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Abstract 
In today’s World is climate change an important and hot topic. Climate scenarios for Sweden 

show a warmer climate, especially during the autumn, winter and spring. The same climate 

scenarios also show that the precipitation will increase during this part of the year, however, 

during the summer the opposite is expected to occur.       

 

The purpose of this essay is to examine how future climate change will affect Stockholm 

especially the expected increase in precipitation, which may lead to a rising level of the Lake 

Mälaren.  

 

During 2000/2001 was Stockholm hit by a flood. This flood nearly resulted in major 

consequences and showed that there were significant risks for the city of Stockholm and 

increasing precipitation will result in even more water in the drainage systems of Lake 

Mälaren. 

 

The results presented here show that it is important to increase the drainage capacity of Lake 

Mälaren in order to reduce the risks of flooding in the central parts of Stockholm. The 

consequences of a rising level in Lake Mälaren, corresponding to a hundred years flow will 

result in a risk for flooding in the tunnel at Riddarholmen, the road network at Tegelbacken is 

at risk to be put under water. There is also the, risk for contamination of the drinking water 

and that the, power stations for central and vital parts of central Stockholm is threatened. 

 

Slussen in Stockholm is going to be rebuilt. During this rebuilding not only the channel itself 

but also he bypass will be rebuilt resulting in an increased drainage capacity from Lake 

Mälaren to the Baltic Sea. With this increase in drainage capacity the risk of flooding and the 

subsequent safety risks will be greatly reduced.      
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Sammanfattning 
Klimatförändringar är ett stort och aktuellt ämne i världen idag. I Sverige visar 

klimatscenarion att klimatet kommer bli varmare, framförallt under hösten, vintern och våren. 

Dessutom visar scenariona att nederbörden kommer att öka under hösten, vintern och våren, 

dock väntas det motsatta under sommaren.  

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur en framtida klimatförändring kan komma att 

påverka Stockholm genom en ökad nederbörd som kan leda till en höjning av vattennivån i 

Mälaren.   

 

Under 2000/2001 drabbades Stockholm av en översvämning som var väldigt nära att få stora 

konsekvenser. Vid denna översvämning kom man i Stockholm till insikt om att det fanns 

allvarliga säkerhetsbrister. Vid en ökad nederbörd kommer mer vatten att flöda i 

avrinningssystemet för Mälaren. Detta kan leda till ytterligare översvämningar i Stockholm. 

 

Resultatet visar på att man måste öka avtappningen från Mälaren för att minska riskerna för 

översvämningar i de centrala delarna av Stockholm. Vid en översvämning som motsvarar ett 

hundra års flöde riskerar tunneln vid Riddarholmen att översvämmas, annan infrastruktur som 

vägnätet vid Tegelbacken hamnar under vatten, det finns en risk för att dricksvattnet 

förorenas, elstationer för delar av centrala Stockholm slås ut, är bara några av riskerna.    

 

Det man har kommit fram till är att när Slussen i Stockholm byggs om skall även 

ombyggnation av Slussens kanaler och luckor ske. Detta skall göras för att man ska kunna öka 

avtappningen från Mälaren till Östersjön. När man ökar avtappningen räknar man med att 

infrastrukturen skyddas vid en översvämning under dagens förhållanden.  
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1. Inledning  
Temperaturen på jorden har stigit och det har medfört att klimatet förändras. Ständigt får vi 

rapporter om att det framtida klimatet kommer bli ännu varmare på grund av den globala 

uppvärmningen. Något som är av intresse är hur dessa storskaliga förändringar kan påverkar 

vår omedelbara närhet, exempelvis hur sådana klimatförändringar kan komma att påverka de 

centrala delarna av Stockholm.  

År 2000/2001 drabbades Stockholm av en kraftig översvämning som kunde ha fått stora 

konsekvenser. Orsaken till denna översvämning berodde på höga flöden. Översvämningen var 

bara centimeter från att komma in i tunnelbanesystemet vid Gamla Stan, och hade detta skett 

kunde konsekvenserna ha blivit väldigt stora. Denna översvämning ledde i stället till något 

positivt då Stockholms stad insåg att man inte var rustad för kraftiga översvämningar. Denna 

uppsats syftar till att undersöka hur förberedd Stockholms stad i nuläget är för eventuella 

framtida översvämningar i samband med en klimatförändring.  

1.1 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur en framtida klimatförändring kan komma att 

påverka Stockholms centrala delar genom en ökad nederbörd som kan leda till en höjning av 

vattennivån i Mälaren.  

1.2 Frågeställningar 

 Hur kan ett framtida klimat i Sverige komma se ut? 

 Vilka konsekvenser kan en översvämning få för Stockholms centrala delar? 

 Vilka åtgärder har man vidtagit samt kommer att vidtas för att minska risken för en 

översvämning i Stockholms centrala delar? 

1.3 Avgränsning 
Eftersom klimatförändringar kan komma att ha en stor påverkan på Sverige har jag valt att 

avgränsa mig till vattennivå höjning runt centrala Stockholm. Uppsatsen är också inriktad på 

en specifik typ av klimatscenarion nämligen ett varmare klimat med ökad nederbörd. 

1.4 Metod 

I denna uppsats har framförallt kvantitativa metoder används. Kvantitativa metoder syftar till 

att presentera data från insamlat material eller egna resultat.
1
 De kvantitativa metoderna i 

denna uppsats består av GIS-kartor. GIS står för Geografiska Informations System. GIS-

kartornas syfte är att förklara hur eventuella översvämningar kan påverka Stockholm. GIS-

kartorna är baserade på insamlad information från sekundära källor. Sekundära källor syftar 

till information som någon annan har samlat in och som jag kan använda i mina egna 

efterforskningar.
2
   

 

                                                           
1
 Flowerdew, R., & Martin, D., (2005): Methods in human geography – A guide for students doing a research 

project, ed 2 s. 63 
2
 Flowerdew, R., & Martin, D., (2005): Methods in human geography – A guide for students doing a research 

project, ed 2 s. 57 
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GIS-kartorna har skapats i programmen Idris och MapInfo. Insamlingen av sekundära källor 

har skett genom böcker samt genom Internet. Källorna har sedan valts ut efter deras 

trovärdighet, ju högre trovärdighet desto bättre.  

 

Fördelarna med att använda sig av GIS-kartor är att man kan t.ex. visa hur en eventuell 

höjning av vattennivån i Mälaren kan komma att påverka de centrala delarna av Stockholm. 

Nackdelarna med att använda sig av GIS-kartor är att kvaliteten på kartorna i närbild inte är 

exakta då detta beror på att avståndet mellan de olika rasterrutorna i bilden är stort. En annan 

nackdel är att man väldigt lätt kan manipulera en karta och få den att se ut som man vill. 

 

Från början var kvalitativa metoder den metod som hade tänkts användas i form av interjuver. 

Detta blev dock inte fallet då det har varit svårt att få tag på personer som är villiga att ställa 

upp på en intervju. Hade intervjuer används i denna uppsats är det med stor sannolikhet att 

resultatet hade blivit annorlunda mot resultatet från de kvantitativa metoderna. Kvalitative 

metoder syftar till förstahändig information som kan vara foton, ljudinspelningar och 

dagböcker.
3
   

1.5 Källkritik 
Denna uppsats behandlar sekundära källor både i form av tryckta källor samt Internetkällor. 

De tryckta källorna är både publicerade rapporter samt faktalitteratur. Rapporterna är 

framtagna för att analysera hur översvämningshot samt klimatförändringar kan komma att 

påverka Sverige. Rapporterna är mycket trovärdiga då dessa har tagits fram i ett 

utredningssyfte.  

 

Faktalitteraturen återger en naturvetenskaplig förklaring till hur något fungerar och därför 

anses trovärdig.  

 

Även vetenskapliga artiklar har används. De vetenskapliga artiklarna baseras på vetenskaplig 

forskning. De vetenskapliga artiklarnas resultat ska vem som helst kunna göra egna studier av 

och komma fram till samma resultat. Författarna till artiklarna är kunniga inom ämnet de 

behandlar och därför är dessa rapporter trovärdiga. Artiklarna har blivit sakkunniggranskade 

och detta ökar deras trovärdighet.   

 

Internetkällorna i denna uppsats kommer främst från statliga myndigheter och organisationer. 

De statliga myndigheterna och organisationerna är kunniga inom sitt specifika ämne och 

därför är deras information mer pålitlig.  

 

Andra Internetkällor som har använts i uppsatsen kommer från källor som är kunniga inom 

sitt område, därför har dessa källor använts.     

                                                           
3
 Flowerdew, R., & Martin, D., (2005): Methods in human geography – A guide for students doing a research 

project, ed 2 s. 63-64 
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2. Tidigare forskning  
Det finns mycket tidigare forskning som handlar om klimatet och klimatförändringar. 

Klimatförändringar är ett brett ämne, vilket gör att det finns många inriktningar fokusera på. 

Dessutom är klimatet och klimatförändringar ett aktuellt ämne i världen idag, vilket 

underlättar forskningen inom ämnet.  

 

Satellit-based global-ocean mass balance estimates of interannual variability and emerging 

trends in continental freshwater discharge. 

Denna artikel handlar sötvattnets utsläpp i världshaven som är en viktig del av den 

hydrologiska cykeln och biokemiska cykler, som i sin tur har en viktig roll för människans 

miljö och ekosystemens hälsa. I resultatet har man beräknat sötvattenutsläppet med olika 

kombinationer av global nederbörd. Resultatet visar bland annat på att på norra halvklotet når 

sötvattenutsläppet sin topp under sommaren medan under vintern sker det lägsta utsläppet. 

Denna variation är kopplad till den säsongsmässiga variationen i den intertropiska 

konvergenszonen, detta återspeglas också i havens förändrade massa.
4
  

 

The Earth radiation balance as driver of the global hydrological cycle   

Denna artikel handlar om hur den hydrologiska cykeln påverkas av ytstrålnings-balansen. 

Artikeln behandlar också hur levnadsvillkoren för vår planet kan påverkas av variationer i den 

hydrologiska cykelns intensitet. Klimatförändringsdiskussioner handlar ofta om konsekvenser 

av en framtida temperaturförändring. Dock kan det bli mycket svårare för samhällen och 

ekosystem att anpassa sig till en förändrar hydrologisk cykel. Bland dagens naturkatastrofer är 

översvämningar och torka ett stort problem. Översvämningar är den katastrof som kostar flest 

människoliv. Författarna till artikeln kommer fram till att under 1900-talet genomgick 

ytstrålnings-balansen förändringar som speglas i variationerna i intensiteten av den globala 

hydrologiska cykeln. De skriver även att om man börjar analysera detta mer så kommer 

förutsägningarna om intensiteten av den hydrologiska cykeln att bli mer realistisk.
5
    

 

Lake phosphorus dynamics and climate warming: A mechanistic model approach  

Denna vetenskapliga artikel handlar om att ta reda på hur olika sjöar kan påverkas av 

klimatförändringar. Författarna till denna artikel har undersökt skillnaderna mellan sjön Erken 

sam två bassänger i Mälaren (Galten och Ekoln). Det författarna kommer fram till är att sjöar 

kan reagera olika på klimatförändringar beroende på sjöarnas fysiska karaktär.
6
  

                                                           
4
 Syed, T.H., Famiglietti, J.S., Chambers, D.P., Willis, J.K., & Hilburn, K., (2010): Satellit-based global-ocean 

mass balance estimates of interannual variability and emerging trends in continental freshwater discharge PNAS 

Volym 107 nr 42 s. 17916-17921.  
5
 Wild, M., & Liepert, B., (2010): The Earth radiation balance as driver of the global hydrological cycle 

Environmental Research Letters Volym 5 nr 2.  
6
 Malmeus, J.M., Bleckner, T., Markensten, H., & Persson, I., (2006): Lake phosphorus dynamics and climate 

warming: A mechanistic model approach, Ecological Modelling Volym 190 nr 1-2 s.1-14.  
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3. Teori 
Denna uppsats utgår ifrån två hypoteser. Dessa två hypoteser är: Stockholm är förberedd för 

stigande vattennivåer samt Stockholm är inte förberedd för stigande vattennivåer. 

Efter översvämningarna i Stockholm år 2000/2001 insåg man att det fanns brister i säkerheten 

kring översvämningar. Översvämningen orsakades av höga flöden i Mälaren. Efter denna 

översvämning har man börjat se över vilka problem och risk områden som finns kring en 

översvämning i centrala Stockholm. Att se över detta är också ett hjälpmedel mot framtida 

översvämningar så man kan i god tid hinna åtgärda problemen.
7
   

3. 1 SWOT-analys 

SWOT är en förkortning av Strengths, Weaknesses, Opportunities och Threats. På svenska 

blir det styrkor, svagheter, möjligheter och hot. SWOT-analysen används framförallt av 

företag och organisationer för att anpassa sig till sin omgivning. Inom företagsekonomin är 

SWOT-analysen ett viktigt verktyg då denna används till strategiutformning för både 

företaget och för en enskild produkt/produkter.
8
  

 

Styrkor och svagheter syftar till det som är interna parametrar dvs. vad företaget själva kan 

påverka. I detta fall syftar företaget till Stockholm stad.  

 

Exempel på styrkor kan vara: specialistkunskaper, vart företaget är beläget, att produkten eller 

tjänsten har en erkänt hög kvalité.  

 

Svagheter syftar till bland annat: att företaget är starkt beroende av någon annan, att man som 

företag har brist på erfarenhet.  

 

Möjligheter och hot syftar till de externa parametrar dvs. det som företaget/Stockholm stad 

inte kan påverka. Exempel på sådana faktorer är bland annat: makroekonomiska, ekonomiska 

förändringar eller politiska beslut.  

 

Möjligheter kan t.ex. vara ett nytt IT-system som kan underlätta framtagandet av framtida 

risker och andra beräkningar, man blir på så sätt mer effektiva.  

 

Hot kan bland annat vara: en konjunkturnedgång, nya regler och lagar m.m.
9
  

 

Resultatet som man får vid en SWOT-analys ska leda till en handlingsplan som 

företag/Stockholm stad skall använda som ett hjälpmedel för att kunna utvecklas.  

  

                                                           
7
 SOU 2006:94 Översvämningshot Risker och åtgärder för Mälaren, Hjälmaren och Vänern s. 62 

8
 www.google.se sökord: SWOT-analys 2010-12-20  

9
 www.google.se sökord: SWOT-analys 2010-12-20 

http://www.google.se/
http://www.google.se/
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Figur 1 SWOT-analys  

 

 
Figur 1visar hur en SWOT-analys kan se ut 

 

I SWOT-analysen fyller man i företagets olika styrkor, svagheter, möjligheter och hot. När 

detta är gjort kan resultatet börja analyseras. Av resultatet skapar man sedan en handlingsplan, 

vars syfte är att utveckla, förbättra och stärka företaget. Detta görs bland annat genom en 

anpassning efter sina möjligheter och hot.
10

 

3.2 Klimatmodell  
Klimatmodeller används vid studier av det framtida klimatet. Vid studier av ett framtida 

klimat tittar man både på hur klimatet har sett ut historiskt, men man blickar även framåt. En 

klimatmodell är en 3-dimisionell matematisk beskrivning av jordens atmosfär, landyta, hav, 

sjö samt is.
11

  

 

Användningen av klimatmodeller sker på ett likartat sätt som vid användningen av en 

prognosmodell, dock finns det en viktig punkt som skiljer dessa två modeller åt.  

Användningsområdet för prognosmodeller är när man ska beskriva hur vädret kommer att se 

ut på en given plats och tidpunkt. En framtagen prognos stämmer inte längre när det har skett 

någon avvikelse i det verkliga förhållandet.
12

 

 

En klimatmodell har till uppgift att beskriva klimatet. En klimatmodell kan inte exakt säga hur 

vädret kommer att se ut på en specifikplats om t.ex. 100 år. Det en klimatmodell kan beskriva 

är hur t.ex. vintrarna i Sverige kan komma att se ut i slutet av detta sekel. Klimat kan 

beskrivas som ett medeltal av vädret under en lång period inom ett specifikt område.
13

 

 

Framtagandet av en klimatmodell görs genom en uppdelning av jordens atmosfär i ett rutnät 

som går längsmed jordytan, men dras även uppe i luften. Med hjälp av matematiska formler 

                                                           
10

 www.google.se sökord: SWOT-analys 2010-12-20 
11

 www.smhi.se sökord: Klimatmodell 2011-01-10 
12

 www.smhi.se sökord: Klimatmodell 2011-01-10 
13

 www.smhi.se sökord: Klimatmodell 2011-01-10 

http://www.google.se/
http://www.smhi.se/
http://www.smhi.se/
http://www.smhi.se/
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kan man sedan beskriva atmosfärens rörelser samt bevarandet av energi, vatten och massan i 

atmosfären som följer de fysikaliska lagarna. Från detta kan sedan beräkningar tas fram för 

olika variabler inom meteorologi, hydrologi samt klimat för varje volym inom rutnätet. 

Exempel på variabler kan bland annat vara temperatur, nederbörd samt vind. Dessa 

beräkningar genomförs stegvis.
14

  

3.2.1 Global klimatmodell 

Då klimatet är globalt behövs andra beräkningar som tar hänsyn till de globala processerna 

som sker i atmosfären. Med detta menas att det finns ett behov av en modell som beskriver 

hela jorden, dessutom är det viktigt att modellen är tillräckligt högt upp i atmosfären på en 

nivå ovanför moln och vindar. Dessa modeller kallas för globala klimatmodeller.
15

  

 

Det finns dock ett problem med de globala klimatmodellerna, då dessa inte ger en bra 

detaljrikedom på den lokala och regional skalan. Orsaken till detta är att en klimatmodell 

behöver mycket datorkraft. I dag har de globala klimatmodellerna som tas fram glesa sidor på 

200-300 kilometer, detta trotts att datorkapaciteten ökar. Mer exakta klimatmodeller på 

regionala skalan får man genom att istället använda sig av regionala klimatmodeller.
16

  

3.2.2 Regional klimatmodell  

De regionala klimatmodellerna används på ett mindre område som Europa. I dessa 

klimatmodeller läggs rutnätet över ett mindre område, vilket innebär att rutnätet kan vara 

tätare utan att de är i behov av mycket datorkapacitet. Detta innebär att detaljrikedomen på 

modellerna bli mycket högre.
17

  

 

En regional klimatmodell påverkas av den globala klimatmodellen. Detta innebär att i 

beräkningarna för den regionala klimatmodellen tar man med händelser utanför det regionala 

området. Detta brukar även kallas för nedskalning när en global klimatmodell används för 

regional klimatmodellering.
18

     

3.2.3 Klimatmodellers användningsområde  

Klimatmodeller är fysikaliskt baserade och fungerar som generella redskap. Detta innebär att 

modellerna kan användas som studier av både det framtida klimatet, men även hur klimatet 

har varit.  

 

Klimatmodellernas användningsområde är att studera de framtida förändringar som kan 

tänkas ske i samband med förändringar i den atmosfäriska sammansättningen. Förändringar i 

atmosfären sker när förändringar i halterna av växthusgaser och aerosoler uppstår.  

Klimatmodellerna används idag för att kunna studera framtida förändringar, då förändringar 

sker i atmosfärens sammansättning. Förändringar i atmosfärens sammansättning kan ske när 

                                                           
14

 www.smhi.se sökord: Klimatmodell 2011-01-10 
15

 www.smhi.se sökord: Klimatmodell 2011-01-10 
16

 www.smhi.se sökord: Klimatmodell 2011-01-10 
17

 www.smhi.se sökord: Klimatmodell 2011-01-10 
18

 www.smhi.se sökord: Klimatmodell 2011-01-10 

http://www.smhi.se/
http://www.smhi.se/
http://www.smhi.se/
http://www.smhi.se/
http://www.smhi.se/
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halterna av växthusgaser och aerosoler förändras. Detta innebär att antaganden om hur 

framtiden kan tänkas se ut måste göras.
19

  

 

Det flesta klimatmodeller som används idag följer någon av FN:s klimatpanel IPCC:s 

emissionsscenarier, även kallat utsläppsscenarier, som visar på hur atmosfären kan tänkas 

förändras i framtiden.
20

  

 

Den frågan som en klimatmodell svarar på är: ”om atmosfärens innehåll förändras på ett visst 

sätt, hur förändras då klimatet?”
21

  

3.3 Den hydrologiska cykeln 
Den hydrologiska cykeln innebär den ständiga cirkulationen av vatten mellan hav, atmosfär 

och land. Vatten avdunstar ifrån marken i form av vattenånga och sedan stiger vattenångan till 

atmosfären. Haven på jorden utgör 71 % av jordens yta. Från haven sker den största 

avdunstningen av vatten. Av den totala avdunstade vattnet uppskattas omkring 86 % komma 

ifrån haven. I atmosfären stannar vattenångan endast under en väldigt kort tid, från ett par 

timmar till max ett par dagar. Under denna period kan vattenångan ha färdas en långt sträcka, 

antingen har vattenångan färdats vertikalt genom konvektion eller så har vattenångan färdats 

horisontellt genom advektion som drivs av vindströmmar.
22

  

 

I atmosfären omvandlas vattenångan efter ett tag antingen till flytande vatten genom att den 

kondenserar eller sublimeras vattenångan till is. När detta sker formas molnpartiklar. Från 

molnen sker sedan nederbörd i form av regn, snö, snöblandat regn eller hagel. Av denna 

nederbörd hamnar 78 % i haven och 22 % faller ned över land. Den totala nederbörden är 

ungefär lika med den totala avdunstningen världen över. Över haven sker mer avdunstning än 

nederbörd medan över land är det tvärt om.
23

     

 

Nederbörden som faller ned över land infiltrerar antingen marken eller rinner iväg genom 

avrinning. Allt vatten som hamnar på markytan kommer antingen att avdunsta eller sjunka 

ned i marken. Med tiden kommer allt avrinnande vatten hamna i haven. Vattnet som 

infiltrerar marken lagras antingen tillfälligt som markfukt eller blir en del av grundvattnet. 

Vattnet som utgör markfukten avdunstar så småningom och blir åter en del av ångan i 

atmosfären. Grundvattnet kommer förr eller senare upp till markytan via källor. Mycket av 

nederbörden som faller ned över land kommer så småningom att avdunsta igen. Det vatten 

som inte avdunstar hamnar i strömmar och floder som sedan avrinner till haven. Det 

avrinnande vattnet från landområden uppgår till 8 % av all fukt som är i omlopp i den 

hydrologiska cykeln. Denna avrinning gör att haven inte torkar upp och att marken inte 

översvämmas.
24
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Den hydrologiska cykeln är ett stängt system, men den tros ha en oförändlig kapacitet. Det är 

däremot en stor variation i de enskilda vattenmolekylerna som färdas genom cykeln. En 

vattenmolekyl kan lagras i haven, i en djup sjö eller till och med som glacial is i tusentals år 

utan att röra sig genom den hydrologiska cykeln. En vattenmolekyl kan också sitta fast i berg 

som är begravt djupt ner under jordens yta, vilket kan göra att molekylen inte rör sig genom 

cykeln på flera hundratusen år.
25

  

 

När vatten rör sig genom den hydrologiska cykeln sker detta i en nästan ständigt rörelse. 

Avrinningsvatten kan bara på ett par dagar röra sig flera hundra kilometer till havet. Fukt som 

har avdunstat till atmosfären kanske bara stannar i ett fåtal minuter eller timmar innan den 

omvandlas till nederbörd. Atmosfären innehåller endast några dagars potentiell nederbörd.
26

   

4. Bakgrund 

I detta kapitel behandlas en övergripande bakgrundsbeskrivning som ökar förståelsen för 

resultatet. 

4.1 Sveriges klimat 
I Sverige har vi ett förhållandevis milt klimat under vinterhalvåret. Detta beror på Sveriges 

närhet till norra Atlanten samt de dominerande sydvästliga till västliga vindarna. I samband 

med lågtryck och fronter som rör sig över landet utefter den nordatlantiska polarfronten, för 

de dominerande vindarna in förhållandevis varm och fuktig luft.
27

  

 

Dessa vandrande lågtryck skapar ett varierande väderleksförhållanden som har stora växlingar 

från dag till dag samt från år till år. Klimatet i Sverige kategoriseras som följande: tempererat 

fuktigt, i kustområdena i söder varmtempererat samt kalltempererat i större delen av landet, i 

dessa områden förekommer i regel ett varaktigt snötäcke under vintertid. Lågtrycken ger oss 

ett nederbördsrikt klimat året om. Den mesta nederbörden sker i de västra delarna av landet. 

Högtryck som styr lågtrycken norr och/eller söder om Sverige kan skapar långa perioder med 

torrt väder. Polarklimat finner man bland de högsta partierna av fjällen. I mindre områden i 

södra Sverige som södra Öland har ett torrare klimat så kallat semiarida klimatförhållanden, 

detta innebär att avdunstningen är lika stor som nederbörden.  

4.1.1 Klimatet sedan istiden 

För omkring 2,5 miljoner år sedan inleddes en växling mellan kalla istider och varma 

mellanistider. Den mellanistid vi lever i idag har varat i omkring 10 000 år. Mellanistider som 

tidigare har inträffat har haft en variation på sin längd från några tusen år till 30 000 år. 

Solstrålningens fördelning av säsong samt den geografiska varierar cykliskt i en 

regelbundenhet kring jordens omloppsbana runt solen. Regelbundenheter kan man beräkna så 

att man vet när dessa kommer att ske i framtiden. Förändring av solens instrålning som 

markerat slutet av tidigare mellanistider har beräknats komma ske först om ca: 30 000 år.
28
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Studier som även har utförts under den nuvarande mellanistiden visar på att jordens klimat har 

varierats även under denna. Variationerna kan till en viss mån ses på den globala skalan, men 

dessa ses ännu mer på den regionala skalan. Den nuvarande mellan istiden har haft både 

relativt varma och kalla perioder. För 5000-8000 år sedan hade vi ett relativt varmt klimat. 

För omkring 2500 år sedan hade vi en förhållandevis kall period som även kallas 

fimbulvintern. Under viktinga tiden 800-1200 talet blev det åter igen förhållandevis varmt. 

Några hundra år efter denna period inleddes en kallare period som även kallas den lilla istiden 

på det norra halvklotet.
29

    

 

Den globala uppvärmning som konstaterades mellan 1800-talet och början av 1900-talet kan 

man se ligger i linje när man jämför med de varmaste faserna under det senaste millenniet. 

Det man också kan konstatera är att den uppvärmning som har skett under de senaste 50 åren 

avviker från tidigare variationer.
 30

    

4.1.2 Klimatet under 1900-talet 

Under de senaste 75 åren har klimatet i Sverige varit förhållandevis varmt, framförallt under 

1930-talet och efter 1987. Från slutet av 1980-talet har det skett en tydlig uppvärmning. Det 

senaste 15-20 åren har varit påtagligt varma. Medeltemperaturen för vintern i Sverige har i 

genomsnitt varit en grad varmare än vad vintern var för hundra år sedan. Dessa skillnader kan 

även ses under vintertiden i ett kortare tidsperspektiv. Det skiljer ca två grader mellan 

perioden 1961-90 och 1991-2005. Temperaturskillnader på sommaren varierar i regel mindre 

mellan åren. Den topp man hade under 1930-talet samt temperaturuppgången i slutet av seklet 

kan tydligt även ses ha skett även på sommaren.
31

  

4.1.3 Ökad nederbörd i Sverige 

Under 1900-talet ökade nederbörden avsevärt i Sverige. Före år 1920 uppmättes lägre 

nederbördsmängder. En orsak till detta kan vara att nederbördsmätarna var annorlunda mot de 

mätare som används idag. Mätarna placerades även på platser som var mer vindutsatta. Efter 

1970-talet har en odiskutabel ökning av nederbördsmängden skett. Ökningen av nederbörden 

som har skett får även stöd från andra indikationer som av milda höstar, vintrar och vårar. 

Dessa milda höstar, vintrar och vårar har antagligen på senare tid i genomsnitt gett mer 

nederbörd än kalla. Under sommarperioden är det snarare som regel att det är tvärt om.
32

   

4.1.4 Klimatet under de senaste decennierna 

Perioden 1991-2005 hade i genomsnitt en grad högre årsmedeltemperatur än perioden 1961-

1990. Den tydligaste ökningen i temperaturen hade skett med två grader under vintern i 

Sveriges norra samt mellersta delar. Den minsta ökningen skedde under hösten då den främst i 

sydvästra Sverige hade en lokal oförändrad temperatur. Ökningen av nederbörd har skett 

under alla årstider förutom hösten. Ökningen på vissa platser har ökat med 15-20 %.
33
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4.1.5 Andra klimatscenarion 

Ovan ges en beskrivning av hur Sveriges klimat har varit samt hur det har förändrats, men 

även en beskrivning en form av klimatscenario som tyder på ett varmare klimat. Ett annat 

klimatscenario visar hur Sveriges klimat skulle se ut om Golfströmmen stannade. Minskning 

av saltvattenhalter i Nordatlanten som kan ske genom en ökad nederbörd och från smältande 

isars vatten kan bromsa Golfströmmens cirkulation, vilket skulle innebära att mindre värme 

transporteras. Detta skulle få en stor påverkan på klimatet framförallt runt Nordatlanten. Detta 

är något som har hänt förr och som ofta kommer upp i diskussioner om klimatet.
34

  Den 

händelse som de syftar till skedde mellan år 11 300 till 11 000 och kallas för Preboreal 

oscillation.
35

   

Under de senaste 50 åren har man konstaterat att vattnet i Nordatlanten har blivit varmare och 

salthalten har minskat. Dessutom har Nordatlantiska strömmen också tappat i styrka. Det är 

osäkert hur stor denna förändring är. Modellberäkningar som baserats på tänkbara 

utsläppsscenarion har gjorts och visar att Golfströmmen kommer mattas av som en följd av 

klimatförändringen, men under detta sekel kommer inte den att upphöra och inte heller 

kommer riktningen att förändras.
36

  

Detta klimatscenario kommer inte att behandlas mer i denna uppsats.  

4.2 Global förändring i klimatet 
Under perioden 1906-2005 har den globala medeltemperaturen i genomsnitt ökat med 0,74 

grader. Från mitten av 1800-talet har koldioxidhalten i atmosfären ökat från omkring 280 ppm 

år 1850 till 279 ppm år 2005. Förbränningen av fossila bränslen så som kol, olja och naturgas 

är de största orsakerna till utsläpp av koldioxid från mänskliga aktiviteter. Ett annat resultat av 

människans aktiviteter är att halterna av metan och dikväveoxid också har ökat i atmosfären. 

Enligt IPCC har uppvärmningen som skett sedan år 1950 har mycket sannolikt orsakat av de 

ökade halterna av växthusgaser i atmosfären.
37

  

 

Till en följd av bland annat utsläpp av svavel och sot har halterna partiklar i atmosfären också 

ökat. Denna ökade partikelhalten i atmosfären har en avkylande effekt på jordens temperatur. 

Därför är det sannolikt att denna ökade partikelhalt fungerar som en mask mot en del av 

uppvärmningen som annars skulle ha inträffat.  

4.2.1 Stigande världshav 

Världshavens nivå har under perioden 1961-2003 höjts med omkring åtta centimeter. Orsaken 

till denna höjning kan dels förklaras genom att uppvärmningen har lett till en expansion av 

havsvattnet och del genom att glaciärer smälter. Under perioden 1993-2003 har höjningen av 

världshaven varit omkring dubbelt så snabb vid jämförelse med de senaste fyrtio åren. Denna 
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ökning av hastigheten i hos höjningen beror framförallt på att havsvattnet expanderar mer till 

följd av uppvärmningen.
38

   

4.2.1.1 Olika scenarier ger olika stignings nivåer av havsytan 

Olika utsläppsscenarion ger olika resultat på hur mycket havsytans nivå kommer att stiga 

med. Klart är det i alla fall att havsytans nivå fortsatt kommer att höjas. Den globala 

medelhöjningen av havsytan enligt det lägsta utsläppsscenariot (B1) kommer att ligga mellan 

18-38 centimeter. Det högsta utsläppsscenariot (A1FI) ger en höjning på mellan 26-59 

centimeter mellan perioden 1990-2095.
39

 Dessa scenarion är inte säkra då man inte har räknat 

in möjligheten av isavsmältningsprocesser på Grönland samt Antarktis som kan ske fortare i 

och med en fortsatt uppvärmning. Detta skulle innebära att en ytterligare höjning kommer ske 

redan under detta århundrade av havsytans nivå. Även om halterna växthusgaser stabiliseras, 

väntas en fortsatt ökning under en period av flera århundraden. Havsnivån kommer att stiga 

olika mycket i världshaven. Höjningen av Östersjön och Nordsjön väntas bli mellan 10-20 cm 

större än den höjning som väntas bli det globala genomsnittet.
40

                

4.3 Mälaren 

Mälaren är Sveriges tredje största sjö till ytan och består av över 8000 öar, holmar och skär. 

Mälaren är en typisk slättsjö och har ett medeldjup på 12,8 meter och används bland annat 

som rekreation, transport, fiske, avlopp och vattenuttag. Mälarens avrinningsområde omfattar 

5 % av Sveriges area.
41

 Mälarens avrinningsområde är tillsammans med Hjälmaren, som är 

Sveriges fjärde största sjö, 22 650 km² i storleken räknas även själva sjöarna in.
42

  

 

Mälarens utbredningsområde börjar i väster genom Bergslagen och fortsätter till Norrströms 

som ligger i centrala Stockholm. De områden som avvattnas via Mälaren är de norra delarna 

av Södermanland, de södra delarna av Dalarna samt de större delarna av Närke, Uppland och 

Västmanland. Vid Norrström och Södertälje kanal avvattnas Mälaren vid normala samt låga 

vattenstånd. Från Mälaren till havet är medelvattenföringen omkring 162 m³/s, utav dessa går 

omkring 6m³/s genom Södertälje kanal medans det resterande flödet går genom Norrströms. 

Från avloppsresningsverk rinner direkt omkring 5 m³/s ut till havet.
43

   

 

Tabell 1 Mälaren  

Avrinningsområdets area [km²] 22 650.0 
Mälarens area [km²]  1 122.0 
Mälarens volym [km³] 14.40 
Medeldjup [m] 12.8 
Maxdjup [m] 66.0 
Källa: https://bizmet.smhi.se/bizmet/prods/whl_vattenstand.php?vstyear=2011&id=32002&menu=2  
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Tabell 2 Mälarens avrinningsområde   

Area [km²] 22 650 
Sjöareal [%] 11 
Skogsareal [%] 48 
Nederbörd [mm/år] 650 
Avdunstning [mm/år] 420 
Avrinning [mm/år] 230 
Källa: Granström, Carl: Sveriges stora sjöar- Vattenståndsmätningar i Mälaren, SMHI Väder och vatten 8/2003 

 

Tabell 3 Sjön Mälaren  

Medelarea [km²] 1122 
Volym [km³] 14.4 
Största djup [m] 66 
Medeldjup [m] 12.8 
Max längd [km] 72 
Källa: Granström, Carl: Sveriges stora sjöar- Vattenståndsmätningar i Mälaren, SMHI Väder och vatten 8/2003 

4.3.1 Reglering av Mälaren 

År 1943 började Mälaren att regleras, ytterligare reglering genomfördes år 1968. Det är 

viktigt att vattenståndet i Mälaren inte blir för lågt, då detta har en stor påverkan på sjöfarten. 

Om vattenståndet sjunker för mycket kan detta leda till att fartyg går på grund. Emellertid vill 

inte jordbruket ha ett för högt vattenstånd, då viss jordbruksmark ligger på en låg nivå och kan 

översvämmas. För att detta skall hålla måste avtappning av Mälaren ske. En annan anledning 

till reglering av Mälaren är vid lågt vattenstånd strömmar saltvatten in.
44

  

4.3.2 Mälarens vattendom 

Mälarens vattendom beskriver hur tappningen från Mälaren skall ske vid olika vattenstånd. 

Den nuvarande vattendomen i Mälaren fastställdes år 1968. Vattendomen för Mälaren är 

tämligen detaljerade när det gäller hur mycket man skall avtappa vid olika nivåer. 

Uppmäter vattennivån i Mälaren under +4,10 m i Mälarens höjdsystem skall alla utskov hållas 

stängda. Tappning genom Riksbro eller Stallkanalen skall ske om man har ett vattenstånd 

mellan +4,10 m och +4,20 m. Detta skall göras för att ett vattenstånd på +4,15 m skall 

eftersträvas. Har man ett vattenstånd på över +4,20 m skall Riksbro- Stallkanalsdammarna 

öppnas upp helt. Uppmäts ett vattenstånd på över +4,25 m skall avtappning också ske vid 

Karl Johans torg samt kulverten vid Skanstull öppnas. Uppmäter man Mälarens vattenstånd på 

över +4,50 m skall även Karl-Johans sluss öppnas. Stiger vattenståndet på en nivå över  

+4,60 m skall man även börja avtappa vatten med 70m³/s i både Södertälje- och 

Hammarbyslussarna. Utöver dessa bestämmelser finns det andra som bestämmer hur mycket 

vatten som man får använda till utspolning i hamnområdet och genom slussarna. Dessa 

vattenmänger det rör sig om är förhållandevis marginella. Stockholms hamn AB är 

regleringsansvarig och SMHI är kontrollant. SMHI:s roll som kontrollant är att se till att 

vattendomen eftersträvas. Det finns en särskild formulering i Mälarens vattendom som ger 

kontrollanten SMHI vissa möjligheter att beordra en ökad tappning om det finns en risk för 
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höga flöden utöver de ovannämnda nivåerna. För att SMHI skall få genomföra detta måste 

man få godkänt ifrån Stockholms hamn AB samt Sjöfartsverket.
45

  

4.4 Översvämningar 
En översvämning innebär att vattennivån stiger i hav, sjöar eller andra vattendrag till en sådan 

grad att landområden runt omkring som i vanliga fall är torra befinner sig under vatten. Andra 

områden som inte gränsar till vatten kan även översvämmas.
46

  

 

Ur ett globalt perspektiv är översvämningar en av de största naturkatastroferna som skördar 

flera dödsoffer årligen, men de orsakar även den största ekonomiska skadan. Här i Sverige är 

det mycket sällsynt med översvämningar som är så omfattande att de orsakar dödsfall. Dock 

är de materiella skadorna vid översvämningar en stor kostnad för samhället.
47

  

4.4.1 Orsaker till översvämningar 

Den främsta orsaken till översvämningar här i Sverige sker till en följd av stor vattentillförsel 

till sjöar och vattendrag som uppkommer av kraftigt regn eller snösmältning. Sveriges 

naturliga årstidsväxling har lett till att i de norra delarna av Sverige återkommer höga flöden 

samt mindre översvämningar regelbundet i och med snösmältningen.
48

   

 

Inom vissa områden har man tagit tillvara på det som är positivt med de regelbundna höga 

flödena samt små översvämningar, då man kan utnyttja detta genom pålagring av sediment 

gödsla åker- samt slåttermark.  

 

I norr förekommer översvämningar som har orsakats av stora regnmängder främst under 

sommaren eller hösten. I södra Sverige kan detta uppkomma under större delar av året.
49

   

 

När kraftiga översvämningar uppstår är det ofta flera faktorer som ligger bakom. Under 

vintrar när snötillgången har varit riklig orsakas stora vårflöden. Risken för översvämning 

ökar dessutom om snösmältningen sker senare än vad som är normalt och som dessutom är 

intensivt och snabbt som en följd av en hög lufttemperatur. Detta sker i norra Sverige då snön 

i fjällområdena smälter samtidigt som snön i skogsområden som är belägna längre ned vilket 

kan innebära att skogsflod och fjällflod går samman vilket skapar höga flödestoppar. Skulle 

det också utöver detta falla regn när detta sker kommer detta leda till en ännu större risk för 

översvämning.
50

  

 

En avgörande betydelse för hur stor effekten på vattenflödet regnmängden har beror på 

markfuktigheten. Är markfuktigheten torr kan i vanliga fall mycket av regnvattnet sparas i 

                                                           
45

 SOU 2006:94 Översvämningshot Risker och åtgärder för Mälaren, Hjälmaren och Vänern s.55-56 
46

 www.smhi.se sökord: Översvämningar 2011-01-09 
47

 www.smhi.se sökord: Översvämningar 2011-01-09 
48

 www.smhi.se sökord: Översvämningar 2011-01-09 
49

www.smhi.se sökord: Översvämningar 2011-01-09 
50

 www.smhi.se sökord: Översvämningar 2011-01-09 

http://www.smhi.se/
http://www.smhi.se/
http://www.smhi.se/
http://www.smhi.se/
http://www.smhi.se/


19 
 

marken. Skulle marken vara vattenmättad som kan bero på att det har regnat under en lång 

period eller snösmältning skulle flödena i vattendragen öka snabbt.
51

  

 

Jorden på odlingsmarken kan infiltrationsförmågan på en lokalnivå påverkas av tjäle. Då kan 

vattenlagringen i marken minska. Det är oftast kraftigt regn under ett par dagar som utlöser de 

svåra översvämningarna.
52

   

 

Även isdämning i älvar kan orsaka översvämningar. Ett exempel på vart detta kan ske är i 

Torne älv där det är vanligt med isproppar samt översvämning i samband med islossningen. 

Låga kuster kan få ett större problem med översvämningar med höga flöden. Ett exempel 

område med låg kust är Helge ås mynning i Kristianstad. De mest katastrofala 

översvämningarna i Sverige skulle inträffa när en dammbyggnad kollapsar. I Sverige har man 

drabbas av ett fåtal dammbristningar. Det senaste skedde i Dalarna vid Noppikoski år 1985.
53

  

4.4.2 Tidigare översvämningar i Mälaren  

Innan Mälaren reglerades var det en större variation av vattenståndet än i dagsläget. Under 

historisktid har både översvämningar och riktigt låga vattenstånd förekommit under ett flertal 

gånger. Innan regleringen av Mälaren uppmättes de högsta vattennivåerna i sjön. Under 1800-

talet samt i början av 1900-talet inträffade ett antal översvämningar av Mälaren. Under år 

1924 ställdes stora delar av Gamla Stan under vatten, vilket fick stora konsekvenser. Detta år 

räknas som ett av de värsta åren. Dock var det tur att mycket av den känsliga infrastrukturen 

samt de tunnelsystem som finns under Gamla Stan idag inte fanns då.
54

     

4.4.3 Översvämningar under hösten och vintern 2000/2001 

Under 2000/2001 drabbades Mälaren och Hjälmaren av kraftiga översvämningar, dock var 

dessa inte lika omfattade som i Dalsland och Värmland.
55

 I december 2000 uppmättes i 

Mälaren det högsta vattenståndet under reglerad tid. Vattenståndet i Mälaren uppmättes då till 

89 centimeter i höjdsystemet RH00, vilket motsvarar 56 centimeter över det normala 

medelvattenståndet i Mälaren. Nivån som uppmättes var sju centimeter under det som 

motsvarar ett hundra års flöde i dagsläget för Mälaren.
56

  

 

Denna översvämning hotade ett flertal viktiga funktioner. Avtappningen från Mälaren fick 

utökas över den gällande vattendomens fastställda gräns. Trots att man ökade avtappningen 

kom vattenståndet i Mälaren att drabba många fritidhus samt åkermarker. Utöver detta 

drabbades även järnvägsspåren nära Gamla Stan tunnelbanestation då vatten läckte in under 

spåren. För att minska riskerna användes länspumpar. Vattnet var dock bara några få 

centimetrar från att läcka in i tunnelbanans biljetthall och spårsystem. Denna översvämning 

visade på att det finns säkerhetsproblem som kan komma att påverka centrala Stockholm.
57
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4.4.4 Beräkning av översvämningsrisker 

För att kunna beräkna översvämningsrisker använder man sig ofta av begreppet återkomsttid. 

Återkomsttid syftar till den genomsnittliga tiden mellan två översvämningar med samma 

omfattning. Själva begreppet i sig kan inge en falsk trygghets känsla, då återkomsttiden endast 

syftar till sannolikheten för ett helt år och inte till den sammanlagda sannolikheten för en 

period under flera år.
58

  

 

Ett vattenstånd i Mälaren med återkomsttid på 100 år har man beräknat till 1,32 m ö h och det 

beräknade högsta vattenståndet enligt riktlinjer för riskklass-1 dammar enligt Flödeskommitén 

till 2,15 m ö h i höjdsystemet RH70. Räknar man om dessa till de två andra höjdsystemen får 

man 0,96 m och 1,79 m i höjdsystemet RH00 och 4,80 m samt 5,63 m i Mälarens 

höjdsystem.
59

   

4.4.5 Översvämningsdirektivet  

Under 2007 antog EU ett nytt direktiv som syftar till översvämningsrisker som anpassar 

hanteringen av översvämningar. Detta direktiv skapades som en följd av de stora 

översvämningarna i Europa.
60

 

 

I EU:s översvämningsdirektiv finns det tre steg som skall följas enligt 

översvämningsförordningen. Steg 1 går ut på att en preliminär landsomfattande bedömning 

skall göras. I denna bedömning skall områden där framstående översvämningsrisker existerar 

identifieras.
61

  

 

Steg 2 går ut på att man skall utarbeta två typer av kartor för de områden där 

översvämningsrisken är stor. De två kartorna som skall utarbetas ska vara: a) kartor som visar 

de översvämningshotade områdena och b) skall vara kartor som visar översvämningsriskerna 

inom dessa områden.
62

 

 

Steg 3 syftar på att man ska ta fram riskhanteringsplaner för översvämningsrisker. 

 

I Sverige har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ansvaret för hur arbetet 

enligt de tre stegen i översvämningsdirektivet skall utföras. MSB har till uppgift att göra den 

landsomfattande preliminära riskbedömningen samt att bestämma inom vilka områden där 

översvämningsrisker är stora. MSB ska även ta fram kartor över områdena som är 

översvämningshotade.
63

 

 

När detta är genomfört är det upp till Länsstyrelsen att arbeta vidare med de framtagna 

uppgifterna. Länsstyrelsen skall för de områdena som är översvämningshotade framta kartor 
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som visar översvämningsriskerna. Ut ifrån riskkartorna skall sedan en riskhanteringsplan 

upprättas. Denna riskhanteringsplan skall utföras av samtliga länsstyrelser.
64

 

 

Planerna som länsstyrelsen tar fram angående hanteringen av översvämningsrisker föreskrivs 

av MSB och man arbetar även med att ta fram nya bestämmelser för länsstyrelserna inom 

detta ämne.
65

  

 

MSB har till uppgift att rapportera till EU, vilket översvämningsdirektivet kräver. MSB deltar 

även tillsammans med de övriga medlemsstaterna i det genomförande arbetet.
66

      

4.5  Mälardalens översvämningsgrupp 
År 2000 bildades Mälardalens översvämningsgrupp. Redan under samma år, under senhösten 

kom denna grupp till verklig nytta då Mälaren drabbades av höga flöden som hotade stora 

delar av Mälardalen.
67

 

 

Mälardalens översvämningsgrupp har som utgångspunkt i ett räddnings- och 

säkerhetsperspektiv, vars syfte är att förebygga allvarliga översvämningar. Skulle 

översvämningar ändå inträffa har gruppen som uppgift att begränsa skador som kan 

uppkomma på människor, egendom och miljö.
68

   

  

Arbetet som Mälardalens översvämningsgrupp utför är en förebyggande verksamhet, 

planering och samordning av räddningstjänsten samt andra insatser när ett akut läge uppstår.
69

 

 

Den samordnade funktion som översvämningsgruppen har ligger på en frivillig basis och 

gruppen har inte operativt eller ledningsansvar. Detta innebär att ansvaret kvarligger på 

ordinarie organ.
70

 

 

De som ingår i Mälardalens översvämningsgrupp är länsstyrelserna som ligger runt Mälaren 

samt Hjälmaren, men även ett 40-tal regionala, centrala samt lokala organ.
71

    

5.  Resultat 
De studier som har genomförts genom olika klimatscenarion visar entydigt på ett varmare 

framtida klimat, dock kan man utskilja större skillnader när det gäller nederbörd. Alla 

klimatscenarion visar på en ökad nederbörd i Västsverige med konsekvenser av en ökad risk 

för översvämningar i vattendrag och sjöar. Studierna visar också på att inom andra områden 

kommer översvämningsrisken att minska eller till och med att kvarstå på dagens nivå. 
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Scenarierna visar inte några stora förändringar när det gäller översvämningsrisken för 

Mälaren och Hjälmaren.
72

  

5.1 Översvämningsrisker runt Mälaren 
Enligt Stockholms stad är översvämningsriskerna runt Mälaren oacceptabelt stora i dagsläget. 

Att hoten är så stora beror dels på att kapaciteten för avtappningen av vatten från Mälaren är 

för liten jämfört med den potentiella tillrinningen av stora vattenflöden som finns kring 

Mälaren.
 73

 

5.2 Riskzoner vid översvämningar av Mälaren kring Stockholm  

Den ökade översvämningsrisken kommer framförallt att drabba infrastruktur som stadsnära 

bebyggelse, vägar och järnvägar. Även andra former infrastruktur som t.ex. dammar, industri 

och jordbruk är också utsatta för denna risk. Andra problem som kan uppstå vid denna ökade 

översvämningsrisk är att dricksvattnet kan slås ut, då vattentäkter riskerar att förorenas. Även 

ledningsbrott kan förorena vattnet och översvämningar av elstationer kan leda till långvariga 

elavbrott.
74

          

 

Vid en översvämning i/kring Stockholm har man upptäckt att det finns ett antal riskzoner. De 

riskzoner som har upptäckt kring Stockholm är följande:   

5.2.1 Bebyggelse 

Runt Mälaren finns det stora koncentrationer av bebyggelse. I Stockholm utgörs bebyggelse i 

anslutning till Mälaren såväl av tät stadsbebyggelse och glesare bostadsbebyggelse, men även 

andra lokaler.
75

   

5.2.2 Vägar 

Hårt trafikerade lokala vägar och gator som kan drabbas av en översvämning i Stockholm är 

främst de centrala delarna området kring Gamla Stan – Slussen och Tegelbacken. Det finns 

dessutom ett antal allmänna vägar som också passerar riskområden i närheten av Mälaren.
76

  

5.2.3 Järnvägar och lokal spårbunden trafik 

Den spårbundna trafiken i Stockholm kan påverkas kraftigt av en översvämning. Området 

som mest är utsatt vid en översvämning är järnvägsnätet vid Stockholm central, framförallt 

tunneln under Riddarholmen som även kallas för getingmidjan. Utöver detta område finns det 

ett antal andra sträckor som ligger i närheten av Mälaren som kan drabbas i olika grad vid en 

översvämning. SL:s tunnelbanestation vid Gamla Stan befinner sig i riskzonen vid en 

översvämning.
77

  

5.2.4 Industrier och förorenad mark 

Runt Mälaren finns det ett antal industriområden och industrier som kan påverkas vid 

översvämningar. Vid industriområden kring Mälaren finns det förorenad mark som vid en 
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översvämning kan förorena vattnet. Det finns även äldre industriområden med förorenad mark 

kring Mälaren där i dagsläget inte bedrivs någon industri, även dessa kan komma att ha en 

stor påverkan på vattnet vid en översvämning.
78

  

5.2.5 El- och telenät samt el- och värmeproduktionscenter 

Delar av centrala Stockholms innerstads elförsörjning finns i närheten av Mälarens och vid en 

översvämning kan dessa komma att påverkas. Även telenäten och kopplingsstationer kan 

också komma att beröras. Dock är inte stamnätet för elförsörjningen i huvudsak beläget i 

närheten av Mälaren och på så sätt är detta inte hotat. Det är lokala elnät och 

transformatorstationer som befinner sig i farozonen.
79

  

5.2.6 Vatten- och avloppsanläggningar 

För Stockholmsområdet har Mälaren en avgörande betydelse som vattentäckt. Mälaren har en 

hög råvattenkvalité vilket gör att dricksvattnet i området har hög kvalité. Vattenverk finns vid 

Norsborg, Görväln, Lovö och Skytteholm. Dessa försörjer tillsammans 1,5 miljoner 

vattenkonsumenter. Norsborgsverkets drift kan vid översvämning av Mälaren påverkas direkt. 

I nära anslutning till Mälaren finns ett antal avloppsreningsverk.
80

  

5.3 Åtgärdsplaner  

SMHI har gjort en kartering över Mälaren för att ta fram platser och områden som befinner 

sig i riskzonen vid en översvämning. I Stockholms innerstad handlar detta främst om området 

kring Slussen, Gamla Stan, Riddarholmen samt några strandgränser på Kungsholmen och på 

Södermalm. Det område som en översvämning kan orsaka stora skador på är området kring 

Gamla Stan och tunneln vid Riddarholmen. I detta område finns det mycket spårtrafik som 

människor dagligen är beroende av och om dessa skulle slås ut kommer detta få stora 

konsekvenser. Denna kartering är främst till för räddningstjänsten, men har även en betydelse 

för framtida byggnadsplaner då karteringen visar vilka områden som befinner sig i 

farozonen.
81

  

 

För att man skall kunna minska hotet av översvämningar måste man öka 

avtappningskapaciteten. Detta skall göras genom att bygga ut den redan befintliga Slussen i 

Stockholm. Vid en ombyggnation av den nuvarande avtappningskapaciteten måste man då 

genomföra en reglerings ändring.
82

  

5.3.1 Ny reglering av Mälaren 

Ombyggnationen av Slussen i Stockholm är väldigt viktig för Stockholm men även för den 

resterande delen av Mälardalen. Idag är översvämningsriskerna för Mälardalen oacceptabelt 

stora. Dagens avtappningsmöjligheter av Mälaren vid höga flöden är för lite för att kunna 

hindra översvämningar.
83
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Vid ombyggnationen av Slussen får man nu en möjlighet att öka Mälarens 

avtappningskapacitet. Med detta menas att då kan mer vatten avtappas från Mälaren till 

Östersjön. Genom en större avtappning kommer översvämningsrisken att minska inte enbart 

för Stockholm utan för hela Mälardalen. Dessutom så skyddar man dricksvattnet för två 

miljoner människor.
84

 

 

Stockholm stad har i ett samarbete med SMHI tagit fram ett nytt förslag på Mälarens reglering 

samt utbyggnad av avtappningskapaciteten. Förslaget på den nya regleringen syftar till att 

minska risken för översvämningar runt Mälaren, dessutom minska risken för långa flöden och 

på så sätt förhindra saltvatteninträngning. Det nya förslaget på en ny reglering av Mälaren är 

en avvägning av allmänna och enskilda intressenters behov. Till detta nya förslag på reglering 

har man tagit fram en preliminär miljökonsekvensbeskrivning. Miljökonsekvensbeskrivning 

tar både fram positiva och negativa effekter samt konsekvenser vid olika avvägningar.
85

 

 

Dagens avtappningskapacitet av Mälaren från kanalerna i Slussen/Söderström uppgår till 800 

m³/s. I det nya regleringsförslaget vill man utöka denna kapacitet till 2000 m³/s. Denna nya 

reglering skulle innebära att man kan skydda utsatt infrastruktur som tunnelbanan, vägar samt 

flygplatser runt Mälaren för översvämningar. SMHI:s bedömning är att denna ökning av 

avtappningskapaciteten är tillräcklig för att ge en hög säkerhet för dagens förhållanden. 

Avtappningskapaciteten måste öka oavsett om klimatet ändras eller inte enligt SMHI.
86

   

 

Ombyggnationen av Slussens kanaler och luckor kommer att ha ett högt täthetskrav på sig. 

Dessutom skall dessa placeras på en höjd som ska förhindra att saltvatten tränger sig in i 

Mälaren via Saltsjön.
87

  

 

Under 2011 har Stockholms stad som mål att lämna in en ansökan till miljödomstolen. Detta 

måste göras för att få tillstånd för att bygga nya kanaler och kajer, men även för att få 

genomföra en ny reglering för Mälaren. Man beräknar att den nya regleringen av Mälaren kan 

tas i drift från år 2018.
88

  

5.3.2 Andra möjliga åtgärder 

Åtgärder som är möjliga att genomföra föra Mälaren är: 

 Ökning av avtappningen av Mälaren från Södertälje sluss. Det kan också vara bra att 

låta vattennivån i Mälaren variera mer än vad som är tillåtet i dagsläget, vilket skulle 

innebära att vattennivån blir mer lik de naturliga variationerna i Mälaren.
89

 

 Genom invallning samt höjning av vägbankar m.m. kan man skydda områden som är 

utsatta vid en översvämning.
90

  

                                                           
84

 www.stockholm.se sökord: Mälaren 2011-01-10 
85

 www.stockholm.se sökord: Mälaren 2011-01-10 
86

 www.stockholm.se sökord: Översvämningsrisker 2011-01-11 
87

 www.stockholm.se sökord: Översvämningsrisker 2011-01-11 
88

  www.stockholm.se sökord: Mälaren 2011-01-09 
89

 SOU 2006:94 Översvämningshot Risker och åtgärder för Mälaren, Hjälmaren och Värnen s. 134 
90

 SOU 2006:94 Översvämningshot Risker och åtgärder för Mälaren, Hjälmaren och Värnen s. 115 

http://www.stockholm.se/
http://www.stockholm.se/
http://www.stockholm.se/
http://www.stockholm.se/
http://www.stockholm.se/


25 
 

 Man kan även vidta åtgärder uppströms i vattenmagasinen genom att permanent ha en 

lägre nivå.
91

  

 Det kan även vara bra att se över den nuvarande vattenstrategin då man kan komma 

fram till en som är mycket bättre.
92

  

5.4 Konsekvenser av ett förändrat klimat 
Stigande havsvattennivåer är en konsekvens av klimatförändringar som diskuteras flitigt idag. 

Den nya regleringen av Mälaren med dess nya avtappningskapacitet visar en utredning, som 

gjort av SMHI, att man är bättre rustade för framtida klimatförändringar. Vid en förändring i 

klimatet kan tillrinningen till Mälaren komma att ändras. Detta har SMHI tagit med i sin 

beräkning av den nya regleringen samt dess nya avtappningskapacitet. Den nya regleringen 

ska klara under en normaldrift av en havsvattennivå höjning på 0,5 m i Saltsjön. När man 

inkluderar landhöjningen i Stockholm så motsvarar detta 0,8 m år 2050 samt 1,0 m år 2085. 

Dock räknas havsvattennivån i mitten av detta sekel att stiga mindre än det som är beräknat.
93

    

 

Exakt vad som kan ske i samband med extrema händelser är mycket svårt att förutse. Det man 

kan se i och med SMHI:s utredning är att vattenståndet i Mälaren kommer med den nya 

regleringen att bli mycket lägre än den nuvarande vid extrema händelser som skapar kraftig 

tillrinning till Mälaren. Detta innebär att den nya regleringen skapar bättre förutsättningar för 

att klara framtida klimatförändringar än de förutsättningar som vi nuvarande har med den 

nuvarande regleringen.
94

  

 

Det kommer att krävas extra åtgärder om havsytenivån skulle stiga till den nivån som de 

värsta klimatscenariorna förutser för Östersjön. Om detta skulle ske ska man vid ett första 

skede täta samt höja luckorna och kanalerna i Stockholm (vid Norrströms och Hammarbys) 

och i Södertälje. Det kan också bli nödvändigt att skapa förutsättningar för att kunna stänga 

passager så som åar och bäckar där Mälaren ansluter till havet.
95

 

 

Beroende på hur utvecklingen av havsvattennivån blir under de kommande 50-200 åren kan 

man utöver dessa åtgärder bli tvungen till andra drastiska åtgärder, så som att avleda vattnet, 

invallning eller till och med pumpning. Andra åtgärder som man också kan tvingas att ta till är 

en höjning av Mälaren eller till och med vara tvungen att ta beslutet om att låta Mälaren åter 

igen bli en havsvik.
96

 

5.5 Konsekvenser av en ökad nederbörd  
Framtida klimatförändringar i Sverige som bland annat en ökad nederbörd kan komma att 

påverka dricksvattenförsörjningen. Sverige har goda vattenresurser och detta kommer vi 
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fortsätta att ha. En ökning av vattentillgångarna är att vänta på många håll i Sverige med ett 

undantag för Sveriges sydöstra delar där det finns en risk för vattenbrist.
97

 

 

Den ökade nederbörden kan komma att leda till översvämningar i delar av Sverige. 

Översvämningarna kan leda till konsekvenser för vattenförsörjningen. Om en översvämning 

skulle ske i vattentäkter uppströms i Mälaren finns det en risk för att föroreningar kan föras ut 

i vattendrag och sjöar. Detta leder i sin tur till en ökad risk av spridning av vattenburen smitta 

samt virus.
98

 

 

Ökad nederbörd ökar inte bara risken för översvämningar utan även för ras och skred. Denna 

ökade risk kan innebära att spridning kan ske från förorenad mark samt gamla deponier. Detta 

kommer innebära att råvattenkvalitén försämras. Vid en ökad temperatur skapas en ökad 

urlakning av närsalter och humus. Urlakning skapar en brunfärg på vattnet samt en ökad 

övergödning.
99

 

 

I samband med skyfall kan ras och skred ske, vilket kan skada den ledningsburna utdelningen 

av vatten. Vid en ökad frekvens av extrema regn ökar risken för överbelastning av 

avloppsledningar. Detta leder till en ökad risk för källaröversvämningar samt bakåtströmmade 

vatten. Den ökade risken för överbelastningar av avloppsledningar kan även leda till 

upprepade samt omfattande bräddningar av avloppsvatten, skulle detta ske ökar miljö- och 

hälsoriskerna.
100
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5.6 Risker vid höga flöden, extrema väder och framtida scenarion 
Denna dela av uppsatsen visar GIS-kartor som skapade efter information från sekundära 

källor. Dessa källor består bland annat av SMHI samt Länsstyrelsen i Stockholms län. 

Grundkartan är hämtad från Digitala kartbiblioteket.  

Karta 1 Stockholm idag 

 
Karta 1 visar hur Stockholm ser ut idag. Kartan är hämtad från Digitala kartbiblioteket.  

 

Karta 2 Hundra års flöde och det högsta beräknade vattenståndet 

 
Karta 2 visar hur ett hundra års flöde kan påverka Stockholm. Ett hundra års flöde syftar till 

ett vattenstånd i Mälaren med en återkomsttid med hundra år. Kartan visar också hur ett 
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beräknat högsta flöde kan påverka Stockholms centrala del. Kartan är skapad i Mapinfo 

baserat på SMHI:s beräknade vattennivå höjning i Mälaren.   

 

Ett hundra års flöde skulle innebära att delar av Tegelbacken skulle svämmas över. En 

översvämning av Tegelbacken skulle få stora konsekvenser för vägtrafiken samt ett flertal 

busslinjer. Andra områden i centrala Stockholm som kan påverkas är Gamla Stan och 

Riddarholmen.
101

  

 

Efter översvämningen 2000/2001 har SL utfört åtgärder som innebär att tunnelbanetråget vid 

Gamla Stan klarar en översvämning med ett hundra års flöde. Dock kan biljetthallen 

översvämmas om man inte vidtar åtgärder mot detta.
102

 

 

Åtgärder måste vidtas vid Riddarholmstunneln då tunnel riskerar att drabbas av en 

översvämning vid ett hundra års flöde. Detta skulle innebära att all tågtrafik som går söder ut 

måste stoppas. Skulle endas en begränsad mängd vatten strömma in i tunneln kan man 

eventuellt med hjälp av pumpar kunna upprätthålla trafiken.
103

  

 

Ett hundra års flöde kommer även att påverka bostadshus i Stockholm främst kring 

Liljeholmskajen, Lilla Essingen och Huvudsta Strand.
104

  Även Riksdagshuset kan drabbas i 

en liten omfattning i dess sydöstra delar.
105

  

 

Vid ett hundra års flöde kommer avloppsreningsverk som finns runt Mälaren vara tvungna att 

hantera mycket kraftiga flöden. Detta kommer innebära att reningen blir sämre, men även 

breddningen till Saltsjön. Dessutom kommer driftkostnaderna att öka.
106

 

 

Vattenförsörjningen skulle kunna drabbas vid en översvämning som motsvarare en hundra års 

nivå. Detta skulle innebära att vattnet kan innehålla en ökad halt av organiska ämnen. Även 

risken för kemiska föreningar skulle kunna öka hälsoriskerna. Avloppsvatten som inte är renat 

är också problem för vattenverken. Dock kan verken med största sannolikhet leverera vatten 

som man kan använda, men detta kan innebära att vattnet måste kokas innan användning. De 

största problemen för vattenverken kommer ifrån kemikalier, luktstörande ämnen eller en 

kombination av båda föroreningarna. Runt Mälaren finns ett stort antal potentiella 

föroreningskällor.
107

 

 

Vid en översvämning på en hundra års nivå skulle elbolaget Fortums nätstation Munkbron 

översvämmas. Konsekvenserna av detta skulle innebära strömlöshet för delar av Gamla 

Stan.
108
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Karta 3 Höjning av Mälarens vattennivå med två meter 

 
Karta 3 visar på hur en kraftig nederbörd kan orsaka en stigining av Mälaren med två meter. 

Vid en extrem vädersituation så som den som drabbade Polen och Tjeckien under sommaren 

1997 med ett kraftigt regnoväder. Under detta regnoväder som varade under ett par dagar föll 

400 millimeter regn. Skulle samma mängd regn fall över Mälardalen skulle Mälarens 

vattennivå stiga med 1-2 meter.
109

 Detta skulle innebära en stor påfrestning för Stockholm 

som man kan se på denna karta. Översvämningar skulle ske på många platser runt de centrala 

delarna av Stockholm. Infrastrukturen runt Gamla Stan och Riddarholmen skulle bli väldigt 

utsatta. Stora problem kommer det även bli för Reimersholme samt Långholmen. Även vägar 

längs med strandkanten på Kungsholmen, Norrmalm och Södermalm kommer att påverkas. 

Många små öar i Stockholm kommer att drabbas hårt. Kartan visar att stora delar av de små 

öarna befinner sig helt eller delvis under vatten. I denna karta har inte beräkningar om 

regleringen av Mälaren tagits med. Regleringen kommer att se till att konsekvenserna inte blir 

så stora som denna karta visar, men det kommer fortfarande innebära problem för vissa 

områden. Bostadshus som är nära Mälaren kommer även att påverkas.     
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Karta 4 Vattennivå höjning i Mälaren med fem meter 

 
Karta 4 visar på hur en höjning av Mälaren med fem meter. Kartan är skapad i Idrisis och 

visar hur ett extremscenario kan se ut. Vid en höjning av Mälaren med fem meter kommer det 

att få ännu större konsekvenser för Stockholm, än en höjning med två meter. Den planerade 

regleringen av Mälaren kommer dock göra att konsekvenserna inte blir lika stora, men med 

dagens reglering skulle konsekvenserna ändå bli betydande. Många av de små öarna i denna 

karta är nästan helt under vatten. En höjning av Mälaren på fem meter skulle även hota ett 

flertal bostadshus som ligger i nära anslutning till Mälaren.      

6. Analys 
Vid översvämningen i Stockholm 2000/2001 insåg man att det fanns betydande 

säkerhetsrisker och man började skapa åtgärdsplaner. Stockholm är väldigt medvetet om de 

risker som kan uppstå vid en översvämning i de centrala delarna av staden.  

 

SL har vidtagit åtgärder mot en översvämning som motsvarar ett hundra års flöde i Mälaren. 

Detta är bra, men skulle Mälarens nivå stiga mer än vid ett hundra års flöde skulle åtgärderna 

inte vara tillräckliga.
 110
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Planerna på en ombyggnation av Slussen samt dess kanaler och luckor så att man kan öka 

avtappningen av Mälaren tror man skall räcka för att minska riskerna vid en översvämning av 

Mälaren under de nuvarande förhållandena.
111

  

 

Om ett hundra års flöde sker i Mälaren idag skulle detta innebära en översvämning i tunneln 

på Riddarholmen. Detta innebära att spårtrafiken söderut måste ställas in. Om det inte skulle 

vara en begränsad mängd som läckte in i tunneln för då finns det en chans att pumpar ska 

kunna klara av att hålla vattnet borta och spårtrafiken igång.
 112

  

 

Det man kan se är Stockholm är både förberett men också inte förberett för stigande 

vattennivåer i Mälaren. Det finns en medvetenhet om säkerhetsriskerna, vilket man försöker 

minska. Detta genomförs genom att i samarbete med SMHI planerar så att vid en 

ombyggnation av Slussen skall även kanalerna och luckorna byggas om så att dessa kan klara 

av en ökad avtappning från Mälaren. Stockholm är dock inte förberedd för en översvämning 

av Mälaren om detta skulle ske inom en snar framtid. Skulle Mälarens nivå stiga så att denna 

motsvarar ett hundra års flöde, finns det områden som riskerar att översvämmas. Exempel på 

områden är Tegelbacken och Riddarholmstunneln m.fl.  

 

Att anpassa sig till en förändrad hydrologisk cykel vilket klimatförändringen kan leda till kan 

bli svårt, både för samhället men också för ekosystemen.
113

 Därför kan det bli svårt att vidta 

tillräckligt med åtgärder för Stockholms centrala delar när det gäller att öka säkerheten vid 

översvämning.   

 

Kartorna visar att vid en höjning av vattennivån i Mälaren finns det områden i de centrala 

delarna av Stockholm som befinner sig i riszoner. Vid en höjning av vattennivån i Mälaren 

hotas viktiga infrastrukturer i centrala Stockholm. Denna nivåhöjning av vattnet kan bero på 

en ökad nederbörd som klimatscenariorna tyder på. Klimatscenariorna bygger på framtagna 

klimatmodeller. Klimatmodeller används för att kunna förutsäga hur klimatet kan komma att 

se ut i framtiden.
114

 Detta är bra att veta då förändringar i klimatet kan komma att leda till att 

det blir en ökad säkerhetsrisk för människor i ett samhälle. Stockholm utsätts för risker vid en 

nivåhöjning av Östersjön som sker i samband med den globala uppvärmningen. Med hjälp av 

klimatmodeller kan man ta fram hur en höjning av Östersjöns nivå och Mälaren kan komma 

att se ut. Man kan även göra beräkningar på hur mycket Östersjön kan komma att stiga i och 

med avsmältning av glacial is. Med hjälp av dessa klimatmodeller kan vi förbereda oss för 

eventuellt stora säkerhetsrisker som kan komma att uppstå redan innan de inträffar. En 

klimatmodell kan dock inte säga exakt på vilken dag en sådan förändring kan komma att ske, 

men modellerna kan hjälpa till och säga hur det kommer att se ut i slutet av detta 

århundrade.
115
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Klimatscenariorna i denna uppsats visar på ett varmare klimat med en ökad nederbörd. Vid ett 

varmare klimat kommer avdunstningen från vattendrag att öka. En ökad avdunstning kan 

hjälpa till att förklara varför nederbörden ökar i Sverige.
116

 En ökad nederbörd kommer att 

innebära att mer vatten finns i avrinningsområdena. Vid mer vattenmängder i 

avrinningsområdena ökar risken för föroreningar i sjöar, hav samt andra vattendrag. Detta är 

något som inte är bra, varken för oss människor eller för ekosystemen i sjöar och hav. Om 

detta skulle ske i Mälaren skulle dricksvattnet kunna förorenas och människorna runtomkring 

bli drabbade då vattenkvalitén sänks.
117

 Klimatmodeller kan också hjälpa till att ge en bild om 

hur en ökad nederbörd kan komma att se ut i Sveriges olika delar samt hur mycket den kan 

tänkas öka.  

 

I artikeln Lake phosphorus dynamics and climate warming: A mechanistic model approach 

beskrivs hur sjöar kommer reagera olika på en klimatförändring. Vid en ökad temperatur i 

Mälaren kommer en ökad urlakning av närsalter och humus att ske. Detta skapar en ökad 

övergödning, men även en brunfärg på vattnet vilket i sin tur kommer att påverka ekosystemet 

i Mälaren.
118

   

 

I och med översvämningen i Stockholm år 2000/2001 kom man till insikt om att det fanns 

allvarliga brister i säkerheten vid en översvämning i Stockholm.  Översvämningen resulterade 

nära i att viktig infrastruktur kom att påverkas så som tunnelbanan och annan spårkunden 

trafik.
119

  Det man lärde sig vid denna översvämning måste göras något så att dessa problem 

inte uppstår vid nästa översvämning. Ett hjälpmedel för att detta inte skall hända i Stockholms 

stad igen och ta fram en bra handlingsplan är SWOT-analysen som belyser styrkorna, 

svagheterna, möjligheterna och hoten.  

 

Styrkorna som finns i Stockholm är kunskapen om vilka konsekvenser en översvämning kan 

få för Stockholms infrastruktur. Det finns också en vilja till förbättring genom att lära sig av 

det som hände vid översvämningen 2000/2001. Att man tilldelar en myndighet ansvaret att se 

över problemet samt att kommer fram till lösningar. 

 

Svagheterna som finns är trotts att man vet om problemen är att man väntar med åtgärder. Det 

är lätt att komma fram till vad som måste göras, men det kan vara svårt att se till att det blir 

gjort. En annan svaghet är att arbetet kring att ta fram åtgärdsplaner går för långsamt och 

dessa kanske inte är klara vid nästa översvämning. Ytterligare en stor svaghet är att de 

planerade åtgärderna inte är tillräckliga.   

 

Möjligheterna är stora då det finns myndigheter. SMHI som har goda kunskaper och kan 

komma med varningar tidigt. En annan viktigt möjlighet är att man tillsamman med SMHI 

ska samarbeta och komma fram till bra åtgärdsplaner som skall genomföras.  
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Hoten som finns är en konjunktur nedgång som kan innebära att man prioriterar andra 

områden framför detta. Nya lagar och regler kan komma att försena eller rent av omöjliggöra 

åtgärder som har planerats.    

7. Diskussion 
Klimatförändringar är ett ämnen som diskuteras flitigt över världen idag. I Sverige väntas ett 

varmare klimat framförallt under vintern. Nederbörden väntas också att öka under hösten, 

vintern och våren. Konsekvenserna av en ökad nederbörd kan bli stora. Hur man skall lösa 

detta tåls att diskuteras. 

 

Det man har insett med Mälaren är att man måste kunna öka avtappningen för att kunna 

minska riskerna för översvämningar. Det är bra att i och med ombyggnationen av Slussen tar 

med kanalen då denna är uttjänad och för att man i framtiden skall kunna minska risken för 

översvämningar. När man kan öka avtappningen ifrån Slussen säkrar man även dricksvattnet 

för människorna i Mälardalen. Personligen anser jag att det är bra att man har insett att den 

nuvarande Slussen inte klarar av en ökad avtappning av Mälaren och därför är det bra att man 

har kommit fram till hur man skall åtgärda detta.     

 

Tunnelbanestationen i Gamla Stan tillsammans med järnvägstunneln på Riddarholmen utgör 

en viktig del av infrastrukturen för Stockholm. Dessa områden är väldigt utsatta vid en 

översvämning. Skulle vatten komma in i systemen kommer detta få stora konsekvenser. Vid 

översvämningen 2000/2001 använde man sig av pumpar för att åtgärda problemet. SL har 

vidtagit åtgärder efter denna översvämning 2000/2001 för att förhindra att vatten kommer in i 

systemet om Mälarens vattennivå skulle stiga till en nivå som motsvarare ett hundra års flöde. 

Det SL dock inte har vidtagit nödvändiga åtgärder så att vatten inte kommer in i biljetthallen 

vid en sådan nivåhöjning. För att minska riskerna vid en översvämning som överstiger ett 

hundra års flöde anser jag att man borde inkludera Gamla Stans tunnelbanestation i 

ombyggnationen av Slussen. Om man gör detta på ett bra sätt så kommer riskerna att minska 

och kanske till och med helt elimineras.  

 

Tunneln vid Riddarholmen utsätts för ett väldigt stort hot vid en översvämning av Mälaren 

som motsvarar en hundra års nivå. Om tunneln översvämmas blir man tvungen till att stoppa 

alla järnvägstrafik söder ut. Detta kommer få stora konsekvenser då detta kommer påverka 

väldigt många människor. Man kan eventuellt lösa problemet genom att använda sig av 

pumpar, under förutsättning att mängden vatten som strömmar in i tunneln är begränsad. 

Denna tunnel är i behov av en permanent lösning som innebär att hotet från en höjning av 

Mälarens vattennivå inte kommer att påverka tunneln. Även om man räknar med att en 

ombyggnad av Slussens kanaler och luckor skall lösa detta problem, tror jag personligen att 

tunneln är i behov av en egen permanent lösning.   

 

En ökad nederbörd innebär också en ökad risk för förorening av Mälaren. Detta kan påverka 

kvaliteten på dricksvattnet från Mälaren. Hur man skall lösa detta problem tåls att diskuteras. 
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Det finns mycket man redan nu kan se över i ett förebyggande syfte. Föroreningarna kommer 

bland annat att komma från avrinningssystemet. Det är därför viktigt att se över områdena för 

att kartlägga riskområden. Något annat som är viktigt att se över är hur man skall kunna rena 

vattnet på ett bra sätt utan att släppa andra kemikalier som kan skada ekosystemen samt 

vattenkvalitén.  

 

En förorening av Mälaren kan få stor effekt på ekosystemen i Mälaren vilket i sin tur kan 

komma att få stora konsekvenser på omgivningen. Detta är något som man måste se till att 

detta inte sker.   

 

Jag har i denna uppsats fokuserat på klimatscenarion som visar ett varmare klimat och en 

ökad nederbörd, men det betyder inte att det kommer bli som dessa klimatscenarion förutser. 

Det finns ett annat klimatscenario som visar att Golfströmmen kan stanna och detta skulle 

innebära att klimatet blir kallare. För att detta klimatscenario ska bli möjligt måste dels de 

andra klimatscenarierna bli verkliga först. Med detta menar jag att för att Golfströmmen skall 

stanna eller bli svagare måste salthalten i Nordatlanten minska något som kan komma att ske 

antingen genom en ökad nederbörd eller från smältvatten från isar som rinner ut i havet. Från 

detta kan man dra följande slutsats för att klimatscenariot där klimatet blir kallare skall kunna 

sker måste klimatet först bli varmare och nederbörden öka som klimatscenariona i denna 

uppsats har behandlat.   

 

Personligen anser jag att det är viktigt att de problem som kan uppstå i och med en ökad 

nederbörd uppmärksammas och att man tar dess på ett stort allvar. Konsekvenserna med en 

ökad nederbörd för Stockholms del kan bli allvarliga om man inte åtgärdar problemen som 

man redan nu har upptäckt. En planerad ombyggnation av Slussen är ett steg i rätt riktning, 

men hur Slussen skall byggas om är inte klart än och vem vet när den byggnadsplanen blir 

klar. År 2018 beräknas den nya regleringen av Mälaren starta. Detta är väldigt bra då 2018 

inte är så långt bort i tiden. Skulle dock ett hundra års flöde ske i morgon tror inte jag att 

Stockholm kan hantera det. Riskerna vid järnvägstunneln på Riddarholmen befinner sig i en 

väldigt utsatt position, men även vägnätet kring tegelbacken är väldigt utsatt. Skulle ett 

hundra års flöde ske i morgon kommer konsekvenserna att bli stora.  

8. Slutsatser  
Följande frågeställningar har uppsatsen behandlat: 

1. Hur kan ett framtida klimat i Sverige komma se ut? 

2. Vilka konsekvenser kan en översvämning få för Stockholms centrala delar? 

3. Vilka åtgärder har man vidtagit samt kommer att vidtas för att minska risken för en 

översvämning i Stockholms centrala delar? 

 

1. Ett framtida klimat i Sverige väntas bli varmare. Detta kommer framförallt märkas under 

höst, vinter och vår då klimatet under dessa årstider bli mildare. Dessutom kommer 

nederbörden att öka.  
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2. Konsekvenserna av en översvämning i Stockholm beror på hur stor denna är. Vid en 

nivåhöjning av Mälaren som motsvarar ett hundra års flöde kommer detta att få konsekvenser. 

Denna nivå kommer att påverka infrastrukturen i centrala Stockholm. Tunnelbanan i Gamla 

Stan kommer att klara en sådan översvämning då SL genomförde åtgärder efter översvämning 

år 2000/2001. Vägnätet kring Tegelbacken kommer att hamna under vatten. Detta kommer att 

påverka biltrafiken, men även den kollektiva busstrafiken som går där. Tunneln vid 

Riddarholmen utsätts för en stor påfrestning vid en översvämning som motsvarar ett hundra 

års flöde. Tunneln klarar inte av denna nivå och skulle den översvämmas tvingas man att 

ställa in all avgående trafik söderut.  

 

3. Åtgärder som man har vidtagit för att minska konsekvenserna vid en översvämning är dels 

genom SL:s åtgärder vid tunnelbanan i Gamla Stan, dels att man räknar med att en ökad 

avtappningskapacitet kommer att lösa problemet. Vid ombyggnationen av Slussen kommer 

även kanalerna och luckorna byggas om. När man bygger om kanalen kommer man att se till 

att denna kan klara av en högre avtappningskapacitet. Vid en högre avtappningskapacitet 

räknar man med att säkerheten kring vägar, tunnelbanan samt annan infrastruktur som hotas 

vid en översvämning ökar.  

 

Utöver dessa slutsatser kan man även dra följande: 

 Stockholm är både förberett men ändå inte för stigande nivåer av Mälaren. Med detta 

menas, skulle en översvämning ske inom den närmsta framtiden finns det fortfarande 

säkerhetsrisker som kan uppstå. Dock finns det planer på hur man skall kunna åtgärda 

dessa risker, men dessa åtgärder kommer att ta ett tag innan dessa är genomförda. Att 

det finns en medvetenhet om dessa risker i Stockholm råder det inga tvivel på. Det 

finns inte heller något som säger att de tar dessa risker på största allvar.  

 Vid en översvämning, men även av ökad nederbörd hotas drickvattnet i Mälardalen av 

föroreningar.    
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