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Vattenståndsmätningar i Mälaren

Uppgifter om Mälaren (höjdangivelser i höjdsystem RH1900,
koordinater i Rikets nät)

Karaktäristiska data (1968-2003)
Nuvarande reglerade förhållanden Oreglerat
Lägsta vattenstånd h ö h [m] -0.12 -0.40
Medelvattenstånd h ö h [m] 0.33 0.37
Högsta vattenstånd h ö h [m] 0.89 1.73
Lägsta vattenföring [m3/s] 0
Årsmedelvattenföring [m3/s] 159
Högsta vattenföring [m3/s] 809

Mälarens avrinningsområde
Area [km2] 22 650
Sjöareal [%] 11
Skogsareal [%] 48
Nederbörd [mm/år] 650
Avdunstning [mm/år] 420
Avrinning [mm/år] 230

Sjön Mälaren
Utloppskoordinat 658080 162871
Medelarea [km2] 1122
Volym [km3] 14.4

Mälaren är en typisk slättlandssjö med över 8000 öar, holmar och skär och
ett medeldjup på 12.8 meter. Avrinningsområdet omfattar 5 % av Sveriges
areal. Mälaren började regleras 1943 och reglerades ytterligare år 1968. Det
högsta uppmätta vattenståndet uppmättes innan regleringen. Enligt uppgift

är Sveriges tredje största sjö till ytan, används till bl a rekreation, trans-
port, fiske, avlopp och vattenuttag. Vattenuttaget fördelar sig på dricks-
vattenförsörjning (8 m3/s), industri (1 m3/s) och jordbruk (1.5 m3/s).

AV CARL GRANSTRÖM

Vattenståndet i Mälaren mäts dagligen i
Västerås, Södertälje och Stockholm. Efter-
som mätvärden kan variera beroende på
bland annat vind och smala passager så
använder man ett medelvärde från de tre
platserna. Uppgifter om vattenståndet
finns sedan en lång tid tillbaka, redan
1774 började man mäta vid mätplatsen
"Övre Stockholm". Sjöfarten i Mälaren är
beroende av att vattenståndet inte blir för
lågt. Sjunker vattenståndet för mycket kan

Utdrag ur gällande
vattendom (Mäla-
rens höjdsystem
=RH1900-3.84m):
* Vattenstånd
under 4.10
Samtliga utskov
stängda
* Vattenstånd mel-
lan 4.10 och 4.20
Tappning genom
Riksbro- och
Stallkanalsdam-
marna för att
eftersträva 4.15
* Vattenstånd
högre än 4.20
Riksbro- och
Stallkanalsdam-
marna helt öppna.
* Vattenstånd
högre än 4.25
Även avtappnings-
kanal vid Karl
Johans torg och
kulvert vid Skans-
tull helt öppna.
*Vattenstånd högre
än 4.50
Även Karl Johan-
slussen helt öppen
* Vattenstånd
högre än 4.60
Även Hammarby-
och Södertäljeslus-
sarna öppna så att
70 m3/s tappas
genom vardera.

fartygen gå på grund. Jordbruket vill emel-
lertid inte ha för högt vattenstånd, eftersom
detta innebär översvämningsrisk för åker-
mark som ligger på låg höjd över vatten-
ytan. Det är därför viktigt att tappningen
från Mälaren sker så att vattenståndet inte
varierar för mycket. En av anledningarna
till att man reglerade Mälaren var att salt-
vatten strömmade in vid lågt vattenstånd.
Vattendomen beskriver hur tappning ska
ske vid olika vattenstånd.
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Vattenstånd i Mälaren, årsmaximum 1852-2002 (reglerad från 1943)

Största djup [m] 66
Medeldjup [m] 12.8
Max längd [km] 72

Hammarbyslussen

Skanstull

Karl Johanslussen

Riksbro- och
Stallkanalsdammarna

Gamla
StanRiddarfjärden
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Djur-
gården

Foto: Sten Bergström

Gamla Stan i Stock-
holm vid normalt
(4.15 m) och högt vat-
tenstånd (5.45 m) år
2002 resp 1924

Foto: Sten Ernfors

Hjälmaren

Mälaren

m

 (1852-1942)

ska vattenståndet år 1780 ha varit så högt som ca 2.79 m ö h. Mälaren, som


