ellan kom m unerna i 
sjösystem et , Stockholm , Huddinge, 
Tyresö, Haninge, Botkyrka och Nacka, 
och Länsstyrelsen i Stockholm s län. 
Syftet  är  at t  öka kunskapen om  
Tyresåns sjöar och vat tendrag och göra 
kom m unernas vat tenvårdsarbete m er 
effekt ivt . 
Här beskrivs Tyresåsam arbetets arbete 
och annat  som  hänt  när det  gäller  
vat tenvård i Tyresån under året . 
 

 
Hit ta  provtagningsdata på nätet  
 
Nu kan du hit ta data från m iljöövervakning i 
Tyresån direkt  via sam arbetets hem sida. På en 
karta kan du välja provtagningspunkter och 
sedan ladda ner m ätvärdena t ill din dator. Det  
går också at t  söka i et t  form ulär efter en sjö 
eller en param eter. En länk t ill kartan finns 
nere t ill vänster på hem sidan, www.tyresan.se
 

 
 
Databasen är en webbversion av Watshm an, 
en m odell för at t  beräkna var de största 
fosforutsläppen kom m er ifrån.  
 

 
Ågestasjön får  naturlig 
vat tenståndsvariat ion 
 
Med syftet  at t  gynna fåglar och andra djur som  
behöver våtm arker har Huddinge kom m un 
byggt  en regleringsanläggning vid Ågestasjöns 
ut lopp. Med hjälp av den vill m an få tydligare 
vår-  och höstöversväm ningar liksom  
lågvat tenperioder under som m ar och vinter. 

 

 
Genom förandet  
har sket t  m ed 
stöd från det  
stat liga lokala 
naturvårds-
bidraget  (LONA) .  
 

 
 

 
Åtgärder har gjort  Tyresån 
renare 
 

Rapporten ”Sam arbete för  renare vat ten – 
åtgärder i Tyresån 1994-2005”  redovisar alla 

de olika åtgärder för 
bät t re vat tenkvalitet  
som  kom m unerna 
ut fört  under 
t ioårsperioden. Det  är 
allt  från stora 
dam m ar för rening av 
dagvat ten t ill at t  
kont rollera 
gödselbrunnar och 
klippa vat tenväxter. 
Under sam m a period 
har fosforhalten i 

Tyresåns ut lopp halverats och de m est  
övergödda sjöarna har alla fåt t  lägre 
näringshalter. Rapporten finns at t  ladda ner 
på hem sidan, www.tyresan.se/ last ips
 
 

I nternat ionellt  besök i Tyresån 
 

I  juni 2007 
besökte 
personer från 
sexton olika 
länder 
Tyresån. De 
deltog i 
kursen 
"Transboun-
dary Water 
Managem ent "  m ed stöd från SI DA. För at t  se 
på prakt iskt  arbete m ed gränsöverskridande 
vat ten i en något  m indre skala ingick et t  
studiebesök t ill Tyresån. Gruppen besökte 
våtm arken i Flem ingsbergsviken, 
Trehörningen, Ågestasjön, Vidja och ut loppet  
vid Tyresö slot t .  

 Foto:  Sofia Åkerman 

http://www.arcwebsverige.net/tyresa/main.aspx?
http://www.tyresan.se/
http://www.tyresan.se/lastips


Kräppladiket  har fåt t  
ansikt lyftning 
 

Kräppladiket  r inner ut  i Magelungens  
grunda nordväst liga ut löpare Fagersjöviken  
och t ransporterar en stor m ängd närings-
äm nen t ill sjön. Nu har flera steg av 
reningsdam m ar anlagts och sam t idigt  har  
lite ext ra m öda lagts ner på at t  göra  
om rådet  t revligt  at t  prom enera i.  

 

Tyresåsam arbetet  
 

I réne Lundberg, projekt ledare 
Telefon:  08-785 51 06 

 
Miljöanalysenheten 
Länsstyrelsen i Stockholm s län  

Projektet  har finansierats av m edel från 
Stockholm s stads Milj öm iljard 
(www.m iljom iljarden.se) . 

Foto:  Klara T Rosenst röm 

 
 

 
 

Vat tenprovtagning m ed 
helikopter  
 

År 2007 togs vat tenprover m ed hjälp av 
helikopter i fem ton Tyresåsjöar. Mätvärdena 
kan du hit ta i Tyresåsam arbetets databas, på 
www.tyresan.se. 
 
På Länsstyrelsens hem sida kan du läsa m er  
om  länets sjöar:  www.ab.lst .se/ sotvat ten
 

 
För bät t re avlopp i Listudden 
 
Et t  Miljöm iljardsprojekt  har handlat  om  nya 
avloppslösningar i Listuddens kolonistuge-
om råde. Bland annat  har försöksanläggningar 
för disk-  och duschavlopp sam t  ur in-
separering byggts i om rådet . 

Koloniom rådena vid Flaten beräknas bidra 
m ed cirka 15 procent  av fosforbelastningen 
t ill sjön enligt  Stockholm s stads 
vat tenprogram . 

Vat tenkvaliteten har förbät t rats i m ånga av Tyresåns sjöar. Sam t idigt  är m ånga av sjöarna fort farande kraft igt  övergödda. I nga 
av Tyresåns större sjöar klarar exem pelvis Vat tendirekt ivets krav på m inst  god status. På www.viss.lst .se kan du hit ta m er inform at ion 
om  bedöm ningen. Flera kartor hit tar du på www.tyresan.se (Kartan visar förändringen i fosforhalt  m ellan, i de flesta fall,  åren 1996 och
2006, i vat tenprover tagna i ytvat ten i august i.)  

 

 

E-post :   tyresan@ab.lst .se 
Hem sida:  www.tyresan.se 
 

Box 22067, Hantverkargatan 29 
104 22  STOCKHOLM 
 

http://www.miljomiljarden.se/
http://www.tyresan.se/
http://www.ab.lst.se/sotvatten
http://www.viss.se/
http://www.tyresan.se/
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