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Unikt ekosystem i tunnelbanan 
vid Kungsträdgården

Kungsträdgårdens tunnelbanestation i Stockholm är medvetet 
byggd så att det bildas en grottlik miljö. Det har skapat unika 

förutsättningar för ett rikt organismliv.
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Kungsträdgårdens tunnelbanestation är 
en unik plats i många avseenden. Som 
så många andra stationer i Stockholms 
tunnelbanesystem är den designad av en 

konstnär, i det här fallet Ulrik Samuelson, efter ett 
specifikt tema. Tanken med stationen vid Kungsträd-
gården var att skapa en grottlik miljö, så naturtrogen 
som möjligt. Därför täcktes inte plattformens väg-
gar med betong, som på de andra stationerna, utan 
lämnades nakna. Utöver detta planterades murgröna i 
nischer vid nedgångarna, och plattformen utsmycka-
des även med avgjutningar av maskaroner och torsoer 
från det de la Gardieska palatset Makalös som stod sö-
der om Kungsträdgården mellan åren 1635 och 1825, 
då det revs efter en brand.

Att Stockholmsgraniten lämnades naken och 
inte täcktes innebär att vatten från sprickor i berget 
ständigt sipprar över bergväggarna och utgör en gro-
grund för liv. Om detta var Ulrik Samuelsons tanke 
med grottprojektet eller bara en lycklig tillfällighet 
vet vi inte, men det innebär att liv har helt andra för-
utsättningar att få fäste här jämfört med många andra 
tunnelbanestationer i Stockholm (Fig. 1). 

En annan viktig faktor för livet här nere är det 
artificiella ljuset. Det möjliggör fotosyntes i en miljö 
där fotosyntes annars aldrig är möjlig. Normalt är 
ekosystem i djupare grottor beroende av transport 
av energi och näringsämnen från ytan, till exempel 
i samband med vårfloder eller med djur som flad-
dermöss, vilka rör sig mellan grottorna och det om-
givande landskapet. Detta gör grottor till en extrem 
miljö med liten tillgång till energi och näringsämnen. 
Ännu mer ”isolerade” ekosystem i djupberget består 
dessutom till stor del av kemoautotrofa mikroorga-
nismer, alltså mikroorganismer som utvinner kemiskt 
lagrad energi ur mineral eller gaser, exempelvis järn- 
eller svaveloxiderande bakterier. Det artificiella lju-
set på Kungsträdgårdens station ger därför helt andra 
livsförutsättningar för organismer som annars aldrig 
skulle existera här nere i djupberget. Ett ekosystem 

med primärproducenter såsom cyanobakterier, alger 
och mossa i botten av näringskedjan gör det möjligt 
för organismer som svampar och till och med djur 
att leva i denna miljö. På Kungsträdgårdens tunnelba-
nestation kan man säga att det naturliga livet i berget 
(djupbiosfären) krockar med människans artificiella 
miljö och ett helt nytt, och unikt, ekosystem skapas. 

Detta är säkerligen inte unikt för Kungsträdgår-
den utan förekommer även i andra upplysta bergrum, 
turistgrottor och gruvor, men fenomenet har tidigare 
negligerats av både biologer och geobiologer. Sedan 
2012 har en grupp vid Naturhistoriska riksmuseet i 
Stockholm försökt att kartlägga organismerna i detta 
ekosystem och förstå hur de interagerar med varand-
ra och sin närliggande miljö, och det är vad denna 
översiktsartikel ska försöka sammanfatta. Egentli-
gen började det hela redan i början av 1980-talet, då 
Torbjörn Kronestedt från Riksmuseet hittade gruv-
dvärgspindel Lessertia dentichelis på Kungsträdgårdens 
tunnelbanestations väggar, vilket är den första och 
enda publicerade lokalen i Sverige för arten. Spindeln 
utgör toppen på stationens näringskedja. Dess exis-
tens är avhängig alla de mikroorganismer, växter och 
djur som lever där, så för att förstå helheten börjar vi 
från näringskedjans botten.

Biofilmer
Botten av näringskedjan, och själva grunden för sta-
tionens ekosystem, är de biofilmer som växer direkt 
på granitväggarna – vanligtvis i anslutning till vatten 
som sipprar ut. Biofilmerna är komplexa mikrobsam-
hällen som innehåller cyanobakterier och alger, men 
större delen utgörs av svampmycel. Biofilmerna vid 
Kungsträdgården och liknande miljöer går ofta un-
der namnet ”algmattor”, men det är alltså felaktigt 
– i alla fall här. ”Svampmattor” är vad de borde kall-
las. Biofilmerna är rika på olika svamparter, vilket vi 
går igenom nedan, men grunden för deras existens är 
före komsten av fotosyntetiserande alger och cyano-
bakterier. Med undantag för kiselalgerna är dessa 
mikro organismer de vi känner till minst om för till-
fället, och de som står näst i tur att studeras. De är 
de så kallade primärproducenterna i näringskedjan 
och utgör alltså föda för de organismer som befin-
ner sig högre upp, exempelvis svamparna. Svampar är 

 Fig. 1. Kungsträdgårdens tunnelbanestation i Stockholm. Det 
artificiella ljuset i kombination med den nakna bergväggen ska-
par en unik livsmiljö för närmare 30 identifierade taxa. 
Foto: Johannes Lundberg
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hetero trofer som bryter ned organiskt kol i sin meta-
bolism, och deras dominans i biofilmerna grundar sig 
på att det finns gott om biomassa i form av fotosynte-
tiserande mikroorganismer att leva av.

Kiselalger
Diatoméer, eller kiselalger, är encelliga organismer 
som lever i stort sett överallt där det finns vatten. 
Deras cellväggar består av glas (kisel) och är utsirade 
i vackra former. Trots deras stora betydelse för eko-
systemen är kiselalger relativt okända organismer. 
Marina kiselalger bidrar med ca 20 % av syret som 
produceras på jorden, och de är en viktig grund i nä-
ringskedjan både i sjöar och i havet. Kiselalger kan 
leva både planktoniskt och fastsittande vid ett under-
lag. Vissa arter är aerofila, ”luftälskande”, vilket inne-
bär att de kan leva till exempel på en bergvägg där det 
sipprar fram lite vatten. Det är sådana kiselalger vi har 
hittat på väggarna i Kungsträdgårdens tunnelbane-
station. 

Totalt har vi identifierat tio arter på stationens 
granitväggar (Norbäck Ivarsson m.fl. 2013; Fig. 2): 
Caloneis cf. aerophila, Caloneis cf. bacillum, Cymbella lae-
vis, Diploneis ovalis, Halamphora normanii, Humidophila 
contenta, Humidophila perpusilla, Nitzschia sinuata, Nitz-
schia amphibia och Pinnularia appendiculata. Vidare har 
en oidentifierad art av släktet Navicula påträffats, samt 
möjligen en oidentifierad Caloneis-art. Tio till tolv ar-
ter är en relativt stor artrikedom jämfört med andra 

liknande miljöer, till exempel grottor som är öppna 
för turister. Detta kan antagligen förklaras av den ur-
bana miljön; till skillnad från de flesta andra grottmil-
jöer är Kungsträdgårdens tunnelbanestation välbesökt 
av människor, vilka troligen bidrar till spridningen. 
Vidare är stationen upplyst 24 timmar om dygnet, 
vilket är betydligt mer än i visningsgrottor, där an-
talet belysta timmar är minimerade för att begränsa 
utbredningen av biofilmer.

Svampar
Svampar är den grupp som kanske är bäst studerad 
hittills. DNA-sekvensbaserade studier har utförts, 
och ett antal olika svamparter har identifierats: Acre-
monium nepalense, Bradymyces graniticola, Bacillicladium 
lobatum, Cladosporium spp., Penicillium expansum och 
Trichosporon cf. akiyoshidainum.

Acremonium nepalense är en art som ursprungligen 
isolerats från rhizosfären i tallskog i Nepal, men den 
har bland annat även påträffats i grottor. Arter som till-
hör släktet Cladosporium är några av de allra vanligaste 
inom- och utomhussvamparna. Utomhus återfinns de 
bland annat på fasader och kallas då svartpricksmögel. 
Penicillium expansum är en annan mycket vanlig art, 
som angriper äpplen och andra frukter. Tricho sporon 
cf. akiyoshidainum är ett intressant fynd, som tidigare 
har isolerats från fladdermusspillning (guano) i grottor. 
Arterna inom det släktet har förmågan att bryta ner 
föroreningsämnen som till exempel polycykliska aro-
matiska kolväten, metanol, butanol och aceton. Med 
dessa egenskaper skulle de kunna ha en viktig roll i 
arbetet med att rena kontaminerade miljöer.

Två nya arter har beskrivits från väggarna, Brady-
myces graniticola och Bacillicladium lobatum, varav den 
senare också tillhörde ett nytt svampsläkte Bacillicladi-
um (Réblová m.fl. 2016; Fig. 3). Dessa svampar tillhör 
en grupp som går under namnet ”Black yeast” (finns 
ingen bra svensk översättning), en term som används 
för ett antal sinsemellan obesläktade svampgrupper 

Fig. 2. Kiselalgerna är representerade av ett tiotal arter, och de 
bildar på vissa ställen ett ”kiselalgsslam.” En av arterna är Dip-
loneis ovalis.
Foto: Johannes Lundberg / Lena Norbäck Ivarsson
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vars hyfer är mörkt pigmenterade (melaniserade), och 
som i delar av sin livscykel är encelliga och knop-
par av nya celler (genomgår s.k. jäst-stadier). Mela-
ninpigmenteringen ger dem skydd mot bland annat 
UV-strålning, något som gör att många av dem kan 
växa i extrema miljöer som starkt exponerade lägen 
på stenytor, och de har därför uppmärksammats som 
potentiella skadegörare på byggnader och konstverk. 
Vissa kan tillgodogöra sig energi från petroleumpro-
dukter och har potential som nedbrytare av oljespill 
etc. En hel del orsakar också sjukdomar av olika slag. 
Den största av dessa svampgrupper är den grupp till 
vilken de nybeskrivna arterna hör, Chaetothyriales 
(Ascomycota), som också helt saknar svenskt namn. 
Studier i svepelektronmikroskop har visat att svam-
parna till viss del är inblandade i utfällningen av kar-
bonater, som i sin tur bildar speleotem (droppsten). 
Karbonater fälls ut på hyferna som mikroskopiska 

kristaller eller amorfa faser, vilka så småningom växer 
till och bildar sammanhängande speleotem. Om detta 
är ett direkt resultat av svamparnas metabolism och 
respiration av koldioxid, eller om hyferna endast ut-
gör en fysisk grodd för kristalltillväxt, är ännu inte 
klarlagt.

Tuffkuddmossa
En mossart hittades, nämligen tuffkuddmossa Eucla-
dium verticillatum (Fig. 4) – en art som i Sverige före-
kommer framför allt i anslutning till kalkrika källor 
och i miljöer med konstant utsipprande, kalkrikt vat-
ten i landets södra delar. Ibland kan den även hittas i 
sprickor i grunda grottor och grottöppningar, vilka 
alltså påminner något om fyndet i Kungsträdgårdens 
tunnelbanestation. Fyndet i tunnelbanestationen är 
det nordligaste kända i landet. Det är dessutom ett ex-
empel på att arten kan växa i människoskapade mil-
jöer, något som annars endast förekommer på konti-
nenten. Tuffkuddmossa bidrar till att det bildas kalk-
tuff, en bergart som uppstår när kalk i det utsipprande 
vattnet fälls ut och ofta kapslar in växtdelar.

Ringmaskar
I september 2013 skrapades material från fyra olika 
ställen på bergväggen i Kungsträdgårdens tunnelba-
nestation. Materialet var en blandning av utfällningar, 
mossa och biofilm. Här identifierades minst två ar-
ter av Aeolosoma: A. variegatum och A. leidyi. Dessutom 

Fig. 3. Bland de mer överraskande fynden var två tidigare obe-
skrivna svamparter, Bradymyces graniticola (3A och 3B; hyfer) 
och Bacillicladium lobatum (3C och 3D; hyfer). 
Foto: Vit Hubka, från odling.

Fig. 4. Tuffkuddmossa Eucladium verticillatum växer på sin nord-
ligaste lokal i Sverige just i Kungsträdgårdens tunnelbanestation 
och är en av de viktigaste primärproducenterna i ekosystemet. 
Som namnet antyder bidrar den till att fälla ut droppsten 
(”tuff”), och den förekommer annars mest i kalkrika källor. 
Foto: Johannes Lundberg
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 påträffades flera individer av Aeolosoma som inte gick 
att artbestämma. Aeolosomatider är små ringmaskar, 
några millimeter långa, som lever i limniska miljöer. 
Ett tjugotal arter har rapporterats från olika delar av 
Europa, men i Sverige är gruppen dåligt känd. Mas-
karna känns igen på sitt platta, breda huvud med ci-
lierad undersida, och de har ofta färgade körtelceller 
i huden. Maskarna måste artbestämmas levande, då 
färgen på körtelcellerna är en viktig karaktär och den 
bleknar när de dör. 

I det insamlade materialet hittades också fåborst-
maskar (oligochaeter), och nästan alla dessa identifie-
rades till samma art, Nais communis. Det är maskar som 
lever i sötvatten på bottenmaterial eller vattenväxter. 
Här kröp de i vattenfilmen runt tuffkuddmossan. En 
individ som tillhör familjen Enchytraeidae hittades 
också och identifierades till släktet Enchytraeus.

Gruvdvärgspindeln
Den 2,5–3,5 mm stora gruvdvärgspindeln Lessertia 
dentichelis (Fig. 5) påträffades i början av 1980-talet 
och visade sig då vara en för Sverige okänd art. Un-
der de följande åren insamlades många exemplar, och 
en artikel om arten i Fauna och Flora (Kronestedt 
1992) väckte viss uppmärksamhet i media.

Gruvdvärgspindeln har sedermera påträffats på två 
andra tunnelbanestationer i Stockholm, Akalla res-
pektive Sundbybergs centrum. Båda stationerna har 
nakna bergväggar, som ställvis är översilade och där 
täcka av biofilmer och ibland mossor. Troligen finns 
den här arten på många ställen i Stockholms ”undre 
värld”. Vid besök 1997 i den gigantiska dagvattentun-
neln Ormen påträffade Torbjörn Kronestedt många 
exemplar ca 35 m under mark nära Roslagstull (tun-
neln, som färdigställdes 1994, sträcker sig 2,7 km 
från Roslagstull till Karlavägen). Lämpliga bytesdjur 
för spindeln är fjärilsmyggor och hoppstjärtar, för att 
nämna några djurgrupper som påträffats på stationen.

Spindelns svenska namn alluderar till att den bland 
annat påträffats i gruvor (till exempel i England). An-
nars är den ofta rapporterad från reningsverk (bl.a. i 
Köpenhamn, Prag, Berlin och Hamburg). Gruvdvärg-
spindeln är främst grottlevande och för sin förekomst 
beroende av fuktighet. Den har sin naturliga hem-
vist i grottor runt västra Medelhavet, men har genom 

människan fått en vid spridning – förutom Europas 
fastland även Madeira och Kanarieöarna samt Kanada 
och Nya Zeeland.

Speleotem
I naturliga grottor, liksom i grottliknande miljöer, 
förekommer ofta olika typer av sekundära mineral-
utfällningar, så kallade droppstenar eller speleotem. 
Dessa formationer kan ta sig många olika uttryck och 
varierar i storlek från ett par millimeter upp till flera 
meter. Liknande mineralbildningar finns även i andra 
sorters miljöer, som kallvattenströmmar eller varma 
källor med hög kalk- eller kiselhalt, dock kallas dessa 
oftast för tuff eller travertin då de inte bildas i grot-
tor. I kalkstensgrottor förekommer oftast speleotem 
uppbyggda av mineralet kalcit. Speleotem kan bildas 
genom en process som hänger ihop med bildandet 

Fig. 5. Dvärggruvspindel Lessertia dentichelis är känd från 
Kungsträdgårdens tunnelbanestation sedan början av 1980-ta-
let, men är senare påträffad på ytterligare två tunnelbanestatio-
ner i Stockholm och i andra underjordiska miljöer. 
Foto: Johannes Lundberg
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av grottor. Regnvatten (eller annat ytvatten) tar upp 
koldioxid från luften och ännu mer från den översta, 
mest biologiskt aktiva delen av jordtäcket, och bil-
dar en svag syra. Om detta inträffar på kalkberggrund 
kommer det att ske en upplösning av kalkstenen och 
ett karstlandskap kan bildas, samtidigt som vattnet 
bildar en kalciumkarbonatlösning. Om upplösningen 
koncentreras till några få punkter, till exempel sprick-
or, bildas till slut grottor, samtidigt som vattnet blir 
mättat på kalciumjoner. När vattnet når en grotta 
kommer koldioxiden att förångas och lösningen blir 
allt mer övermättad på kalcium, som till slut fälls ut 
som mineralet kalcit (eller i vissa fall aragonit), och 
så växer droppstenarna långsamt till. En helt annan 
process som ger upphov till kalcitdroppstenar sker 
när kalcium löses ut från betong. Då bildas en lösning 
av kalciumhydroxid, som kan hålla upp till ett par 
hundra gånger mer kalciumjoner i lösning än en kal-
ciumkarbonatlösning. När kalciumhydroxidlösningen 
tar upp koldioxid omvandlas den till en karbonatlös-
ning, och kalcit börjar fällas ut i mycket snabbare takt 

än vid ”normal” droppstensbildning. Därför kan man 
hitta ganska långa stalaktiter under till exempel broar, 
och tillväxt av stalagmiter kan vara ett problem på 
vissa tunnelbaneplattformar.

Grottor bildade i andra typer av berggrund, till 
exempel granitgrottor, kan också innehålla speleotem, 
oftast med andra mineralsammansättningar än de som 
återfinns i karst. Vanligt i granitgrottor är opal-A; en 
kiselrik, amorf (omogen) form av flinta. Kungsträd-
gårdens tunnelbanestation kan visserligen räknas som 
en artificiell granitgrotta, men trots detta är de speleo-
tem som förekommer på väggarna här av kalcit och 
inte opal-A (Fig. 6). Det har troligen att göra med att 
det grund- eller dagvatten som tränger fram ur gra-
nitberget har varit i kontakt med betong och bildat 
en kalciumhydroxidlösning. Särskilt i biofilmen, som 
är metaboliskt aktiv, bildas mycket koldioxid som tas 
upp av kalciumhydroxidlösningen. Droppstenar kan 
därför växa till mycket snabbare än i naturliga grottor.

I tunnelbanan, liksom i naturliga grottor, spelar 
mikroorganismer en betydande roll för både ekosys-
temet och de geologiska processer som sker. Mik-
rober, speciellt olika former av bakterier, fotosynte-
tiserande cyanobakterier samt svamp, kan bidra till 
mineralutfällning i olika typer av miljöer, inklusive 
grottor. Genom sin metabolism kan de ändra den ke-
miska miljön i och runt sina celler, så att utfällning av 
mineral sker, och de bidrar då konstruktivt till upp-
byggnaden av bland annat speleotem. I andra fall kan 
mikro organismer, till exempel svampar, istället utgöra 
en destruktiv kraft genom att etsa ytan på speleotem 
och därigenom bidra till vittring av mineral. I vissa 
fall kan mikroorganismer verka både uppbyggande 
och nedbrytande inom samma system, vilket bidrar 
till den komplexa livscykeln hos en del grottforma-
tioner.

Sammanfattning
I och med att urbaniseringen ökar – inte bara i Sve-
rige, utan i hela världen – tas mer och mer underjor-
disk volym i anspråk. Detta kan innefatta allt från av-
lopp och servicetunnlar till transporttunnlar som till 
exempel tunnelbanan. I många hänseenden är denna 
underjordiska exploatering välkänd och välstuderad, 
bland annat ur ett ingenjörsperspektiv. Kunskap om 

Fig. 6. Droppstenen (speleotemet) i Kungsträdgårdens tunnelba-
nestation består av mineralet kalcit, trots att väggarna är av gra-
nit. En trolig källa till kalcitet är betong som finns i omgivningen. 
Det är möjligt att biologisk aktivitet bidrar till utfällningen av 
kalcit. Foto: Johannes Lundberg
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dessa miljöers biologi och ekologi saknas däremot 
nästan helt och hållet. Vår studie i Stockholms tun-
nelbana är, så vitt vi vet, den första i världen som tittar 
på hur liv påverkas av mänsklig underjordsbebyggelse 
(Ivarsson m.fl. 2013). Just nu planerar vi vidare studier 
av hur ekosystemen i Kungsträdgården fungerar. Ett 
första steg är att närmare studera de primärproduce-
rande cyanobakterierna och algerna, som utgör en 
stor del av basen i stationens näringskedja. Ett ytterli-
gare, mer övergripande mål är att bättre förstå hur de 
olika organismerna interagerar med sin fysiska miljö, 
bland annat kopplingen mellan mikroorganismer och 
de mineralutfällningar som bidrar till uppbyggnaden 
av speleotem. Vi planerar också att utvidga projektet 
till att inkludera fler stationer med syftet att samman-
ställa en biogeografi för att förstå arternas utbredning 
och spridning i tunnelsystemet. Det är viktigt att få 
en ökad förståelse för vad som faktiskt växer, gror och 
lever i denna typ av miljöer där människor dagligen 
rör sig; såväl vad gäller de ekologiska sammanhangen 
och den biologiska mångfalden som den påverkan 
genom vittring av väggar och konstverk som biolo-
giska processer kan innebära. En sak är helt säker: det 
finns i princip hur mycket som helst kvar att upp-
täcka och förstå som rör urbana ekosystem.
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Stockholm har tre tunnelbanelinjer, varav den Gröna 
linjen från 1950 är den äldsta. En del av dess stationer 
var dessutom tidigare spårvagnsstationer innan de 
byggdes om till tunnelbanestationer. Blå linjen (linjerna 
10 och 11), som Kungsträdgårdens tunnelbanestation 
än så länge är den ena ändstationen för, är den yngsta 
linjen och togs i bruk i augusti 1975. Det dröjde dock 
till 1977 innan stationen kunde invigas. Just nu pågår 
arbetet med att bygga ut Blå linjen både västerut och 
söderut. Stockholmsgraniten som stationen ligger i är 
förstås mycket äldre, cirka 1 800 miljoner år gammal!

Tunnelbanor måste inte nödvändigtvis gå i tunnlar, 
men de ska utgöra ett slutet system. Det innebär att 
inga korsande vägar eller övergångsställen förekom-
mer, och att ingen annan spårbunden trafik ska köras 
i anläggningen. Tunnelbanetåg kan inte heller köras 
utanför sin anläggning, men de kan bogseras med 
ett lok i konventionell spårtrafik. Detta gör tunnel-

banan mer isolerad än flertalet andra typer av spår-
bunden trafik. Av Stockholms 100 stationer ligger i 
dagsläge bara 47 under jord. Den siffran kommer att 
öka under de närmaste åren, då alla nya stationer 
som kommer att byggas blir underjordiska. Dagens 
djupaste station är faktiskt Kungsträdgårdens station, 
som ligger ca 34 meter under mark ytan och 29 me-
ter under havsytan. Det finns dessutom en 101:a sta-
tion – spökstationen Kymlinge i Järvaområdet – som 
aldrig togs i bruk.

Tunnelbaneanläggningen är inte enbart det man 
ser när man sitter i en tågvagn och tittar ut genom 
fönstret. Till en anläggning hör även en depot för 
underhåll, uppställning och rengöring av vagnar samt 
uppställningsspår utanför trafikspårområdet, tvärgå-
ende transport- eller testspår (till exempel det tidigare 
trafikspåret mellan Hallonbergen och Rissne), diverse 
teknikrum, trafikledningscentraler och så vidare.

Stockholms tunnelbana och blå linjen
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Förteckning över de organismer som identifierats i Kungsträdgårdens tunnelbana

Taxon Referens Anmärkning

Mammalia: Hominidae

Homo sapiens Linnaeus Ivarsson m.fl. 2013 Temporärt i högt individantal, ej stationära; adulter och juveniler.

Arachnida: Araneae: Linyphiidae

Lessertia dentichelis (Simon) Kronestedt 1992 Många individer och äggsäckar.

Insecta: Diptera: Tipulidae

Tipula lateralis Meigen Ivarsson m.fl. 2013 Flera adulter, åtskilliga larver (bestämd av Yngve Brodin).

Insecta: Diptera: Psychodidae Kronestedt 1992 Bestämning bekräftad av Yngve Brodin

Collembola: Hypogastruridae

Hypogastrura purpurescens (Lubbock) Kronestedt 1992

Collembola: Isotomidae

Proisotoma minuta (Tullberg) Kronestedt 1992

Nematoda Kronestedt 1992

Annelida: Clitellata: Naididae

Nais communis Piguet

Annelida: Clitellata: Enchytraeidae

Enchytraeus sp.

Annelida: Polychaeta: Aeolosomatidae

Aeolosoma variegatum Vejdovsky

Aeolosoma leidyi Cragin

Aeolosoma sp. Eventuellt ytterligare arter.

Plantae: Bryophyta: Pottiaceae

Eucladium verticillatum (Brid.) Bruch & Schimp. Ivarsson m.fl. 2013 Lokalt vanlig på sinter.

Heterokontophyta: Bacillariophyceae

Caloneis cf. aerophila Bock Norbäck Ivarsson m.fl. 2013 Första svenska fyndet?

Caloneis cf. bacillum (Grunow) Cleve Norbäck Ivarsson m.fl. 2013

Caloneis sp. Norbäck Ivarsson m.fl. 2013 Obeskriven art?

Cymbella laevis Naegeli Norbäck Ivarsson m.fl. 2013

Humidophila contenta (Grunow) Lowe et al. Norbäck Ivarsson m.fl. 2013

Humidophila perpusilla (Grunow) Lowe et al. Norbäck Ivarsson m.fl. 2013

Diploneis ovalis (Hilse) Cleve Norbäck Ivarsson m.fl. 2013

Halamphora normannii (Rabenhorst) Levkov Norbäck Ivarsson m.fl. 2013

Navicula sp. Norbäck Ivarsson m.fl. 2013

Nitzschia amphibia Grunow Norbäck Ivarsson m.fl. 2013

Nitzschia sinuata (Smith) Grunow Norbäck Ivarsson m.fl. 2013

Pinnularia appendiculata (Agardh) Cleve Norbäck Ivarsson m.fl. 2013

Fungi: Ascomycota: Chaetothyriales

Bacillicladium lobatum Hubka, Réblová & Thureborn Réblová m.fl. 2016
Nybeskrivet släkte och art från Kungsträdgårdens 
tunnelbanestation. 

Bradymyces graniticola Hubka, Réblová & Thureborn Réblová m.fl. 2016 Nybeskriven art från Kungsträdgårdens tunnelbanestation

Fungi: Ascomycota: Hypocreales

Acremonium nepalense W.Gams Identifierad med DNA.

Fungi: Ascomycota: Capnodiales

Cladosporium spp. Identifierad med DNA.

Fungi: Ascomycota: Eurotiales

Penicillium expansum Link Identifierad med DNA.

Fungi: Basidiomycota: Tremellales

Trichosporon cf. akiyoshidainum Sugita,
     Takshima & Kikuchi

Identifierad med DNA.

Cyanobacteria
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