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Abstract 

The Impact of Flooding on Arable Land in Mälardalen – a Comparison Between 
the Current and the New Regulation of Lake Mälaren 
Lotta Sjöholm 

The risk of flooding around Lake Mälaren today is great and both cities and large 
areas of agricultural land in Mälardalen are at risk. When Slussen in central 
Stockholm is rebuilt, the regulation of Lake Mälaren will be altered. Changes in the 
new regulation include increase of the discharge capacity, which aims to reduce the 
risk of flooding. 

This report aims to describe which consequences floods in Lake Mälaren might 
have on arable land in Mälardalen and to compare the consequences of the current 
and the new regulation. To do this maps of the extent of the 10,000-year flood for the 
two regulations have been produced using geographic information systems (GIS). 
These maps have then been used to calculate the flooded area of arable land. Also 
the duration of the 100-, 1,000- and 10,000-year floods in the lake have been 
calculated. 

The results show that much larger areas of arable land would be flooded at a 
10,000-year flood with the current regulation compared to the new regulation and that 
the duration of the 100-, 1,000- and 10,000-year floods will be considerably shorter 
with the new regulation. Because long-term flooding means greater impacts on 
arable land than short-term flooding, the impact on arable land will be less with the 
new regulation compared to the current regulation. 
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Sammanfattning 
 
Översvämningars påverkan på åkermark i Mälardalen – en jämförelse mellan 
den nuvarande och den nya regleringen av Mälaren 
Lotta Sjöholm 
 
Risken för översvämningar runt Mälaren idag är stor, vilket riskerar att drabba både 
städer och stora områden med jordbruksmark i Mälardalen. I samband med att 
Slussen i centrala Stockholm byggs om kommer regleringen av Mälaren att ändras. 
Den nya regleringen innebär bland annat att avtappningskapaciteten ökas, vilket 
syftar till att minska risken för översvämningar. 

Syftet med detta arbete har varit att redogöra för vilka konsekvenser olika stora 
översvämningar i Mälaren skulle kunna få på åkermark i Mälardalen samt att jämföra 
konsekvenserna vid den nuvarande och den nya regleringen. För att göra detta har 
kartor över översvämningar vid ett 10 000-årsflöde för de två regleringarna 
producerats med hjälp av geografiska informationssystem (GIS). Dessa har sedan 
använts för att beräkna arean översvämmad åkermark. Översvämningars varaktighet 
vid 100-, 1 000- och 10 000-årsflöden i sjön har även beräknats. 

Resultaten visar att betydligt större områden med åkermark skulle översvämmas 
vid ett 10 000-årsflöde med den nuvarande regleringen jämfört med den nya 
regleringen samt att varaktigheten hos en översvämning vid 100-, 1 000- och 10 000-
årsflöden förkortas avsevärt med den nya regleringen. Eftersom långvariga över-
svämningar innebär större konsekvenser på åkermark än kortvariga översvämningar 
blir konsekvenserna på åkermark mindre med den nya regleringen jämfört med den 
nuvarande regleringen. 
 
Nyckelord: Översvämningar, Mälaren, åkermark, Slussen, reglering 
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1. Inledning
Risken för översvämningar runt Mälaren idag är stor. Vid stor tillrinning, på grund av 
exempelvis kraftig nederbörd och snösmältning, kan man inte släppa ut tillräckligt 
mycket vatten ur Mälaren för att förhindra översvämningar (Exploateringskontoret, 
2011, s. 10). 

En större översvämning runt Mälaren skulle få stora konsekvenser på omkring-
liggande städer och påverka viktiga samhällsfunktioner såsom dricksvatten-
försörjningen. I området runt Mälaren finns även stora områden med jordbruksmark 
som riskerar att översvämmas vid höga vattennivåer i sjön (Exploateringskontoret, 
2011, ss. 10, 50, 252). Vid en översvämning kan grödorna och odlingen påverkas 
negativt genom exempelvis sämre kvalitet på grödorna, skördebortfall och att arbets-
moment måste senareläggas. Vilka konsekvenser som fås och hur stora skadorna 
blir beror bland annat på översvämningens varaktighet, vilka grödor som odlas och 
hur länge dessa klarar av att stå i vatten. Detta kan i sin tur få stora ekonomiska 
konsekvenser för jordbruksföretag genom bland annat sämre lönsamhet (Andersson, 
Dahlberg, Enghag, Hagerberg, Jakowlew, Sundin, Waldner, Wallentin & Widell, 
2016, ss. 11-13). 

För att minska risken för översvämningar kommer den nuvarande regleringen av 
Mälaren att ändras i samband med att Slussen i centrala Stockholm byggs om 
(Exploateringskontoret, 2011, ss. 11, 13, 16) under perioden år 2016-2025 
(Stockholms stad, 2016). Den nya regleringen innebär bland annat att avtappnings-
kapaciteten ökas, så att mer vatten kan släppas ut ur sjön (Exploateringskontoret, 
2011, s. 11). 

Syftet med detta arbete har varit att redogöra för vilka konsekvenser olika stora 
översvämningar i Mälaren skulle kunna få på åkermark i Mälardalen samt att jämföra 
konsekvenserna vid den nuvarande och den nya regleringen. För att göra detta har 
kartor över översvämningar vid ett 10 000-årsflöde för de två regleringarna 
producerats i datorprogrammet ArcGIS (för detaljer se avsnitt 3). Kartorna har 
använts för att beräkna arean översvämmad åkermark, vilket sedan har legat till 
grund för att jämföra konsekvenserna på åkermark för de två regleringarna. 
Översvämningarnas varaktighet vid de två regleringarna har även beräknats och 
konsekvenserna som detta skulle kunna få på åkermark har diskuterats utifrån 
Jordbruksverkets definitioner av en kortvarig och långvarig översvämning (Enghag, 
Hagerberg, Jakowlew, Sundin, Waldner & Wallentin, 2016, ss. 4-5). 

I ordlistan i bilaga 4 förklaras och definieras olika begrepp som används i arbetet. 

1.1 Avgränsningar 
I arbetet berörs endast konsekvenserna av översvämningar som orsakas av 100-, 
1 000- och 10 000-årsflöden i Mälaren. Översvämningar som orsakas av förhöjda 
vattennivåer kopplade till den nya regleringen, såsom den planerade höjningen av 
vattennivån under våren, och andra konsekvenser av de ändrade årsvariationerna av 
Mälarens vattennivå berörs inte. 

Arbetet behandlar endast konsekvenserna av översvämningar på åkermark. 
Betesmark, som tillsammans med åkermark ingår i begreppet jordbruksmark 
(Länsstyrelsen Jämtlands län, 2014, s. 12), berörs inte. Inte heller konsekvenserna 
på annan mark såsom skogsmark, tomtmark etc. eller städer och infrastruktur berörs 
i arbetet. 
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2. Bakgrund
2.1 Tidigare arbeten 
Problematiken kring översvämningar i Mälaren är känd sedan tidigare och har 
behandlats i ett flertal utredningar och rapporter. År 2005 tillsattes Klimat- och 
sårbarhetsutredningen med ”uppdrag att kartlägga det svenska samhällets sårbarhet 
för globala klimatförändringar” (SOU 2006:94, s. 3). Året efter kom utredningens del-
betänkande kring översvämningshot för bland annat Mälaren. I denna föreslogs att 
Mälarens avtappningskapacitet skulle ökas till ca 1800 m3/s från nuvarande ca 800 
m3/s för att minska risken för översvämningar i Mälaren (SOU 2006:94, ss. 4, 22, 
141, 291). Senare utredningar kom dock fram till att avtappningsbehovet var något 
större, ca 2000 m3/s (Exploateringskontoret, 2011, s. 38). 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) undersökte sedan närmare 
hur området runt Mälaren skulle påverkas av en översvämning i rapporten 
”Konsekvenser av en översvämning i Mälaren”. År 2010 fick myndigheten i uppdrag 
av regeringen ”att analysera och bedöma vilka konsekvenser en översvämning av 
Mälaren medför för olika samhällssektorer” (MSB, 2012a, s. 23). Totalt undersöktes 
påverkan på drygt 240 objekt (byggnader, vägar mm.) inom elva samhällssektorer, 
såsom energiförsörjning, hälso- och sjukvård och transporter. Man kom bland annat 
fram till att framförallt skogs- och jordbruksmark samt naturvårdsområden påverkas 
vid vattennivåer på upp till 1,4 m över nollnivån i höjdsystemet RH2000 (se avsnitt 
2.3) i Mälaren. Vid vattennivåer som är högre än så börjar bebyggelse och vägar att 
beröras i större utsträckning och en del samhällsviktiga verksamheter, såsom 
fjärrvärmeverk, drabbas hårt (MSB, 2012a, ss. 12-13, 60, 67, 71). 

Även översvämningars konsekvenser på jordbruk har studerats och behandlas 
bland annat i Jordbruksverkets projekt ”Ökad förmåga att hantera konsekvenser av 
allvarliga väderhändelser – översvämningar som modell” som pågick år 2013-2015. 
Projektet producerade bland annat delrapporten ”Jordbruket och väderrelaterade 
störningar. Konsekvenser av översvämningar för växtodling och djurhållning” 
(Enghag et al., 2016) samt rapporten ”Översvämning! Samhällets krisberedskap och 
förebyggande arbete när det gäller översvämningar som drabbar jordbrukssektorn”, 
varav den senare sammanfattar projektets resultat och slutsatser (Andersson et al., 
2016). Jordbruket i Mälardalen behandlas dock inte specifikt i dessa rapporter. 

I en annan rapport av Jordbruksverket, ”Projekt Slussen, Åkermark – Konsekvens-
bedömning ny reglering av Mälaren”, behandlas däremot jordbruket i Mälardalen. 
Denna gjordes på uppdrag av Projekt Slussen och ingick även som bilaga till 
projektets miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Uppdraget gick ut på att bedöma 
värdet av jordbruksmark som påverkas av Mälarens vattennivå och att undersöka 
den nya regleringens påverkan på åkermark runt Mälaren. Eftersom det inte fanns 
tillräckligt noggranna höjddata runt Mälaren när rapporten började skrivas 
analyserades ett antal begränsade områden, som fick representera hela området 
runt sjön. Under rapportens gång blev dock ny höjddata tillgänglig och en preliminär 
beräkning av arealer som påverkas av Mälarens vattennivå kunde göras. Hur stora 
områden med åkermark som översvämmas vid 100-, 1 000- och 10 000-årsflöden 
beräknades för ett fiktivt invallat område och detta användes sedan för att göra 
riskkostnadsberäkningar (Rangsjö, 2011, ss. 1, 21-23, 25-31). Till skillnad från i detta 
arbete undersöktes inte den översvämmade arealen åkermark vid 100-, 1 000- och 
10 000-årsflöden för hela området runt Mälaren. 



3 

2.2 Mälaren och Mälardalen 
Mälaren (se figur 1), som är belägen i östra Svealand, har en yta på ca 1 100 km2 
och är därmed Sveriges tredje största sjö (Exploateringskontoret, 2011, s. 49). För 
tusen år sedan var Mälaren en havsvik av Östersjön, men på grund av landhöjningen 
grundades viken upp och isolerades från havet på 1100-talet (Nationalencyklopedin, 
2016b). Till Mälaren rinner vatten från ett flertal vattendrag, såsom Arbogaån, 
Eskildstunaån, Fyrisån, Hedströmmen, Kolbäcksån, Köpingsån, Sagån, Svartån och 
Örsundaån (Vattenmyndigheterna, u.å.). Avrinningsområdet har en yta på ca 26 000 
km2 (SMHI, 2016) och sjön mynnar ut i Östersjön. 

I området runt Mälaren, som ofta kallas för Mälardalen (Nationalencyklopedin, 
2016a), ligger ett flertal större orter, se figur 1. Mälaren förser ca två miljoner 
människor i Mälardalen med dricksvatten och är därför en mycket viktig dricks-
vattentäkt (Exploateringskontoret, 2011, s. 188). 

Figur 1. Mälaren med kringliggande orter. Översiktskartan © Lantmäteriet, I2014/00601. 

2.3 Höjdsystem 
För att beskriva Mälarens vattennivå används olika höjdsystem (SMHI, 2016). Höjd-
system beskriver höjder utifrån en viss nollnivå och nollnivån varierar mellan olika 
höjdsystem (Stockholms stad, 2014). För Mälaren används Rikets höjdsystem 1900, 
1970 och 2000 (RH00, RH70 och RH2000) samt Mälarens höjdsystem (Andréasson, 
Bergström & Gustavsson, 2011, s. 7). I detta arbete används RH2000 för att 
beteckna Mälarens vattennivå samt övriga höjder. 

Mälarens medelvattennivå ligger i dagsläget 0,87 m över RH2000:s nollnivå (det 
observera värdet för perioden 1976-2005) och motsvarande siffra för Östersjön är 
0,17 m. Detta ger en höjdskillnad på 0,7 m mellan Mälaren och havet (Andréasson, 
Bergström & Gustavsson, 2011, s. 8). 
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2.4 Översvämningar 
Enligt MSB innebär en översvämning ”att vatten täcker ytor utanför den normala 
gränsen för sjö, vattendrag eller hav”. En översvämning kan också innebära att 
vatten ansamlas på områden som inte ligger i direkt anslutning till sjö, vattendrag 
eller hav (MSB, 2009). 

I Sverige förekommer framförallt två typer av översvämningar. Den första typen är 
när ett vattendrag eller en sjö översvämmas. Översvämningen uppkommer när 
tillrinningen av vatten till vattendraget eller sjön är större än vad som kan ledas bort 
(MSB, 2009), vilket resulterar i att vattennivån stiger och omkringliggande ytor 
översvämmas (Räddningsverket, 2000, s. 7). Den andra typen av översvämning 
orsakas av skyfall. Då mycket vatten tillförs marken under en kort tid, kan vattnet inte 
rinna undan tillräckligt snabbt, vilket ger upphov till en översvämning. Översvämning-
ar som orsakas av skyfall förekommer i synnerhet i städer eftersom det finns många 
hårdgjorda ytor som hindrar vattnet från att tas upp av marken (MSB, 2009). Med 
hårdgjorda ytor menas exempelvis vägar och hustak (Enghag et al., 2016, s. 17). 

Risken för översvämningar runt Mälaren idag är stor. Vid stora vattenflöden, på 
grund av exempelvis kraftig nederbörd och snösmältning, kan man inte släppa ut 
tillräckligt mycket vatten ur Mälaren för att förhindra översvämningar (Exploaterings-
kontoret, 2011, s. 10). Översvämningsrisken runt Mälaren är emellertid inget nytt 
fenomen utan sjön har varit utsatt för översvämningar tidigare under historien. Så 
sent som under 1800-talet och 1900-talets början drabbades Mälaren av över-
svämningar ett flertal gånger, bland annat år 1924 då stora delar av Gamla Stan 
översvämmades (SOU 2006:94, s. 61). Också andra områden i bland annat 
Eskilstuna, Köping och Strängnäs drabbades. Det var efter översvämningarna år 
1924 som arbetet med att göra en plan för reglering av Mälaren påbörjades (MSB, 
2012b, s. 54). Hösten år 2000 drabbades Mälaren av stora översvämningar när 
vattennivån steg drygt en halvmeter över medelvattennivån. Detta ledde bland annat 
till att stora områden med åkermark ställdes under vatten och tunnelbanestationen 
Gamla Stan i Stockholm var bara några cm från att översvämmas (SOU 2006:94, s. 
62). 

2.5 Höga vattenflöden och det dimensionerande flödet 
I detta arbete benämns 100-, 1 000- och 10 000-årsflöden gemensamt under 
begreppet höga vattenflöden. Med 100-årsflöde menas ett vattenflöde som statistiskt 
sett sker ungefär var hundrade år. På motsvarande sätt innebär ett 1 000- och 
10 000-årsflöde ett vattenflöde som statistiskt sett sker ungefär var tusende 
respektive tiotusende år. Sannolikheten för att ett 100-årsflöde ska ske under en 
period på 100 år är 63 % och motsvarande siffra för ett 1 000-årsflöde är 9,5 %. 
Sannolikheten för att ett 10 000-årsflöde ska ske är mycket liten, endast 1 % under 
en period på 100 år, enligt tabell 1 (SMHI, 2014). 
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Tabell 1. Sannolikhet att höga vattenflöden ska inträffa under en 50- och 100-årsperiod. 

Vattenflöde Sannolikhet under 
50 år (%) 

Sannolikhet under 
100 år (%) 

100-årsflöde 39 63 
1 000-årsflöde 4,9 9,5 
10 000-årsflöde 0,5 1 

Källa: SMHI, 2014. 

Det dimensionerande flödet är ”det högsta vattenflöde som en anläggning ska 
klara av att hantera” och med anläggning menas exempelvis en dammkonstruktion 
(Klimatanpassningsportalen, 2016). För att avgöra det dimensionerande flödet för 
olika anläggningar används tre olika dimensioneringsklasser (flödesdimensionerings-
klass I, II och III) som utgår ifrån vilka skador mm. som skulle fås vid ett dammbrott 
vid höga vattenflöden. Flödesdimensioneringsklass I används för de anläggningar 
som skulle få de allvarligaste konsekvenserna, såsom dödsfall och allvarliga skador 
på infrastruktur (Svensk Energi, Svenska Kraftnät & SveMin, 2015, ss. 2, 9) och det 
är denna klass som har använts för Mälaren (Andréasson, Bergström & Gustavsson, 
2011, s. 32). Det dimensionerande flödet bestäms sedan på olika sätt beroende på 
dimensioneringsklass. För dimensioneringsklass I bestäms flödet med hjälp av 
simuleringar medan statistiska metoder används för dimensioneringsklass II (Svensk 
Energi, Svenska Kraftnät & SveMin, 2015, s. 8). För mer detaljer kring detta hänvisas 
till ”Riktlinjer för bestämning av dimensionerande flöden för dammanläggningar” från 
2015 (Svensk Energi, Svenska Kraftnät & SveMin, 2015). 

2.6 Jordbruket i Mälardalen 
Runt Mälaren finns stora områden med jordbruksmark. Markerna runt sjön är bördiga 
(Exploateringskontoret, 2011, s. 15) och består framförallt av lera. Markens innehåll 
varierar från en större andel ren minerallera högre upp i terrängen till lera blandad 
med gyttja och dy längre ner (Rangsjö, 2011, s. 14). 

För att kunna odla upp markerna runt Mälaren har man på många ställen grävt 
diken eller byggt vallar, varför det finns både invallad och oinvallad åkermark runt 
sjön (Exploateringskontoret, 2011, ss. 251-252). Den invallade åkermarken skyddas 
från höga vattennivåer i Mälaren med hjälp av en skyddsvall. Vatten pumpas bort 
från åkermarken bakom vallen så att grundvattenytan får den önskade nivån. 
Vallarna i området runt Mälaren är för det mesta byggda med en höjd på 1,84 m (i 
RH2000) och den som har fått tillstånd att bygga vallen är ansvarig för att höjden 
upprätthålls. Det förekommer dock att vallarna inte tas omhand som de ska och 
allteftersom sjunker vallarna ihop på grund av bland annat sättningar, vilket gör att 
höjden blir lägre (Exploateringskontoret, 2011, ss. 252-253). 

Den oinvallade åkermarken avvattnas genom grävda diken. Dikena har utformats 
så att deras djup ska ge optimal dränering av marken, men eftersom skillnaden i nivå 
till Mälaren är så liten fås inte alltid den önskade dräneringen. Detta kan även bero 
på att marken har sjunkit ihop på grund av exempelvis sättningar. Precis som 
skyddsvallarna behöver dikena underhållas för att dräneringen ska fungera som den 
ska (Exploateringskontoret, 2011, ss. 253-254). 

I området runt Mälaren odlas framförallt spannmål (Exploateringskontoret, 2011, s. 
251), men även odling av oljeväxter och vallväxter förekommer (Rangsjö, 2011, s. 3). 
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2.7 Konsekvenser av översvämningar på åkermark 
Översvämningar av jordbruksmark är vanligt förekommande och stora områden kan 
påverkas till följd av att jordbruksmark ofta har en svag lutning (Enghag et al., 2016, 
s. 17). I detta avsnitt presenteras ett flertal konsekvenser som kan fås på åkermark i
samband med översvämningar. 

En översvämning kan innebära skador på marken som påverkar odlingsmöjlighet-
erna i många år framåt. Markpackningsskador kan uppkomma om maskiner används 
på våt mark. Skadorna kan finnas kvar i alltifrån ett par år till en mycket längre tid 
eller i värsta fall bli permanenta, beroende på om skadan uppstår i matjorden eller 
alven. Generellt sett är packningsskador i matjord lättare att åtgärda än de i alv och 
skadorna försvinner även snabbare (Andersson et al., 2016, s. 14). 

Växtodlingen påverkas också av översvämningar. Vilka konsekvenser som fås på 
växtodlingen och hur stora skadorna blir beror bland annat på översvämningens 
varaktighet, vilka grödor som odlas och hur länge dessa klarar av att stå i vatten 
(Andersson et al., 2016, ss. 12-13) samt vilken tid på året som översvämningen sker 
(Enghag et al., 2016, s. 32). 

Jordbruksverket har definierat vad de anser är en kortvarig och en långvarig 
översvämning utifrån hur länge marken är vattenmättad. Enligt deras definition har en 
kortvarig översvämning en varaktighet på 1-3 dygn. Dessa förekommer framförallt på 
sommaren till följd av skyfall och ger oftast begränsade skador på jordbruksmark. En 
långvarig översvämning pågår i 1-2 veckor och orsakas framförallt av längre perioder 
av regn under sommaren och hösten. Dessa ger ofta bestående skador på mark-
strukturen och de grödor som odlas (Enghag et al., 2016, ss. 4-5; Andersson et al., 
2016, ss. 5-6). 

Några exempel på vilka konsekvenser som kan fås av en kortvarig översvämning 
är att arbetsmoment inte kan utföras i tid, vilket i sin tur kan få bland annat nedsatt 
skörd som följd. Som nämndes ovan kan även markpackningsskador uppstå om 
maskiner används på våt mark och påverkan från dessa kan finnas kvar i flera års 
tid. Vid en kortvarig översvämning kan även de grödor som inte klarar av att stå 
under vatten mer än något dygn dö. Vid en långvarig översvämning kan de ovan 
nämnda konsekvenserna fås och några andra exempel på konsekvenser är att hela 
den skörd som stått under vatten riskerar att förstöras och att dräneringen av marken 
blir sämre. Markpackningsskador som uppstår vid en långvarig översvämning kan bli 
permanenta (Enghag et al., 2016, s. 31; Andersson et al., 2016, s. 12). För flera 
exempel på vilka konsekvenser som kan fås av kort- och långvariga översvämningar 
rekommenderas Jordbruksverkets rapporter ”Jordbruket och väderrelaterade 
störningar. Konsekvenser av översvämningar för växtodling och djurhållning” och 
”Översvämning! Samhällets krisberedskap och förebyggande arbete när det gäller 
översvämningar som drabbar jordbrukssektorn”, båda från år 2016 (Enghag et al., 
2016; Andersson et al., 2016). 

Vilken tid under året som översvämningen sker ger också olika konsekvenser för 
växtodlingen och grödorna, som kan påverkas under hela växtsäsongen. Om 
översvämningen sker på våren riskerar man att behöva senarelägga sådden och 
grödor som nyligen har såtts kan skadas av vattnet. Om översvämningen sker på 
sensommaren finns istället risk för att skörden försenas, vilket i sin tur innebär att 
man inte hinner med höstsådden. Grödor som sås på hösten kan dessutom ta skada 
av översvämningar som sker under vintern och om den översvämmade marken 
fryser kan problem med utvintring (luckor i odlingen) fås, något som medför lägre 
skörd. (Enghag et al., 2016, s. 32). 
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När vattenmättad uppstår i marken hindras utbytet av luft mellan marken och 
luften ovanför. Det syre som finns kvar i marken förbrukas på bara någon dag under 
växtsäsongen (Wesström, Geranmayeh, Joel & Ulén, 2016, s. 23, se Enghag et al., 
2016, s. 31) och syrefria förhållanden uppstår. Detta leder till att grödan drabbas av 
syrebrist, vilket bland annat påverkar dess rottillväxt och orsakar sämre närings-
upptag, vilket i sin tur medför lägre skörd (Wesström et al., 2016, s. 23). 

Olika grödor tål att vara översvämmade olika lång tid och faktorer såsom grödans 
utvecklingsstadium och jordart påverkar hur länge en gröda kan stå under vatten 
(Andersson et al., 2016, s. 13). Majoriteten av alla grödor tål att vara översvämmade i 
1-3 dygn, men inte mer. En del grödor, såsom potatis och ärtväxter, kan dö inom ett 
dygn (Enghag et al., 2016, s. 32). 

Som nämndes i avsnitt 2.6 odlas framförallt spannmål i området runt Mälaren 
(Exploateringskontoret, 2011, s. 251). Översvämningar påverkar spannmålsgrödorna 
genom bland annat färre kärnor och kortare blad (Wesström et al., 2016, s. 26, se 
Enghag et al., 2016, s. 42). Är översvämningens varaktighet för lång kan det 
dessutom bli olönsamt att skörda överhuvudtaget eftersom kärnorna börjar växa till. 
Detta leder bland annat till en ökad mängd biomassa som måste brytas ner i jorden, 
så att kvävebrist kan uppstå. Spannmålen är som mest mottagliga för översvämning-
ar före och strax efter sådd, vintertid (gäller höstsådd) samt före och under skörd 
(Enghag et al., 2016, s. 42). 

2.8 Reglering av Mälaren 

2.8.1 Slussen och den nya slussen 
Regleringen av Mälaren förknippas ofta med Slussen som ligger mellan Gamla Stan 
och Södermalm i centrala Stockholm. Sedan 1600-talet har det i detta område funnits 
en sluss, som ungefär vart hundrade år har ersatts av en ny allteftersom båttrafiken 
har förändrats. Den första slussen var Drottning Kristinas sluss (från år 1642) och 
denna följdes av Christopher Polhems sluss (år 1755) och Nils Ericsons sluss (år 
1850). Slussen i sin nuvarande form stod klar år 1935. Slussen utgörs inte bara av 
den senaste slussen, Karl Johan-slussen, mellan Mälaren och Östersjön utan är 
även en trafikplats där många olika trafikslag samlas. I samband med att Slussen 
byggdes fick den gamla kanalen från Nils Ericsons sluss vara kvar för att senare 
användas som avtappningskanal för Mälaren (Stockholms stad, 2015a). 

Slussen är idag mycket sliten och måste byggas om. Orsaken till detta är den 
bristfälliga grundläggningen som gjordes i samband med Slussens byggnation, att 
betong i konstruktionen bryts ner och att armeringsjärn rostar. Konstruktionen har 
även drabbats av stora sättningar. Under ombyggnationen kommer Karl Johan-
slussen att rivas och ersätts av en ny sluss. Tappningskanalen från Nils Ericsons 
sluss kommer att göras om till fiskvandringsväg och två nya avtappningskanaler (A1 
och A2) kommer att byggas på var sida om den nya slussen. Ombyggnationen 
innebär även att nya kajer byggs och en kulvert kommer att placeras på botten i 
Söderström (Exploateringskontoret, 2011, s. 9, 13-14). Ombyggnationen kommer att 
pågå år 2016-2025 (Stockholms stad, 2016). 
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2.8.2 Den nuvarande regleringen 
Mälarens vattennivå har reglerats sedan år 1943 (Exploateringskontoret, 2011, s. 
176) och kunde innan dess variera med upp till 2 meter (Stockholms stad, 2015b). 
Vattennivån regleras med hjälp av luckor som öppnas och stängs utifrån behovet av 
att tappa Mälaren på vatten. Regleringen sker på ett flertal platser i Stockholm samt i 
Södertälje: 

• Riksbron och Stallkanalen i Norrström,
• tappningskanalen från Nils Ericsons sluss samt Karl Johan-slussen i

Söderström (Slussen),
• Hammarbyslussen och en kulvert vid Skanstull,
• Södertälje sluss och en kulvert i sjön Maren (Exploateringskontoret, 2011,

s.176).
Hur mycket Mälarens vattennivå får variera bestäms av vattenhushållnings-

bestämmelser från år 1966 och som sedan har omarbetats något år 1972 och 1989 
(Stockholms stad, 2015b; Exploateringskontoret, 2011, s.176). Regleringen styrs av 
hur hög Mälarens vattennivå är. Vid vattennivåer som är lägre än 0,79 m hålls alla 
luckor och kulvertar stängda, bortsett från kulverten i Maren som är öppen konstant, 
och ju högre vattennivån blir desto fler luckor och kulvertar öppnas enligt en förut-
bestämd turordning. När vattennivån blir högre än 1,29 m öppnas alla luckor och 
kulvertar. Den nuvarande regleringen är oberoende av vattennivån i Östersjön och 
årstiderna (Exploateringskontoret, 2011, s. 177). 

Den totala avtappningskapaciteten är drygt 800 m3/s med den nuvarande 
regleringen. Denna kapacitet gäller när Mälarens vattennivå är 1,39 m och nivån i 
Östersjön är 0,17 m, vilket innebär en nivåskillnad på 1,22 m (Exploateringskontoret, 
2011, s. 38). Denna nivåskillnad användes i Klimat- och sårbarhetsutredningen år 
2007 och SMHI och Projekt Slussen har sedan fortsatt att använda sig av nivån för 
att kunna jämföra avtappningskapaciteten med de kapaciteter som är med i Klimat- 
och sårbarhetsutredningen. Den normala nivåskillnaden mellan Mälaren och 
Östersjön är dock betydligt lägre än 1,22 m, varför den faktiska avtappnings-
kapaciteten oftast är lägre (Andréasson, Bergström & Gustavsson, 2011, s. 15; 
Exploateringskontoret, 2011, s. 38). Störst avtappningskapacitet har i dagsläget 
Riksbron och Stallkanalen i Norrström, 367 m3/s, och sedan tappningskanalen från 
Nils Ericsons sluss och Karl Johan-slussen, 274 m3/s. Hammarbyslussen och 
kulverten i Skanstull har tillsammans en avtappningskapacitet på 77 m3/s medan 
Södertälje sluss och kulverten i Maren har en kapacitet på 76 m3/s sammanlagt 
(Andréasson, Bergström & Gustavsson, 2011, s. 18). 

Den nuvarande regleringen omnämns ibland Nollalternativet och den nya 
regleringen Huvudalternativet (Andréasson, Bergström & Gustavsson, 2011, s. 1), 
men i detta arbete har begreppen den nuvarande och den nya regleringen använts. I 
arbetet med att ta fram alternativ till den nuvarande regleringen modellerades den 
nuvarande regleringen med historiskt uppmätta värden av vattennivåer och flöden i 
Mälaren för perioden 1976-2005. Detsamma gjordes sedan för den nya regleringen, 
vilket innebär att de två regleringarna kunnat jämföras på ett rättvist sett. Eftersom 
ingen modell är perfekt finns vissa skillnader mellan de modellerade värdena och de 
observerade (uppmätta) värdena för den nuvarande regleringen (Exploaterings-
kontoret, 2011, s. 46). Ett exempel på det är Mälarens medelvattennivå som under 
perioden 1976-2005 var 0,87 m (Andréasson, Bergström & Gustavsson, 2011, s. 8) 
(det observerade värdet), medan det modellerade värdet för samma period är 0,88 m 
(Exploateringskontoret, 2011, s. 46). 
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2.8.3 Den nya regleringen 
I samband med ombyggnaden av Slussen kommer regleringen av Mälaren att göras 
om (Exploateringskontoret, 2011, s. 13, 16). Syftet med den nya regleringen är att 
minska risken för både översvämningar och låga vattennivåer i Mälaren, samt att 
motverka att saltvatten tränger in från Östersjön. Detta görs genom att reglera 
Mälarens vattennivå så att den varken blir för låg eller för hög och att förhållandet till 
Östersjöns nivå är rätt. Med den nuvarande regleringen vill man att vattennivån i 
Mälaren ska ligga mellan 0,69 m och 1,39 m, vilket även kommer att gälla för den 
nya regleringen. (Andréasson, Bergström & Gustavsson, 2011, s. 11). Vattennivån 
1,39 m benämns även den högsta målnivån och är den högsta vattennivån man vill 
ha med dagens reglering (Exploateringskontoret, 2011, ss. 21, 47). För att undvika 
att saltvatten tränger in från havet handlar det om att Mälarens vattennivå ska vara 
högre än Östersjöns vattennivå (Andréasson, Bergström & Gustavsson, 2011, s. 11).  

Den nya regleringen innebär ett antal förändringar jämfört med den nuvarande 
regleringen. En sådan är att Mälarens avtappningskapacitet kommer att mer än för-
dubblas från ca 800 m3/s till ca 2000 m3/s. Den största ökningen av avtappnings-
kapaciteten kommer att ske i Söderström (Slussen) där kapaciteten ökas från ca 300 
m3/s till ca 1400 m3/s (Exploateringskontoret, 2011, s. 178). Av dessa kommer den 
nya slussen att ha en kapacitet på 209 m3/s medan de två avtappningskanalerna (A1 
och A2) på var sin sida om den nya slussen tillsammans kommer kunna släppa 
igenom 1 222 m3/s vatten. Kapaciteten i Hammarbyslussen kommer att fördubblas 
från 70 m3/s till 140 m3/s, medan övriga slussar och kulvertar kommer att behålla 
samma avtappningskapacitet som idag (Andréasson, Bergström & Gustavsson, 
2011, s. 18). 

Den nya regleringen kommer även att innebära andra skillnader jämfört med den 
nuvarande regleringen och några av dem beskrivs här genom att skilja på vatten-
nivån vid normaldrift och vid extrema tillfällen. 

Med normaldrift menas reglering efter vattennivån under perioden 1976-2005 och 
hit räknas även 100-årsflödet. Årstidsvariationerna av Mälarens vattennivå kommer 
att förändras med den nya regleringen. Under normaldrift med den nya regleringen 
kommer vattennivåerna i Mälaren tillåtas att variera mer efter tillrinningen till sjön. 
Detta innebär bland annat att vattennivån kommer att höjas något under våren (mars-
mitten av maj) jämfört med idag. Under sommaren och hösten (mitten av maj-
oktober) kommer vattennivån att vara ungefär densamma som med den nuvarande 
regleringen och under hösten och vintern (november-februari) kommer vattennivån 
att vara lägre (Andréasson, Bergström & Gustavsson, 2011, s. 26).  

Med extrema tillfällen menas händelser som orsakas av 1 000- och 10 000-års-
flöden samt det dimensionerande flödet. Beräkningar av Mälarens vattennivå vid 
extrema tillfällen samt vid 100-årsflödet för de två regleringarna har gjorts av SMHI 
(Andréasson, Bergström & Gustavsson, 2011, ss. 32-33). Resultatet redovisas i 
tabell 2 som har omarbetats från tabeller av SMHI och Projekt Slussen (Andréasson, 
Bergström & Gustavsson, 2011, s. 33; Exploateringskontoret, 2011, s. 48). Vatten-
nivåerna gäller när Östersjöns nivå är 0,77 m. Beräkningarna av vattennivåerna över 
1,7 m för den nuvarande regleringen är dock mycket osäkra på grund av 
begränsningar i modellen som har använts. Problematiken ligger i att man inte har 
kunnat avgöra vilka vägar vattnet skulle ta vid dessa tillfällen (Andréasson, 
Bergström & Gustavsson, 2011, s. 33). 
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Tabell 2. Mälarens vattennivå vid höga vattenflöden med den nuvarande och den nya 
regleringen av Mälaren. 

Vattenflöde Vattennivå (m) 
Nuvarande reglering Ny reglering 

100-årsflöde 1,86 1,28 
1 000-årsflöde 2,88 1,33 
10 000-årsflöde* 3,04 1,48 

*Avser vattennivån vid det dimensionerande flödet. Källa: Andréasson, Bergström & Gustavsson,
2011, s. 33; Exploateringskontoret, 2011, s. 48. 

En annan skillnad mellan den nuvarande och den nya regleringen under normal-
drift är att Mälarens medelvattennivå (modellerade värden) sänks med 1 cm från 0,88 
m till 0,87 m (Andréasson, Bergström & Gustavsson, 2011, s. 27; Exploaterings-
kontoret, 2011, ss. 46, 180). Den nya regleringen innebär även många andra 
skillnader vad gäller olika vattenstånd och för mer information om dessa samt andra 
detaljer kring den nya regleringen hänvisas till SMHI:s rapport ”Projekt Slussen - 
Förslag till ny reglering av Mälaren” från år 2011 (Andréasson, Bergström & 
Gustavsson, 2011). 

3. Metod
I detta arbete har översiktliga översvämningskartor med den nuvarande och den nya 
regleringen av Mälaren framställts i datorprogrammet ArcGIS 10.4 for Desktop 
(version 10.4.0.5524, 32 bit för Windows) av Esri (Esri, u.å.) och därefter har 
beräkningar av berörd åkermark gjorts för att belysa konsekvenser för jordbruket med 
de två regleringarna. Även varaktigheten hos översvämningar vid 100- 1 000- och 
10 000-årsflöden har beräknats för de två regleringarna. 

Först hämtades höjddata och kartor över Mälaren och Mälardalen från 
Lantmäteriet. Höjddata, med 2 m upplösning, i rasterformat och Terrängkartan i 
vektorformat laddades ner i fyra delar över området på grund av begränsningar i 
distributionstjänsten. 

Arbetet i ArcGIS började med att de fyra delarna av höjddata sattes ihop för att få 
en gemensam karta över hela området och detsamma gjordes för Terrängkartan. 
Höjden hos Mälarens vattenyta varierade med nästan 0,5 m från väst till öst i den 
sammansatta höjddatan. Skillnaderna visade sig sammanfalla med olika mätnings-
omgångar och slutsatsen blev att variationen i Mälarens vattennivå berodde på att 
flygmätningarna av höjddatan hade gjorts vid olika tidpunkter då Mälarens vattennivå 
hade olika höjd. 

Därefter framställdes en polygon över Mälarens medelvattenyta, för att visa 
Mälarens ”normala” utbredning. De delområden i höjddatan som motsvarades av 
Mälarens medelvattenyta extraherades till polygoner, som sedan lades ihop. Små 
polygoner utanför Mälaren plockades bort genom att beräkna alla polygoners areor 
och sedan ta bort alla polygoner med en area på mindre än 100 m2. De kvarvarande 
polygonerna som låg utanför Mälaren togs bort manuellt och för att hitta gränsen 
mellan Mälaren och tillrinnande vattendrag användes vattenkartan på Vatten-
informationssystem Sverige (VISS) (VISS, u.å.). Polygonen över Mälaren gjordes 
sedan om till ett raster som användes för att ge Mälaren en enhetlig höjd på 0,87 m, 
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som är Mälarens medelvattennivå (det observerade värdet för perioden 1976-2005) 
(Andréasson, Bergström & Gustavsson, 2011, s. 8). Områdena utanför Mälaren 
sattes till höjden i den ursprungliga höjddatan. 

Därefter gjordes raster som visade de översvämmande områdena vid de höga 
vattenflödena, det vill säga 100-, 1 000- och 10 000-årsflöden, med den nuvarande 
och den nya regleringen. Inom de översvämmade områdena beräknades vatten-
djupet genom att klassificera höjdrastret från Mälarens medelvattennivå till nivån vid 
det höga vattenflödet, enligt tabell 2. För 10 000-årsflödet användes vattennivån vid 
det dimensionerande flödet, eftersom den exakta vattennivån för 10 000-årsflödet vid 
den nuvarande regleringen inte hade beräknats av SMHI (Andréasson, Bergström & 
Gustavsson, 2011, s. 33). 

Volymen vatten inom det översvämmade området, från Mälarens medelvattennivå 
upp till den höga vattennivån, beräknades sedan för varje raster och lades in i ett 
Excel-dokument (se tabell 6, bilaga 1). I Excel plottades volymen vatten mot vatten-
nivån vid de höga vattenflödena (se figur 6, bilaga 1) för att få fram en tappnings-
kurva över hur Mälarens vattenvolym varierar med vattennivån. En linjär trendlinje 
med ekvation beräknades till kurvan. Genom att dividera volymen vatten inom det 
översvämmade området med avtappningskapaciteten hos den nuvarande eller den 
nya regleringen beroende på vattenflöde, beräknades hur lång tid det skulle ta att 
sänka Mälarens vattennivå till medelvattennivån vid de olika vattenflödena (se tabell 
5). Avtappningskapaciteten användes även för att beräkna hur mycket vatten som 
kan släppas ut ur Mälaren under ett dygn med den två regleringarna. Detta gjordes 
genom att multiplicera avtappningskapaciteten i meter per sekund med antalet 
sekunder på ett dygn (se tabell 7, bilaga 1). Genom att subtrahera volymen vatten 
inom det översvämmade området med volymen vatten som kan släppas ut per dygn, 
beräknades hur mycket vatten som fanns kvar i Mälaren efter olika antal dygn för 
varje högt vattenflöde. Denna volym sattes sedan in i ekvationen från den plottade 
kurvan och Mälarens vattennivå vid samma tidpunkt räknades ut (se tabell 8 och 9, 
bilaga 1). 

Utifrån vattennivåerna gjordes ett antal raster som visade de översvämmande 
områdena vid 10 000-årsflödet vid den nuvarande och den nya regleringen över tid 
samt vattendjupet inom dessa översvämmade områden. 10 000-årsflödet valdes 
eftersom det har den högsta vattennivån bland vattenflödena och därför skulle kunna 
orsaka störst konsekvenser på åkermark. För 10 000-årsflödet vid den nya 
regleringen gjordes fyra raster efter 1, 2, 3 och 4 dygn. För 10 000-årsflödet vid den 
nuvarande regleringen gjordes fem raster efter 10, 20, 25, 30 respektive 35 dygn. 
Rasterna omklassificerades så att de översvämmade områdena fick ett och samma 
värde, inte olika värden på grund av vattendjupet, och gjordes sedan om till 
polygoner. Detta gjordes även för två av de raster som producerats tidigare och som 
visade de översvämmande områdena vid 10 000-årsflödet, det vill säga den 
maximala utbredningen, vid den nuvarande och den nya regleringen. Polygonernas 
strandlinjer var dock inte jämna utan bestod på många ställen av en mängd små 
polygoner. För att jämna ut strandlinjerna togs först alla polygoner med en area 
mindre än 16 m2 (2*2 pixlar) bort och sedan expanderades alla polygoner 15 m så att 
små polygoner som låg nära varandra slogs ihop. Därefter krymptes polygonerna 
tillbaka 15 m för att strandlinjen skulle ligga på samma plats som innan. Alla 
kvarvarande små polygoner som låg utanför det översvämmade området togs bort. 

I nästa steg undersöktes hur stora områden med åkermark som översvämmas vid 
olika tidpunkter vid 10 000-årsflödet med den nuvarande och den nya regleringen av 
Mälaren. Först slogs de fyra delarna av åkermark i Terrängkartan ihop till en karta 
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och gjordes till en enda polygon. Därefter undersöktes vilka områden av åkermark 
som överlappade med de olika polygonerna över översvämningar vid olika tid-
punkter. Resultatet blev polygoner över de områden där åkermark och översvämning 
överlappade varandra. Arean av dessa polygoner beräknades och sammanställdes i 
två tabeller samt plottades i en kurva (se tabell 3 och 4 och figur 2). I denna area 
ingick dock inte de områden som ligger lägre än Mälarens medelvattennivå och som 
finns utanför Mälaren, som här benämns sänkor. Om sådana områden ligger nära 
Mälaren kan även de översvämmas vid ett högt vattenflöde. För att räkna med 
sänkorna gjordes ett raster med alla områden som ligger lägre än Mälarens medel-
vattennivå. Detta raster omklassificerades på samma sätt som innan så att området 
fick ett och samma värde och gjordes sedan om till polygoner. Alla polygoner mindre 
än 36 m2 (3*3 pixlar) togs bort, samt polygoner vid Östersjön och andra polygoner 
som inte borde räknas som sänkor. För de olika polygonerna över översvämningar 
vid olika tidpunkter undersöktes sedan om sänkorna var kopplade till Mälaren eller 
inte vid just den tidpunkten. I de fall sänkorna inte var kopplade till Mälaren och därför 
inte skulle bli översvämmade togs de polygonerna bort. Sedan undersöktes vilka 
områden av åkermark som överlappade med de olika polygonerna över sänkor. 
Resultatet blev polygoner över de överlappande områdena och arean av dessa 
beräknades. Areorna sammanställdes i tabellerna tillsammans med arean för hur 
mycket åkermark som översvämmas utan att sänkorna hade räknats med (se tabell 3 
och 4). Den totala arean översvämmad åkermark beräknades sedan genom att 
addera arean översvämmad åkermark utan sänkor och arean översvämmad åker-
mark i sänkorna. Denna sammanställdes i samma tabeller och kurva som ovan (se 
tabell 3 och 4 samt figur 2). 

Vid framställandet av de slutgiltiga kartorna placerades polygonen över 
översvämningens maximala utbredning underst och sedan polygonerna över vilka 
områden som översvämmades efter olika antal dygnen. Överst placerades 
polygonen över Mälarens yta vid medelvattennivån och polygonerna över sänkorna 
lades även till. I bakgrunden användes Översiktskartan (för de stora kartorna) och 
Terrängkartan (för de små kartorna) i vektorformat, som laddades ner från 
Lantmäteriet och en Sverigekarta i vektorformat i skalan 1:1 miljon, även den från 
Lantmäteriets (Lantmäteriet, 2016). 

3.1 Antaganden 
Ett antal antaganden och förenklingar har gjorts i ArcGIS: 

• Den initiala tillrinningen har antagits vara momentan, det vill säga att Mälarens
vattennivå stiger upp till den höga vattennivån momentant.

• Vid beräkningen av hur lång tid det skulle ta att sänka Mälarens vattennivå till
medelvattennivån har ingen hänsyn tagits till fortsatt tillrinning till Mälaren
under tiden som sjön avtappas.

• I tabell 2 (se avsnitt 2.8.3) har vattennivåerna vid ett 10 000-årsflöde antagits
vara lika stora som vattennivåerna vid det dimensionerande flödet.

• Mälarens medelvattennivå har antagits vara 0,87 m för båda regleringarna och
denna nivå har använts som medelvattennivån i alla kartor och beräkningar.

• Mälarens vattenyta har antagits vara jämn över hela sjön. Faktorer som kan
påverka vattenytans lutning, såsom vindpåverkan, har inte analyserats.

• Ingen hänsyn har tagits till att en del åkermark runt Mälaren är invallad.
En viktig utgångspunkt i arbetet har varit att alla vattennivåer över Mälarens 

medelvattennivå har ansetts vara översvämningar. 
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4. Resultat 
Resultatet av arbetet redovisas i ett antal tabeller och figurer nedan samt i bilaga 1, 2 
och 3. Tabell 3 och 4 är en sammanställning av hur stora områden av åkermark som 
är översvämmade vid olika tidpunkter vid ett 10 000-årsflöde med den nuvarande och 
den nya regleringen av Mälaren. I den första kolumnen visas tidpunkten efter 10 000-
årsflödets maximala utbredning. Dygn 0 motsvarar 10 000-årsflödets högsta vatten-
nivå, det vill säga den maximala utbredningen av översvämningen, som är 3,04 m 
med den nuvarande reglering och 1,48 m med den nya regleringen enligt tabell 2 (se 
avsnitt 2.8.3). I den andra kolumnen visas area översvämmad åkermark vid olika 
tidpunkter utan att sänkorna har räknats med. Som nämnts tidigare är sänkor 
områden som ligger utanför Mälaren, men ändå i anslutning till sjön och därför kan 
översvämmas. Arean av översvämmad åkermark i sänkor visas i kolumn tre. I den 
sista kolumnen visas den totala arean av översvämmad åkermark med sänkorna 
inräknade. 
 
Tabell 3. Area översvämmad åkermark med och utan sänkor, samt area översvämmad 
åkermark i sänkor, efter olika antal dygn för 10 000-årsflödet* med den nuvarande 
regleringen av Mälaren. 
    
Dygn Area översvämmad 

åkermark utan sänkor 
(km2) 

Area översvämmad 
åkermark i sänkor 
(km2) 

Area översvämmad 
åkermark med sänkor 
(km2) 

    
    
0 116,4 10,9 127,4 
1 113,1 10,9 124,1 
2 109,8 10,9 120,7 
3 106,4 10,9 117,4 
4 103,1 10,9 114,1 
10 83,1 10,9 94,1 
20 48,6 10,9 59,5 
25 32,1 10,9 43,0 
30 17,2 10,9 28,1 
35 6,8 10,6 17,4 
    

*Avser vattennivån vid det dimensionerande flödet. 
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Tabell 4. Area översvämmad åkermark med och utan sänkor, samt area översvämmad 
åkermark i sänkor, efter olika antal dygn för 10 000-årsflödet* med den nya regleringen av 
Mälaren. 

Dygn Area översvämmad 
åkermark utan sänkor 
(km2) 

Area översvämmad 
åkermark i sänkor 
(km2) 

Area översvämmad 
åkermark med sänkor 
(km2) 

0 19,9 10,9 30,9
1 13,6 10,9 24,5
2 8,5 10,9 19,4
3 3,2 8,3 11,5
4 0,1 0,2 0,3
10 0 0 0
20 0 0 0
25 0 0 0
30 0 0 0
35 0 0 0

*Avser vattennivån vid det dimensionerande flödet.

Figur 2 visar area översvämmad åkermark med och utan sänkor efter olika antal 
dygn för 10 000-årsflödet för den nuvarande och den nya regleringen av Mälaren och 
bygger på värdena i tabell 3 och 4. Arean översvämmad åkermark utan sänkor med 
den nuvarande regleringen motsvaras av kolumn 2 i tabell 3. Arean översvämmad 
åkermark med sänkor med den nuvarande regleringen motsvaras av kolumn 4 i 
tabell 3. Arean översvämmad åkermark utan sänkor med den nya regleringen 
motsvaras av kolumn 2 i tabell 4. Arean översvämmad åkermark med sänkor med 
den nya regleringen motsvaras av kolumn 4 i tabell 4. I figuren framgår hur arean 
översvämmad åkermark förändras över tiden då Mälaren tappas på vatten. 

Figur 2. Area översvämmad åkermark med och utan sänkor efter olika antal dygn för 10 
000-årsflödet för den nuvarande (blå) och den nya regleringen av Mälaren (orange) utifrån 
värdena i tabell 3 och 4. 
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Tabell 5 visar hur lång tid som det skulle ta att sänka Mälarens vattennivå till 
medelvattennivån vid 100-, 1 000- och 10 000-årsflöden med den nuvarande 
regleringen och den nya regleringen av Mälaren, det vill säga översvämningarnas 
varaktighet. I den första kolumnen visas vattenflödet som tiden gäller. I kolumn 2 och 
3 visas tiden för översvämningarnas varaktighet för den nuvarande respektive den 
nya regleringen. 

 
Tabell 5. Tiden (antalet dygn) som det skulle ta att sänka Mälarens vattennivå till 
medelvattennivån vid höga vattenflöden med den nuvarande regleringen och den nya 
regleringen av Mälaren, dvs. översvämningarnas varaktighet. 
   

 
Vattenflöde 

Tid (dygn) 
Nuvarande reglering 

 
Ny reglering 

   
   
100-årsflöde 16,7 2,6 
1 000-årsflöde 35,8 3,0 
10 000-årsflöde* 39,0 4,0 
   

*Avser vattennivån vid det dimensionerande flödet. 
 
Översvämningskartorna i figur 3, 4 och 5 visar ett mindre område i Mälarens 

västra del strax söder om Köping. Området har valts eftersom det tydligt visar hur 
mark runt Mälaren översvämmas vid ett högt vattenflöde. Figurerna är inte 
representativa för hela området runt Mälaren. 

Figur 3 och 4 och visar hur vattnet sjunker undan vid olika tidpunkter efter ett 
10 000-årsflöde med den nuvarande och den nya regleringen av Mälaren. 
Översvämningens utbredning visas i olika färger. I rött visas den maximala 
utbredningen av 10 000-årsflödet och allteftersom vattnet sjunker undan ändras 
färgen till orange, gult, grönt och blått. Mörkast blå färg har Mälarens medelvattenyta. 
Områden med åkermark som översvämmas visas i streckad ljusgul färg. Även åker 
som inte översvämmas finns med, i ljusgul färg. Rosa och lila färger betecknar 
bebyggelse av olika slag och längs Mälarens strandkant ligger ett stråk med 
fritidshus. 

I figur 5 jämförs den maximala utbredningen av 10 000-årsflödet för de två 
regleringarna. I mellanblå färg visas vattennivån vid ett 10 000-årsflöde med den 
nuvarande regleringen och i ljusast blå färg visas vattennivån med den nya 
regleringen. Mörkast blå färg har Mälarens medelvattenyta. Även här betecknar rosa 
och lila färger bebyggelse av olika slag och längs Mälarens strandkant ligger ett stråk 
med fritidshus. 

I bakgrunden på samtliga tre kartor ligger Terrängkartan i vektorformat från 
Lantmäteriet och i bakgrunden på den mindre översiktliga kartan ligger Sverigekartan 
i vektorformat i skala 1:1 miljon, även den från Lantmäteriet (Lantmäteriet, 2016). 
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Figur 3. Översvämmad åkermark i Mälarens västra del 
vid ett 10 000-årsflöde med den nuvarande regleringen 
av Mälaren. Terrängkartan, Sverigekartan © 
Lantmäteriet, I2014/00601. 
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Figur 4. Översvämmad åkermark i Mälarens västra del 
vid ett 10 000-årsflöde med den nya regleringen av 
Mälaren. Terrängkartan, Sverigekartan © Lantmäteriet, 
I2014/00601. 
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Figur 5. Översvämningar i Mälarens västra del vid den 
maximala utbredningen av ett 10 000-årsflöde med 
den nuvarande och den nya regleringen av Mälaren. 
Terrängkartan, Sverigekartan © Lantmäteriet, 
I2014/00601.  
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I bilaga 1 presenteras beräkningar av bland annat volymer och vattennivåer som 
har använts under arbetets gång. I bilaga 2 och 3 presenteras sex översvämnings-
kartor. Mälaren med omnejd har delats in i tre delar, en västlig och två östliga, och 
varje del har sammanställts till en karta. Detta gjordes både för den nuvarande 
regleringen (se bilaga 2A, 2B och 2C) och den nya regleringen (se bilaga 3A, 3B och 
3C). Kartorna visar översvämningar vid olika tidpunkter vid ett 10 000-årsflöde med 
den nuvarande och den nya regleringen. Översvämningens utbredning visas i olika 
färger. I rött visas den maximala utbredningen av 10 000-årsflödet och allteftersom 
vattnet sjunker undan ändras färgen till orange, gult, grönt och blått. Mörkast blå färg 
har Mälarens medelvattenyta. I bakgrunden på samtliga sex kartor ligger Översikts-
kartan i vektorformat från Lantmäteriet och i bakgrunden på den mindre översiktliga 
kartan ligger Sverigekartan i vektorformat i skala 1:1 miljon, även den från 
Lantmäteriet (Lantmäteriet, 2016). 
 

5. Diskussion 
5.1 Översvämningsrisken 
Risken för översvämningar vid höga vattenflöden (100-, 1 000- och 10 000-årsflöden) 
med den nuvarande och den nya regleringen av Mälaren skiljer sig åt enligt 
resultaten i detta arbete. Utifrån tabell 2, som visar Mälarens vattennivå vid höga 
vattenflöden, kan det konstateras att skillnaderna mellan de två regleringarna är 
stora, framförallt vid 1 000- och 10 000-årsflödet. Vattennivån vid ett 100-årsflöde 
kommer att sänkas från 1,86 m till 1,28 m med den nya regleringen, vilket innebär en 
sänkning med 0,58 m. Vattennivån vid ett 1 000-årsflöde sänks med 1,55 m, från 
2,88 m till 1,33 m, medan nivån vid ett 10 000-årsflöde sänks med 1,56 m, från 3,04 
m till 1,48 m. Utifrån tabellen kan det också konstateras att alla de höga vatten-
flödena vid den nuvarande regleringen har en nivå som ligger över den högsta 
målnivån (den högsta vattennivån man vill ha i Mälaren) på 1,39 m (Exploaterings-
kontoret, 2011, ss. 21, 47), medan det endast är 10 000-årsflödet vid nya regleringen 
som ligger ovanför målnivån. 

Skillnaderna mellan de två regleringarna framgår även av tabell 5, som visar tiden 
som det skulle ta att sänka Mälarens vattennivå till medelvattennivån med de två 
regleringarna, det vill säga översvämningarnas varaktighet. Vid alla de höga 
vattenflödena förkortas tiden avsevärt med den nya regleringen. Vid ett 100-årsflöde 
med den nuvarande regleringen skulle det ta nästan 17 dygn att sänka Mälarens 
vattennivå till medelvattennivån medan motsvarande siffra för den nya regleringen är 
ca 2,5 dygn. Skillnaderna är ännu större vid 1 000- och 10 000-årsflödena. Vid ett 1 
000-årsflöde förkortas tiden från nästan 36 dygn till 3 dygn och vid ett 10 000-
årsflöde förkortas tiden från 39 dygn till 4 dygn. 

Vattennivån vid höga vattenflöden och varaktigheten hos eventuella över-
svämningar skiljer sig alltså åt mellan de två regleringarna. Eftersom vattennivåerna 
vid de höga vattenflödena blir betydligt lägre med den nya regleringen och tiden som 
det skulle ta att sänka Mälarens vattennivå till medelvattennivån förkortas avsevärt 
innebär det att översvämningsrisken vid höga vattenflöden (100-, 1 000- och 10 000-
årsflöden) i Mälaren generellt sett blir betydligt mindre med den nya regleringen än 
med den nuvarande. Eftersom risken för översvämningar idag är stor (Exploaterings-
kontoret, 2011, s. 10) innebär den nya regeringen alltså en stor förbättring jämfört 
med den nuvarande regleringen. Risken för översvämningar finns dock kvar, men en 
översvämning skulle ha en lägre vattennivå och vara kortare. 
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5.2 Konsekvenserna på åkermark 
Som nämndes i inledningen har syftet med detta arbete varit att redogöra för vilka 
konsekvenser olika stora översvämningar i Mälaren skulle kunna få på åkermark i 
Mälardalen samt att jämföra konsekvenserna vid den nuvarande och den nya 
regleringen. Vilka konsekvenser som fås på åkermarken beror bland annat på 
översvämningens varaktighet, vilka grödor som odlas och hur länge dessa klarar av 
att stå i vatten (Andersson et al., 2016, ss. 12-13) samt vilken tid på året som 
översvämningen sker (Enghag et al., 2016, s. 32). Hur stora områden som över-
svämmas har också betydelse. I följande två delavsnitt diskuteras vilken betydelse 
som storleken på de översvämmade områdena och varaktigheten hos över-
svämningar har på konsekvenserna på åkermarken. Eftersom det inte har gjorts 
någon utredning av vilka specifika grödor som odlas i området kommer detta inte att 
diskuteras. Inte heller vilken tid på året som översvämningen sker kommer att 
diskuteras eftersom konsekvenserna av detta bland annat beror på om det är vår- 
eller höstsådd som drabbas och utbredningen av dessa inte heller har undersökts. 

5.2.1 Storleken på de översvämmade områdena 
Utifrån tabell 3 och 4 kan det konstateras att betydligt större arealer åkermark 
översvämmas vid ett 10 000-årsflöde med den nuvarande regleringen än med den 
nya regleringen. Som mest översvämmas ca 127 km2 åkermark med den nuvarande 
regleringen och ca 31 km2 med den nya regleringen, det vill säga en minskning med 
ca 75 %. Eftersom betydligt mindre arealer åkermark översvämmas med den nya 
regleringen medför det även mindre konsekvenser på jordbruket. 

I detta sammanhang är det också relevant att diskutera huruvida sänkorna tas 
med eller inte. Som nämnts tidigare är sänkor områden som ligger utanför Mälaren, 
men ändå i anslutning till sjön och därför kan översvämmas. Att arean av sänkorna 
har beräknats för sig och står för sig självt i tabell 3 och 4 beror på genomförandet i 
ArcGIS. De översvämmade områdena togs fram genom att söka efter höjder som var 
större eller lika med Mälarens medelvattennivå, vilket resulterade i att de områden 
som låg lägre än Mälaren, det vill säga sänkorna, inte kom med och sedan behövde 
tas fram separat. 

Storleken på den översvämmade åkermarken i sänkornas i förhållande till övrig 
översvämmad åkermark kan undersökas närmare. I tabell 3 framgår det att arean av 
sänkorna för dygn 0-10 hos den nuvarande regleringen utgör i snitt ca 10 % av den 
totala arean översvämmad åkermark (arean med sänkor). Ju längre tiden går desto 
större andel av den totala arean översvämmad åkermark utgörs av sänkorna och 
efter 35 dygn utgör arean översvämmad åkermark i sänkor mer än hälften av den 
totala arean. 

För den nya regleringen (se tabell 4) utgör arean av sänkorna en ännu större 
andel av den totala arean, som mest ca en tredjedel vid dygn 0. Efter 2-3 dygn börjar 
däremot arean översvämmad åkermark i sänkor att minska, vilket beror på att 
områden med sänkor snörs av från Mälaren. Minskningen i sänkornas area syns 
även tydligt av den orangea heldragna kurvan i figur 2, som visar area översvämmad 
åkermark med sänkor, och som plötsligt får en större lutning än tidigare. Efter 4 dygn 
har de flesta sänkorna snörts av, vilket framgår av att arean sänkor är mycket liten. 

Att sänkorna utgör en ganska stor del av den totala översvämmade åkermarken 
generellt sett framgår även tydligt av figur 2. Denna visar area översvämmad 
åkermark med och utan sänkor efter olika antal dygn för 10 000-årsflödet för de två 
regleringarna. Skillnaden i area mellan de två orangea kurvorna ger arean 
översvämmad åkermark i sänkorna med den nya regleringen och skillnaden mellan 
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de två blåa kurvorna ger arean översvämmad åkermark i sänkorna med den 
nuvarande regleringen. Eftersom arean översvämmad åkermark i sänkorna utgör en 
ganska stor del av den totala arean kan de anses viktiga för att representera arean 
översvämmad åkermark och bör därför räknas med. 

Något som dock måste övervägas är om sänkorna kan utgöras av invallad åker-
mark som i själva verket inte översvämmas eftersom den skyddas av en vall. Som 
nämnts tidigare finns det invallad åkermark runt Mälaren och det är troligt att denna 
på många ställen sammanfaller med sänkorna eftersom i synnerhet lågt belägen 
jordbruksmark nära sjön är i behov av invallning. I detta arbete har dock ingen 
hänsyn tagits till att en del åkermark runt Mälaren är invallad och i praktiken innebär 
det att även den åkermark som ligger bakom vallar har räknats som översvämmad. 
Resultatet från detta projekt skulle kunna motsvara ett ”worst case” scenario där 
Mälarens vattennivå överskrider vallarnas höjd så att vattnet rinner över alternativt att 
vallarna brister. 

Hur stora områden av åkermarken som utgörs av invallad åkermark och som 
egentligen skulle skyddas av vallar har dock inte analyserats i detta arbete. Storleken 
av de invallade områdena kan dock uppskattas utifrån resultaten i Jordbruksverkets 
rapport ”Projekt Slussen, Åkermark – Konsekvensbedömning ny reglering av 
Mälaren”. I rapporten har den areal åkermark, betesmark och övrig mark som 
påverkas av Mälarens vattennivå upp till nivån 2,5 m (i RH2000) beräknats. Av den 
totala påverkade arealen på 117 km2 är 93 km2 åkermark, 21 km2 betesmark och 2,5-
3 km2 övrig mark. 36,5 km2 av den totala påverkade arealen är invallad areal (31,2 
%), som troligen utgörs av framförallt åkermark. Denna areal är dock något osäker då 
den bland annat har uppskattats genom att titta på ortofotobilder (Rangsjö, 2011, s. 
25). 

För att undersöka hur dessa beräkningar förhåller sig till de beräkningar som gjorts 
i detta arbete kan den påverkade arealen åkermark (93 km2) som finns upp till nivån 
2,5 m i Jordbruksverkets rapport (Rangsjö, 2011, s. 25) jämföras med den vattennivå 
som fås vid dygn 10 för den nuvarande regleringen (2,51 m) enligt tabell 8. Ur tabell 
3 kan det sedan utläsas att arean översvämmad åkermark vid denna tidpunkt är 94,1 
km2, vilket är ungefär lika stort som den påverkade arealen åkermark som Jordbruks-
verket beräknade. Detta tyder på att analyserna har gjorts på liknande sätt och att de 
därför kan jämföras. Med detta som utgångspunkt utgörs alltså som mest 36,5 km2 
(men troligen mindre) av åkermarken upp till nivån 2,5 m av invallad åkermark även i 
detta arbete. Om denna invallade åkermark räknas bort från den totala arealen åker-
mark vid tidpunkten som nämndes ovan (dygn 10 vid den nuvarande regleringen) 
skulle drygt 57,5 km2 (94 km2 - 36,5 km2 = 57,5 km2) översvämmas. Även om den 
invallade åkermarken inte översvämmades vid denna tidpunkt skulle alltså ändå ett 
stort område drabbas. Beräkningen ovan är dock endast ungefärlig och arean skulle 
troligen vara något mindre eftersom inte hela det invallade området på 36,5 km2 
utgörs av åkermark. 

Detta resonemang bygger dock på att vallarna har den höjd som de ska och att de 
håller vid en översvämning. I Projekt Slussens MKB framgår det dock att vallarna inte 
alltid tas omhand som de ska och att vallarna kan ha en höjd som är lägre än vad de 
ska (Exploateringskontoret, 2011, s. 253). Inom ramen för detta arbete har dock inte 
skicket på de befintliga vallarna undersökts. Därför går det inte att säga om och i så 
fall hur många av vallarna som skulle släppa igenom vatten eller där vattnet skulle 
rinna över vallarna vid de höga vattennivåer som har studerats i arbetet. 
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5.2.2 Varaktigheten hos översvämningar 
I avsnitt 5.1 konstaterades utifrån tabell 5 att det tar betydligt längre tid att sänka 
Mälarens vattennivå till medelvattennivån vid alla de höga vattenflödena med den 
nuvarande än med den nya regleringen, vilket innebär att översvämningarnas 
varaktighet är betydligt längre. 

Som nämnts tidigare har Jordbruksverket definierat vad de anser är en långvarig 
och kortvarig översvämning. Vid en långvarig översvämning är marken vattenmättad i 
1-2 veckor (Enghag et al., 2016, s. 5; Andersson et al., 2016, s. 6). I tabell 5 kan det 
konstateras att alla de höga vattenflödena vid den nuvarande regleringen har en 
varaktighet på 17 dygn eller mer och därför ger upphov till långvariga översvämning-
ar på åtminstone en del av den totala översvämmade åkermarken. Vid 10 000-års-
flödet kommer exempelvis den åkermark som fortfarande är översvämmad efter 10 
dygn (se tabell 3), vilket är ca 95 km2, att påverkas av en långvarig översvämning. 
För exempel på vilka konsekvenser en långvarig översvämning kan få på åker-
marken se avsnitt 2.7. 

För den nya regleringen kan det konstateras att de höga vattenflödena har en 
varaktighet på ca 2,5-4 dygn (se tabell 5) som kan jämföras med Jordbruksverkets 
definition av en kortvarig översvämning, vilket är då marken är vattenmättad i 1-3 
dygn (Enghag et al., 2016, s. 4; Andersson et al., 2016, s. 5). Ett exempel på detta är 
att efter 3 dygn med den nya regleringen påverkas ca 11,5 km2 åkermark av en 
kortvarig översvämning (se tabell 4). För exempel på vilka konsekvenser en kortvarig 
översvämning kan få på åkermarken se avsnitt 2.7.  

Vid kortvariga översvämningar fås oftast begränsade skador på jordbruksmarken, 
medan långvariga översvämningar ofta ger upphov till bestående skador på bland 
annat de grödor som odlas (Enghag et al., 2016, ss. 4-5; Andersson et al., 2016, ss. 
5-6). Generellt sett är alltså konsekvenserna av kortvariga översvämningar ofta 
mindre än för långvariga översvämningar och eftersom varaktigheten av 
översvämningar vid den nya regleringen är betydligt kortare än vid den nuvarande 
regleringen, innebär den nya regleringen mindre konsekvenser på åkermarken. 

5.3 Översvämningskartorna 
Översvämningskartorna i bilaga 2 och 3 är tänkta att översiktligt visualisera ungefär 
hur stora områden med åkermark som översvämmas runt Mälaren vid ett 10 000-
årsflöde med de två regleringarna och var de drabbade områdena befinner sig. 
Kartorna är högupplösta så att läsaren ska kunna titta närmare på specifika områden, 
även om det bara ger en översiktlig bild av översvämningarna i det området. 

Översvämningskartorna i figur 3-5 är framförallt till för att ge en närmare bild av ett 
område som översvämmas vid ett 10 000-flöde och för att visa hur kartorna är upp-
byggda med de olika vattennivåerna. Området som har valts inte är inte 
representativt för hela området utan är ett av de mer översvämningsdrabbade runt 
Mälaren. Huruvida det finns invallad mark i detta område har dock inte undersökts 
varför det inte går att säga om hela detta område skulle vara översvämmat. 

Ett förslag på fortsatt arbete är undersöka var det finns invallad åkermark runt 
Mälaren för att sedan kunna jämföra de invallade områdena med de översvämmade 
områdena i kartorna. Enligt översvämningskartorna (se bilaga 2A och 3A) är 
framförallt områden i Mälarens västra del kring Köping och Arboga drabbade av 
översvämningar vid både regleringarna och i området förekommer mycket åkermark, 
varför detta är ett område som skulle kunna vara intressant att studera närmare. 

Översvämningskartorna är dessutom tänkta att jämföras för visa skillnaderna i hur 
stora översvämningar som fås vid de två regleringarna. Särskilt figur 5 tydliggör detta 
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genom att visa den maximala utbredningen av ett 10 000-årsflöde med den 
nuvarande och den nya regleringen av Mälaren och det framgår tydligt att mindre 
områden översvämmas med den nya regleringen jämfört med den nuvarande 
regleringen. Även i övriga kartor kan det ses att mindre områden översvämmas med 
den nya regleringen. 

5.4 Jämförelse med Projekt Slussen 
I detta arbete har det konstaterats att stora arealer åkermark översvämmas vid ett 
10 000-årsflöde även med den nya regleringen av Mälaren. Projekt Slussen har 
däremot gjort en annan bedömning. I projektets MKB kommer de nämligen fram till 
att ingen åkermark skulle översvämmas vid vare sig 100-, 1 000- eller 10 000-
årsflödena. Deras resonemang bygger på att produktiv åkermark ligger på nivåer 
över 1,65 m och att vattennivån vid de höga vattenflödena är lägre än så 
(Exploateringskontoret, 2011, ss. 260, 263). Nivån på 1,65 m för produktiv åkermark 
har tagits fram av Jordbruksverket som skriver att områden idag odlas som åker ner 
till 1,65 m, men även ibland ner till nivån 1,35 m (Rangsjö, 2011, s. 14). Detta 
stämmer dock inte helt överens med den vektordata från Lantmäteriet som har 
använts i analyserna i detta arbete, eftersom resultaten visar att det finns åkermark 
även närmast Mälarens strandkant. Till skillnad från projekt slussen har all åkermark, 
oberoende av hur brukningsvärd den är, tagits med i detta projekt. 

I Projekt Slussens MKB nämner de även att vattennivån vid ett 1 000-årsflöde med 
den nya regleringen kommer att ligga under den högsta målnivån på 1,39 m 
(Exploateringskontoret, 2011, ss. 21, 47, 263), vilket kan tolkas som ett annat 
argument för varför ingen åkermark översvämmas. Här får definitionen av en 
översvämning betydelse för bedömningen av hur stora arealer åkermark som 
översvämmas vid de höga vattenflödena. Utgångspunkten i detta arbete har varit att 
alla nivåer över Mälarens medelvattennivå är en översvämning, medan Projekt 
Slussen har valt att definiera alla vattennivåer över 1,39 m (den högsta målnivån) 
som översvämning (Exploateringskontoret, 2011, ss. 21, 47). Denna definition verkar 
dock utgå från hur byggnader och infrastruktur påverkas när vattennivån i Mälaren 
stiger. Enligt MSB börjar byggnader och infrastruktur påverkas av en översvämning 
vid 1,4 m. Under denna nivå påverkas däremot framförallt skogs- och jordbruksmark 
samt naturvårdsområden (MSB, 2012a, s.13), varför det i detta sammanhang bör 
vara mer lämpligt att klassificera alla vattennivåer över Mälarens medelvattennivå 
som översvämning. För att tydliggöra detta kan ett exempel på att stora områden 
åkermark översvämmas redan vid vattennivåer under 1,4 m visas. Vid en vattennivå 
på ca 1,20 m (vilket kan utläsas vid dygn 2 i tabell 9) är ca 20 km2 åkermark 
översvämmad (se dygn 2, tabell 4). 

En annan sak som får betydelse för vilka områden med åkermark som 
översvämmas är om den invallade åkermarken runt Mälaren räknas med eller inte. 
Som nämndes tidigare har det i detta arbete inte tagits någon hänsyn till att en del 
åkermark runt Mälaren är invallad, vilket i praktiken innebär det att även den 
åkermark som ligger bakom vallar har räknats som översvämmade. Projekt Slussen 
har däremot utgått från att alla vallar har den höjd som de ska och därför fungerar 
som tänkt vid en översvämning (Exploateringskontoret, 2011, s. 253). Som nämndes 
ovan framgår det dock av projektets MKB att vallarna inte alltid tas omhand som de 
ska och att vallarna kan ha en höjd som är lägre än vad de ska (Exploaterings-
kontoret, 2011, s. 253). Av den anledningen kan det tyckas konstigt att Projekt 
Slussen ändå valt att utgå ifrån att alla vallar har den höjd de ska. 
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Projekt Slussens slutliga bedömning av översvämningsrisken är att den nya 
regleringen ”innebär stora förbättringar jämfört med nollalternativet då risken för 
översvämningar minskar betydligt i hela Mälardalen” (Exploateringskontoret, 2011, s. 
376). Denna slutsats har även kommits fram till i detta arbete (se avsnitt 5.1). 

5.5 Metod 
I avsnitt 3.1 nämndes ett antal antaganden och förenklingar som gjordes i ArcGIS 
och konsekvenserna av dessa diskuteras här. Några av antagandena har redan 
diskuterats på andra platser i diskussion. 

Ett viktigt antagande var att den initiala tillrinningen till Mälaren antogs vara 
momentan, men i verkligheten skulle Mälarens vattennivå inte stiga på detta sett. 
Konsekvenserna av en initial tillrinning som inte är momentan skulle bli att 
varaktigheten hos översvämningarna som har beräknats och visas i tabell 5 skulle bli 
längre eftersom områden översvämmas även under tiden vattennivån i sjön stiger. 
De områden som ligger närmast Mälaren skulle drabbas hårdast eftersom det är 
dessa områden som översvämmas först och som vattnet rinner undan från sist. Hur 
mycket längre varaktigheten hos översvämningen skulle vara, skulle påverka vilka 
konsekvenser som skulle fås på åkermarken i de drabbade områdena. 

Vid beräkningen av hur lång tid det skulle ta att sänka Mälarens vattennivå till 
medelvattennivån togs ingen hänsyn till fortsatt tillrinning till Mälaren under tiden som 
sjön avtappas. I verkligheten skulle Mälaren dock fortsätta tillföras vatten även efter 
att den höga vattennivån uppstått. Hur stor tillrinningen skulle vara går inte att säga 
eftersom det varierar från fall till fall, men tillrinningen skulle inte vara obefintlig som 
det har antagits i detta arbete. Den fortsatta tillrinningen under tiden Mälaren tappas 
på vatten skulle innebära att det tar längre tid att sänka Mälarens vattennivå till 
medelvattennivån än vad som beräknats här och översvämningens varaktighet skulle 
därför bli längre än vad som uppges i tabell 5. Hur mycket längre går dock inte att 
avgöra utan att närmare undersöka tillrinningen. Den längre varaktigheten skulle i sin 
tur ge större konsekvenser på åkermarken i Mälardalen, men återigen går det inte att 
avgöra hur mycket större konsekvenserna skulle bli. 

Ett annat antagande som gjordes vara att vattennivåerna vid ett 10 000-årsflöde 
och vid det dimensionerande flödet antogs vara lika stora i tabell 2 (se avsnitt 2.8.3). 
Detta antagande gjordes eftersom den exakta vattennivån för 10 000-årsflödet vid 
den nuvarande regleringen inte fanns beräknad av SMHI. Däremot fanns den exakta 
vattennivån vid den nya regleringen beräknad (1,47 m) och för det dimensionerande 
flödet fanns vattennivåerna både för både den nuvarande och den nya regleringen 
beräknade. Eftersom vattennivån för 10 000-årsflödet vid den nya regleringen endast 
var 1 cm lägre (1,47 m) än vid det dimensionerande flödet (1,48 m) (Andréasson, 
Bergström & Gustavsson, 2011, s. 33) borde även vattennivån för 10 000-årsflödet 
vid den nuvarande regleringen vara ungefär lika stort som för det dimensionerande 
flödet. I tabell 2 användes därför vattennivåerna vid det dimensionerande flödet för 
10 000-årsflödet. 

Ett annat antagande som gjordes var att Mälarens medelvattennivå antogs vara 
0,87 m för båda regleringarna. Till saken hör att medelvattennivån 0,87 m som 
används för den nuvarande regleringen är det observera värdet för perioden 1976-
2005 (Andréasson, Bergström & Gustavsson, 2011, s. 8), medan det modellerade 
värdet för samma period är 0,88 m (Exploateringskontoret, 2011, s. 46). Utifrån de 
modellerade värdena för den nuvarande och den nya regleringen under normaldrift 
kommer Mälarens medelvattennivå att sänkas med 1 cm från 0,88 m till 0,87 m med 
den nya regleringen (Andréasson, Bergström & Gustavsson, 2011, s. 27; 
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Exploateringskontoret, 2011, ss. 46, 180). Det rör sig dock endast om 1 cm mellan 
den nuvarande och den nya regleringen och det finns bevisligen en viss osäkerhet i 
beräkningarna, på grund av att det observerade och det modellerade värdet för 
medelvattennivån för den nuvarande regleringen skiljer sig åt med 1 cm. Att 
medelvattennivån 0,87 m har använts för båda regleringarna bör därför inte har 
någon betydelse för beräkningarna som gjorts. 

I analysen över hur stora områden med åkermark som översvämmas antogs det 
även att Mälarens vattenyta var jämn över hela sjön, men vind kan i själva verket 
påverka vattenytans lutning. Enligt Klimat- och sårbarhetsutredningen från år 2006 
skulle Mälarens vattenyta kunna snedställas med upp till 20-30 cm på grund av 
vindpåverkan (SOU 2006:94, s. 77) och tillsammans med höga vattennivåer kan 
mycket höga nivåer fås lokalt. Enligt Projekt Slussens MKB ger dock vindpåverkan 
endast en kortvarig effekt som pågår i ett fåtal timmar (Exploateringskontoret, 2011, 
ss. 61-63), varför konsekvenserna på åkermark på grund av vindpåverkan inte borde 
bli så stora. I kombination med höga vattennivåer i sjön kan man dock diskutera om 
inte vindpåverkan kan få betydelse för mer känsliga grödor som inte klarar av att stå 
under vatten mer än något dygn. För mer information om vindpåverkan hänvisas till 
Projekt Slussens MKB (Exploateringskontoret, 2011). 
 
5.6 Avslutande diskussion 
I detta arbete har arean översvämmad åkermark vid ett 10 000-årsflöde i Mälaren 
samt varaktigheten av översvämningar vid 100-, 1 000- och 10 000-årsflöden för den 
nuvarande och den nya regleringen av Mälaren beräknats. Resultaten visar att den 
nya regleringen medför att betydligt mindre områden med åkermark översvämmas 
vid ett 10 000-årsflöde och att varaktigheten hos översvämningarna vid 100-, 1 000- 
och 10 000-årsflöden förkortas avsevärt. Detta innebär att den nya regleringen ger 
mindre konsekvenser för åkermark vid 100-, 1 000- och 10 000-årsflöden än den 
nuvarande regleringen. Den nya regeringen innebär också en stor förbättring vad 
gäller risken för översvämningar jämfört med den nuvarande regleringen. 
 

6. Slutsats 
Följande slutsatser har kommits fram till i detta arbete: 

• Den nya regleringen av Mälaren resulterar i betydligt mindre områden (75 % 
mindre) översvämmad åkermark jämfört med den nuvarande regleringen. 

• Vid 100-, 1 000- och 10 000-årsflöden fås en avsevärt kortare varaktighet hos 
översvämningar med den nya regleringen av Mälaren än med den nuvarande 
regleringen. 

• Detta arbete bekräftar Projekt Slussens slutsats att risken för översvämningar 
med den nya regleringen blir mindre än med den nuvarande regleringen, vilket 
innebär en stor förbättring. Detta arbete motsätter sig dock att ingen åkermark 
skulle översvämmas vid vare sig 100-, 1 000- eller 10 000-årsflödena såsom 
Projekt Slussen har kommit fram till. 

 

7. Tack 
Ett stort tack riktas till min handledare Rickard Pettersson för värdefull vägledning av 
arbetet i ArcGIS och för att du alltid har tagit dig tid att hjälpa till.  
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9. Bilagor
Bilaga 1. Beräkningar 

Tabell 6. Översvämmad vattenvolym (m3) vid höga vattenflöden med den nuvarande 
regleringen och den nya regleringen av Mälaren. 

Vattenflöde 
Vattenvolym (m3) 
Nuvarande reglering Ny reglering 

100-årsflöde 1 154 216 165 455 281 678 
1 000-årsflöde 2 477 729 684 513 742 681 
10 000-årsflöde* 2 696 590 413 691 393 291 

*Avser vattennivån vid det dimensionerande flödet.

Figur 6. Tappningskurva över hur Mälarens vattenvolym (m3) varierar med vattennivån (m). 
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Tabell 7. Ungefärlig avtappningskapacitet per dygn, dvs. hur mycket vatten som kan släppas 
ut ur Mälaren under ett dygn, med den nuvarande regleringen och den nya regleringen av 
Mälaren. 

Tabell 8. Vattennivå i Mälaren vid olika tidpunkter efter ett 10 000-årsflöde* med den 
nuvarande regleringen och då Mälaren avtappas med den nuvarande regleringens 
avtappningskapacitet. Vid noll dygn är vattennivån den maximala nivån som uppstår vid ett 
10 000-årsflöde* med den nuvarande regleringen. 

Dygn Vattennivå (m) 

0 3,04 
10 2,51
20 1,97
25 1,69
30 1,42
35 1,15

*Avser vattennivån vid det dimensionerande flödet.

Tabell 9. Vattennivå i Mälaren vid olika tidpunkter efter ett 10 000-årsflöde* med den nya 
regleringen och då Mälaren avtappas med den nya regleringens avtappningskapacitet. Vid 
noll dygn är vattennivån den maximala nivån som uppstår vid ett 10 000-årsflöde* med den 
nya regleringen. 

Dygn Vattennivå (m) 

0 1,48 
1 1,34
2 1,21
3 1,07
4 0,94

*Avser vattennivån vid det dimensionerande flödet.

Reglering Avtappningskapacitet 
(m3/dygn) 

Den nuvarande regleringen 69 120 000 
Den nya regleringen 172 800 000 
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Bilaga 2. Översvämningar vid ett 10 000-årsflöde med den nuvarande regleringen av Mälaren 

2A. Västra Mälaren. Översiktskartan, Sverigekartan © Lantmäteriet, I2014/00601. 
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Bilaga 2. Översvämningar vid ett 10 000-årsflöde med den nuvarande regleringen av Mälaren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2B. Nordöstra Mälaren. Översiktskartan, Sverigekartan © Lantmäteriet, I2014/00601. 
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Bilaga 2. Översvämningar vid ett 10 000-årsflöde med den nuvarande regleringen av Mälaren 

2C. Sydöstra Mälaren. Översiktskartan, Sverigekartan © Lantmäteriet, I2014/00601. 
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Bilaga 3. Översvämningar vid ett 10 000-årsflöde med den nya regleringen av Mälaren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3A. Västra Mälaren. Översiktskartan, Sverigekartan © Lantmäteriet, I2014/00601. 
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Bilaga 3. Översvämningar vid ett 10 000-årsflöde med den nya regleringen av Mälaren

3B. Nordöstra Mälaren. Översiktskartan, Sverigekartan © Lantmäteriet, I2014/00601. 
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Bilaga 3. Översvämningar vid ett 10 000-årsflöde med den nya regleringen av Mälaren 

3C. Sydöstra Mälaren. Översiktskartan, Sverigekartan © Lantmäteriet, I2014/00601.
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Bilaga 4. Ordlista 
 
100-, 1 000- och 10 000-årsflöde – se definition i avsnitt 2.5. 
 
Alv – det undre skiktet i uppodlad jord. Ligger under matjorden (se nedan). 
 
Avrinningsområde – det område som bidrar med vatten till en viss punkt i ett 
vattendrag. Omfattar både mark- och sjöytor. 
 
Avtappningskapacitet – den största vattenmängd som kan tappas ur en sjö eller ett 
vattendrag. 
 
Betesmark – jordbruksmark som används till bete för betande djur. 
 
Dimensionerande flöde – se definition i avsnitt 2.5. 
 
Jordbruksmark – ett gemensamt begrepp för både åkermark och betesmark. 
 
Kulvert – en typ av kanal eller gång under marken som exempelvis används för att 
leda vatten. 
 
Matjord – ett 20-30 cm tjockt mullrikt lager som utgör det övre skiktet i uppodlad jord. 
Ligger ovanför alven (se ovan). 
 
Slussen – benämning på den trafikplats som ligger mellan Gamla Stan och 
Södermalm i centrala Stockholm, i vilken den nuvarande slussen, Karl Johan-
slussen, och den gamla kanalen från Nils Ericsons sluss ingår. 
 
Spannmål – en benämning på de mogna frukterna från sädesslagen. Exempel på 
sädesslag är havre, korn, råg och vete. 
 
Åkermark – jordbruksmark som används för att odla foder och livsmedel. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




