
Mälaren är Sveriges tredje största sjö och 
dricksvattentäkt för närmare 2 miljoner män-
niskor. Mälaren har stora natur- och kultur-
värden och är viktig för rekreation, fiske och 
sjöfart. Att bevara Mälarens vattenkvalitet 
för framtida generationer är ett ansvar för oss 
alla som bor i Mälardalen! 

För ett år sedan anordnades den allra första 
konferensen om Mälaren av fem länsstyrelser 
i Mälarregionen. Den gången var det Väst-
manlands län som stod som värd. Årets kon-
ferens hölls i Eskilstuna med Södermanlands 
län som värd. 

- Sedan konferensen 2011 har det 
presenterats några stora utredningar och 
pågående arbeten med fokus på beredskap 
och samhällsplanering kring Mälaren, 
sade landshövding Bo Könberg i sitt 
inledningsanförande.

Just frågan om beredskap och samhällspla-
nering stod högt på konferensens agenda.  
Avslutningsvis belystes frågan om behov av 
ökad samverkan kring Mälaren.
Under konferensen delades också det allra 
första Mälarens Vattenpris ut - en vinnare och 
ett hedersomnämnande belönades. 
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MEDVERKANDE

ERFARENHETER FRÅN KÖPENHAMN

Inledningstalare på årets Mälarkonferens 
var Jan Rasmussen från Köpenhamns 
kommun.  Danmark i allmänhet och 
Köpenhamn i synnerhet ligger i framkant 
när det gäller miljötänk och klimatplan-
ering. Köpenhamn var bland annat värd 
för FN:s stora klimatmöte 2009. 

Köpenhamns läge, låglänt och nära 
Öresund, gör att staden ligger känsligt 
till när det gäller risk för översvämningar 
och därmed saltvatteninträning. Därför 
har det länge funnits en riskmedvetenhet 
och vilja att förbereda sig för klimatförän-
dringar. Köpenhamns kommun antog 
förra året en stor klimatanpassningsplan. 
I planen identifieras olika hot och risker. 
Planen anger också möjliga lösningar och 
en strategi för hur klimatanpassningen 
ska gå till. Mycket tydligt framgår det 
också av planen att den måste föranleda 
konkreta handlingar, som till exempel en 
plan för åtgärder vid ett skyfall.
– Det är svårt att veta vad vi ska anpassa 
oss till, berättade Jan Rasmussen, osäk-
erheten är stor både vad gäller prognoser 
och teknologi. Vi har valt att sikta mot de 
högre risknivåerna. Därför är det viktigt 
att hela tiden följa prognoser och utveck-
ling för att kunna anpassa planerna efter 
detta. 

I arbetet med att ta fram planen gjordes 
en noggrann riskanalys, där sannolikheten 
för att ett visst scenario skulle kunna in-
träffa vägdes mot riskens toleransnivå och 
kostnader. Bland annat kom man fram till 
att översvämning på grund av skyfall är 
den största enskilt överhängande risken. 
– Men på längre sikt är det översvämn-
ingar på grund av högre havsvattennivå 
som utgör den största risken. Eftersom 
processen för planering är lång, kostsam 
och påverkar hela infrastrukturen måste 
vi starta arbetet nu, sade Jan Rasmussen.
Köpenhamns kommun har gått igenom 
olika metoder för att säkra staden från 
översvämning. 

Genom att bestämma vilken säker-
hetsnivå man vill ha och ställa den i re-
lation till kostnader som kan uppstå om 
inga åtgärder görs, har man kunnat göra 
en prioritering av olika åtgärder. Det förs-
ta är att titta på högriskområden. I andra 
hand kommer de projekt som är enkla 
att genomföra. I nästa fas kommer att få 

in riskanalyser och synergier i andra in-
frastrukturprojekt, som till exempel väg-
byggen.

– Att jobba med klimatanpassning innebär 
inte bara att komma över svårigheter och 
problem, berättar Jan Rasmussen. Dels 
kan vi skapa fler rekreationsområden och 
mer kvalitet för Köpenhamnsborna, dels 
kan vi få bättre synergieffekter i planerin-
gen och öka den biologiska mångfalden.

Köpenhamn har ambitionen att vara 
en förgrundskommun när det gäller 
klimatanpassning. Den strategiska 
planeringen är väl förankrad i kommunens 
planarbete. Kommunen siktar på att utöka 
sitt samarbete i miljö och klimatfrågor 
med universitet och företag för att 
utveckla nya hållbara lösningar. 
Avslutningsvis menade Jan Rasmussen 
att klimatanpassning helt enkelt är en ny 
förutsättning i stadsutveckling:
- Klimatanpassning kommer att påverka 
sättet vi använder marken. I framtiden 
måste vi säkerställa att vi kan hantera och 
kontrollera översvämningsrisker när vi 
planerar för våra städer och att vi kan ta 
tillvara vattnet som en resurs i stadslivet.  

“Vi	har	valt	att	
sikta	mot	de	högre	
risknivåerna”

En	kommun	i	framkant
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VATTNET STIGER - VAD GÖR VI?

Det första blocket, som inleddes av landshövdingen i Stockholms län, Chris Heister, hand-
lade om hur stigande vattennivåer och vilka åtgärder som vidtas för att tackla de problem 
som då kan uppstå. 
Chris Heister berättade att enligt en rapport från SMHI har skyfallen ökat de senaste 40 
åren. När man samhällsplanerar är nederbörd den enskilt viktigaste vädervariabeln.
Hur kommer vädret förändras med tiden? 
Kommer vi drabbas av en översvämning av Mälaren? 
Hur ska vi förhålla oss till det?

Inte mer vatten, men oftare!

Från Arvika kommer Anders Norrby, vice 
VD på Arvika Teknik. Arvika var staden 
som år 2000 drabbades av högt vatten-
stånd under en lång period, med påföljder 
som att järnvägen stängdes av i tre veck-
or, alla äldreboenden fick utrymmas och 
busstationen tvingades flytta. 

- Vattennivån var under en period 1,7 
meter över gatunivå och det fick en my-
cket stor påverkan på stadens funktion, 
berättade Anders Norrby.
Efter en massiv arbetsinsats konstaterade 

man att det kostat kommunen 85 miljoner 
kronor.
Det största problemet låg i Glafs 
fjorden, när vattnet stiger där påverkar 
det vattenståndet inne i Arvika. Tack vare 
ett antal projekt har man lärt sig mycket 
om vad som hände och varför. Efter att 

Historiskt sett var den svåra 
översvämningen i Arvika år 2000 
inte en engångsföreteelse, liknande 
översvämingar har skett tidigare och det 
kommer att ske igen

ha utrett flera alternativ på åtgärder tittar 
man nu på att valla in Kyrkviken i staden 
för att förhindra att staden påverkas när 
vattennivån stiger. 
- De högsta vattenstånden inte kommer 
att bli ännu högre, däremot mer frekventa, 
konstaterade Anders Norrby.

På uppdrag av regeringen har MSB tagit 
fram en rapport med målsättningen att ge 
regeringen en samlad bild av konsekven-
serna av en översvämning för olika sam-
hällsrektorer, stimulera fortsatt utveckling 
kring hantering av översvämningsrisker 
och ge praktisk och konkret nytta för 
verksamhetsutövare. 

Anna Höglund från MSB berättade om 
tillvägagångssättet:

 - Först gjordes en historisk analys, 
Därefter en konsekvensanalys, en övers-
vämningskartering och slutligen GIS-
analyser. 

Det MSB kom fram till när det gällde an-
alysen var att översvämningen 2000/2001 
hade en liten påverkan på samhället, att 
förtida tappningar gav lägre vattenstånd 
än vad som annars skulle ha varit fallet 
och att beredskapen hos olika aktörer var 
god och samverkan fungerade väl. Anna 
Höglund lyfte också fram den nya na-
tionella höjdmodellen och hur den skulle 
påverka en eventuell vattennivåhöjning. 

Hela rapporten finns att läsa på:
www.msb.se/malaren.

MSB, Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap, har på regeringens up-
pdrag analyserat konsekvernser av en 
översvämning i Mälaren.

Om	Mälaren	skulle	drabbas
-	konsekvenser	och	beredskap	av	en	översvämning



VATTNET STIGER - VAD GÖR VI?

– Det sär inte klimatet som förändras, det 
är samhället som förändras, konstaterade 
professor Sten Bergström, SMHI. 

Klimatförändringars påverkan på Mälaren
Han förklarade också att den 
höjning av vattennivån som 
inträffade år 2000 i Mälaren 
inte var på grund av vädret. 
Det var snarare samhällets an-
passning som inte var tillräck-
ligt bra. Sett ur ett historiskt 
perspektiv var den vattenhöj-
ningen ingenting.

Ombyggnationen av Slussen 
i Stockholm är nödvändig me-
nar Sten Bergstöm, däremot 
har SMHI ingen uppfattning 
om hur den nya Slussen ska 
se ut.  Men avtappningsmöj-

ligheten måste förbättras. Dagens avtapp-
ningsmöjligheter är helt enkelt inte till-
räckliga. Detta innebär enligt SMHI att 
sannolikheten för att Mälaren under den 
kommande 10-årsperioden kommer att 
drabbas av en händelse liknande den år 
2000 är så stor som 10 procent.

Vidare berättade Sten om de 16 olika kli-
matutvecklingstrender de tittat på för att 
försöka förutsäga väderförhållandena de 
kommande 100 åren. 

En annan aspekt är storm och vind.
- Det är svårt att med vetenskapliga me-
toder säga att antalet stormar kommer att 
öka i framtiden, men sambandet mellan 
en stark storm, som Gudrun, och ett högt 
vattenstånd kan få konsekvenser. Hade det 
varit starkare vindar vid översvämningen 
2000 hade händelsutvecklingen kunnat bli 
en helt annan,  avslutade Sten Bergström.
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Sannolikheten för en större höjning av 
vattennivån i Mälaren likt den som hände 
år 2000 är så stor som  10 procent så länge 
avtappningskapaciteten inte höjs. 
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I konferensens andra block berättade olika intressenter om sina behov av Mälaren. 
Värden för blocket Ingemar Skogö, landshövding i Västmanlands län inledde med att 
berätta om den uträkning Chalmers har gjort angående värdet på Mälaren.
Summan var 40 miljarder och man har då vägt in saker som till exempel människans 
välbefinnande och ekosystem.
Enbart som källa för dricksvatten når Mälaren cirka två miljoner människor. Frågan är 
vad man gör för att behålla en sådan guldgruva? 
Mycket är på gång men väldigt mycket återstår för att vi ska kunna lämna över Mälaren 
till kommande generationer.

Regleringen	av	nya	Slussen	-	till	nytta	för	hela	Mälaren

Monica Granberg, miljöansvarig för Slus-
sen på företaget Structur, underströk Sten 
Bergströms synpunkt att något måste 
göras med Slussen.  
- Det finns delar som är tekniskt uttjänta 
och måste därför rivas. Stockholms Stad 
har kommit med följande aspekter som 
måste vägas in: trafiken, stadslivet och 
vattnet, berättade Monica Granberg.

Slussen har sedan 1600-talet byggts om 
ungefär vart 100:e år och då anpassats till 
de funktioner som behöver lösas på plat-
sen. 
Vid förra ombyggnaden, 1935, kunde man 
börja reglera vattenståndet i Mälaren.

I framtida Slussen byggs två nya kanaler 
och en ny sluss som kan användas för att 

tappa ut vatten från Mälaren till havet.
Nya Slussen innebär att möjligheterna att 
tappa ut vatten från Mälaren mer än för-
dubblas. 
Det ger ett översvämningsskydd för hela 
Mälardalen.

Det är vårt gemensamma intresse att 
Mälaren vattennivå regleras. Naturligt 
skulle vattennivån variera upp till 2 meter.
Stockholms hamn tog initiativ till regler-
ingen och Stockholm stad har sedan 
1940-talet tillståndet att reglera Mälaren. 
Regleringen av vattennivån i sjön sker 
genom öppning och stängning av ett 
antal luckor och kanaler i Stockholm och 
Södertälje. 
När man bygger ut kapaciteten behöver 
Mälarens reglering göras om. 

En modern reglering måste visa hänsyn 
till andra intressen än vad som var fallet 
på 40-talet.
Bland annat finns idag ca 20 stycken Nat-
ura 2000-områden som berörs av Mälar-
ens reglering.
- Hänsynstagandet till strandnära natur 
i regleringen är en förutsättning för att 
kunna få tillstånd från miljödomstolen, 
konstaterade Monica Granberg. 

Även om den nya regleringen kommer 
att medföra många förbättringar medför 
det även en del försämringar.
En negativ konsekvens är är att enskilda 
jordbrukare på låglänt oinvallad åkermark 
får sämre dränering. Redan idag är denna 
mark försumpad.
För mer info: www.stockholm.se/slussen

När nya Slussen i Stockholm står färdig 
2020, kommer möjligheterna att tappa 
ut vatten från Mälaren att öka väsentligt 
och risken för översvämnigar elimineras.
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Einar Schuch, regionschef på Trafikver-
ket Öst, talade om Mälaren ur transport-
synvinkel. 
- En väsentlig fråga är om sjöfarten på 
Mälaren kan rädda kapacitetsbristen på 
väg och järnväg, undrade Einar Schuch.

Fram till år 2050 förväntas en kraftig 
ökning av trafiken. Att enbart bygga nytt 
löser inte kapacitetsproblemen. Istället 
måste det befintliga systemet vårdas och 
användas effektivare. De investeringar 
som görs måste vara samhällsekonomiskt 
motiverade. 

När- och kustsjöfarten är en stor 
outnyttjad potential. 
Trafikverket har i ett tidigt skede försökt 
belysa Mälarprojektets möjligheter för 

Mera gods på Mälaren
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Fredrik Andersson från LRF berät-
tade hur man från LRF:s sida ser på 
den nya regleringen. 
Hans reflektioner på dagens tidig-
are ämnen var att man hitills tittat 
mycket på de extrema händelserna, 
medan han menade att även de 
mindre händelserna påverkar jord-
bruket. Efter att ha förklarat hur 
en odlingsbar jord beter sig berät-
tade han att med de nya reglerin-
garna riskerar jordbruket att få en 
fördröjning på minst två veckor.

- Vi är oliga,  inte över medelvärde-
na, utan att det blir allt vanligare 
med små högvatten, sade Fredrik 
Andersson. Detta kommer att 
fördröja jordbruket ännu mer och 
det kommer att återkomma relativt 
ofta.

Fredrik avslutade med att berätta 
vilka frågor man som bonde ställs 
inföt när det gäller åkermark res-
pektive betesmark. Försenat vår-
bruk, svårigheter att bedöma lång-
siktiga förändringar av markens 
struktur och risk för ett försämrat 
växtnäringsutnyttjande på drabbad 
areal. 
För betesmarken uppkommer 
frågor som när kommer betessläpp 
kunna ske i framtiden och kommer  
djuren hinna beta?

Vad	innebär	den	nya	
regleringen	för	jordbruket?Att öka yrkessjöfarten på Mälaren 

skulle vara ett effektivt sätt att 
råda bot på kapacitetsbrister inom 
transportsektorn. Men det kräver 
en ombyggnation av Mälar-
farleden.

gods- och persontransporter.   
Inom sjöfarten finns en stor ledig kapac-
itet som kan utnyttjas bättre. Det är en 
av anledningarna till starten av samver-
kansprojektet inom region Öst – Mera 
gods på Mälaren. Projekt har också stor 
nationell bäring.
- Vi behöver titta på vad transportköparna 
använder för tjänster. Vad påverkar? Pris, 
tillförlitlighet, frekvens, tillgänglig ka-
pacitet i infrastrukturen, typ av gods med 
mera, menade Einar Schuch.

För att kunna etablera en 
konkurrenskraftig sjötrafik på Mälaren 
krävs en hållbar sjöfart som tekniskt sett 
ligger i  framkant med liten miljöpåverkan  
och en  modernisering  av sjöfartsflottan. 
- För godssegmentet, där exakthet och 
robusthet i leveransen är viktigare än 
snabbheten, måste sjötransporterna 
kunna erbjuda en god tidshållning jäm-
fört med andra trafikslag, menade Einar 
Schuch.
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I Eskilstuna, som nyligen utsetts till årets 
miljökommun av tidningen MiljöAktuellt, 
har miljöfrågor stor betydelse. Kom-
munen arbetar aktivt med miljöfrågor 
och det breda miljöarbetet är en av Es-
kilstunas absoluta tillgångar – det gröna 
perspektivet integreras i alla frågor.

Eivor Rudin, stadsarkitekt och Johan 
Forsberg, ekolog, berättade om hur man 
arbetar med klimatanpassad fysisk plan-
ering i Eskilstuna.
- Det har skett en klimatförändring, och 
det är arbetsklimatet i Eskilstuna som 
har förändrats, sade Johan Forsberg. Det 
finns mer förståelse för de frågorna och 
så är det i många andra kommuner också.
 
Eskilstuna stad blir inte så hårt drab-
bat av de höjda vattennivåerna, däremot 
påverkas Torshälla som ligger i kom-
munen vid Mälaren. Problemet med 

Klimatanpassad fysisk planering
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Mälarens vat-
tenstånd finns 
längs strand-
kanten. Här 
ligger en del 
f r i t i d s o m -
råden, och flera 
hus har byggts 
om till perma-
nentboenden.
En hel del av 
bebyggelsen 
ligger på betryggande nivå, men det finns 
en procentdel som ligger lägre och på så 
sätt sämre till. Därför har man i den nya 
detaljplanen tittat på vad som är lämpliga 
lägen att bygga hus på.

- Mellan Eskilstuna och Torshälla finns 
ett vattenområde där det finns en risk för 
översvämning som en följd av högre vat-
tennivå, sade Eivor Rudin. Det finns en 

viss skredrisk längs ån, men i huvudsak 
är det väldigt små risker i Eskilstuna i och 
med att vi arbetat med stabiliseringar där 
det behövs.
- Den stora utmaningen ligger i att bromsa 
vattnet innan det ska ut i ån. Och på vin-
tern är samma fråga än mer aktuell, sade 
Johan Forsberg

Mälarkonferensen	ska	vara	ett	tillfälle	att	träffa	
kollegor	och	branschfolk.	Förutom	möljligheten	
till	 fördjupning	och	inspiration,	ska	det	vara	ett	
tillfälle	 att	 träffa	 gamla	 och	 knyta	 nya	 kontak-

Bilder	från	konferensen

Moderatorn	-	Anders	Esselin	hade	fullt	arbete	
med	 att	 fördela	 ut	 frågor	 till	 den	 engagerade	
publiken.

En	enklare	uppgift	för	moderatorn	var	att	hålla	
koll	 på	 klockan	 -	 både	 föredragshållare	 och	
konferensdeltagare	 var	 oerhört	 duktiga	 på	 att	
hålla	tiderna.

ter.	Det	var	många	som	passade	på	att	“mingla	
runt”	i	pauserna	för	att	utbyta	erfarenheter	och	
titta	på	de	olika	utställningarna	som	fanns	upp-
satta	i	anslutning	till	konferenssalen.	
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NYA SLUSSAR FÖR BÄTTRE FLÖDEN

Dagens tredje block  handlade om nya 
slussar för bättre flöden. Värden för 
blocket - länsrådet Kjell Unevik från 
Örebro län berättade att länsstyrelsen i 
Örebro nyligen fått in en ansökan om att 
etablera en ny gruva i länet. Frågan som 
uppkommer är hur transportera malmen 
från gruvan?- Vi behöver en utökad 
sjöfart i Mälaren, vilket förutsätter en 
utbyggnad av Mälarfarleden. 

Under rubriken Ansvarfördelning 
och finansierng av Slussen skulle 
Landshövding Ingemar Skogö besvara 
frågan som alla ställer sig angående 
ombyggnationen av Slussen. Vem ska 
betala det hela?
Hans uppdrag har varit att på 
Försvarsdeartementes uppdrag utreda 
frågan och här presenterades några av de 
saker han kommit fram till.
- Den som ansvarar för en verksamhet un-
der normala förhållanden har motsvarande 
ansvar under krissituationer. Den som har 
störst nytta av en åtgärd ska ta den största 
kostnaden, sade Ingemar Skogö.

Slutsatserna hittills består av att utgå från 
Stockholm stads förslag till reglering av 
Mälaren, bygg ut avbördningskapaciteten 
i Stockholm. Kostnaden för utbyggnaden 
av Slussen i Söderström är 900 miljoner 
kronor. Den samhällsekonomiska nyttan 
av åtgärden är cirka 15 miljarder kronor. 
- Som nyttjare måste kommunerna ta ett 
ekonomiskt ansvar, men även statliga ak-

Ansvarsfördelning	och		
finansiering	av	Slussen

Utbyggnad	av	Mälarfarleden

törer som till exempel Trafikverket, sade 
Ingemar Skogö.

En viktig del i projektet är dricksvat-
tenförsörjningen. Den totala nyttan för 
vattenproduktionen är, försiktigt räknat, 
10 miljarder kronor. Vattenproduktion-
ens andel är 70 procent av den totala 
nyttan, vilket motsvarar 630 miljoner 
kronor i medfinansiering. Beloppet delas 
upp på de fyra stora vattenproducenterna 
efter leveransandel och varje producents 
produktion delas upp per kommun efter 
andel levererad mängd vatten.

Anna Nylén från Sjöfartsverket var på 
plats för att berätta om utbyggnaden av 
Södertälje kanal, vars syfte är att öka 
sjösäkerheten och tillgängligheten i de 
allmänna farlederna genom Södertälje 
kanal till hamnarna i Västerås och 
Köping. 
Till de planerade åtgärderna hör att byg-

ga ut slussen, bredda farleden och sätta dit 
nya slussportar. 
I kanalen planerar man att bredda 
farleden  genom att sponta och muddra. 
Man planerar också att fördjupa farled-
erna vilket kommer att tillåta ett led djup 
på 7 meter, mot tidigare 6,8 meter.
Arbetet planeras mellan  2014 och 2017.

Den	 enkät	 som	 gjordes	 efter	 konfer-
ensen	gav	höga	omdömen	och	många	
konstruktiva	kommentarer.	
Totalt	 sett	 fick	 konferensen	 bra	 betyg	
(3.6	 på	 en	 4-gradig	 skala).	 I	 kommen-
tarerna	fanns	också	flera	bra	förslag	till	
innhåll	på	nästa	konferens.
Att	 man	 vill	 ha	 en	 	 årligen	 återkom-
mande	 Mälarkonferens	 var	 så	 många	
som	93%	av	de	som	besvarade	enkäten	
eniga	om.	

Tyckt	om:	
Mälarkonferensen

Många	nöjda	konferensdeltagare	kunde	
ses	i	minglet	kring	lunch	och	kaffebord.	

Så	här	sade	Stina	Thörnelöf	och	Virginia	
Kustvall,	från	Stockholms	stad:
-	 Det	 har	 det	 varit	 särskilt	 intressant	
att	 höra	 på	 exempel	 från	 Köpenhamn,	
hur	 man	 där	 jobbar	 förvaltnings-	 och	
resursövergripande	med	politisk	enighet	
och	tydligt	uppdrag.

Anders	Attelind	som	jobbar	på	konsult-
företaget	Ramböll	tyckte:
-	 Det	 här	 är	 viktiga	 frågor	 även	 för	
oss	 som	 konsulter.	 Redovisningen	
av	 översvämningsrisker	 och	 Slussen	
projektet	var	mycket	intressanta.
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ÖKAD SAMORDNING KRING  MÄLAREN!

Dagens sista block inleddes av Peter Egardt, landshövding i Uppsala län. 
Han berättade att han förutom landshövding, även är  ordförande i god-
stransportrådet i östra Mellansverige. Han ställde sig frågan hur vi ska 
kunna transportera sjövägen och samtidigt inte påverka dricksvattnet? Det 
finns ingen som har övergripande ansvar för Mälaren, men genom att komma 
samman från olika aktörer som är fallet på Mälarkonferensen öppnar man för 
nya samarbetsformer. 

Så	jobbar	vi	med	samverkan

Moderator Anders Esselin ledde avslut-
ningsvis en paneldiskussion för att se 
hur mälarfrågorna samordnas idag. Pan-
elen bestod av Mats Wallin, Vattenvårds-
direktör Norra Östersjöns vattendistrikt, 
Staffan Jansson, ordförande i Mälarens 
Vattenvårdsförbund, Chris Heister, land-
shövding Stockholms län och Nanna 
Wikholm, Mälardalsrådets miljöutskott.

Trots delade meningar i vissa frågor 
enades panelen om att det är viktigt med 
samordning och att ett initiativ som da-
gens konferens är jätteviktig för det fort-
satta samarbetet. 
- Samverkansarbetet växer organiskt av 
sig själv på sikt, tyckte Mats Wallin. 

Paneldiskussion

Susanna Vesterberg från Mälarens 
Vattenvårdsförbund berättade om 
förbundet. Det har cirka 50 medlemmar, 
bland dessa 22 kommuner, länsstyrelse, 
landsting, dricksvattenproducenter, 
LRF, Naturskyddsföreningen, fiskare, 
Sjöfartsverket, samt ett antal företag. 
Förbundets syfte är att ta fram underlag 
för bland annat samhällsplanering och 
samverkan i mälarfrågor.

Det största problemet för Mälaren är 
fortfarande övergödning. Det ligger 
mycket fosfor och kväve kvar från förr. 
Även om man gör åtgärder på land lös-
er det inte problemet i vattnet. Det finns 
också miljögifter i vattnet. Det behövs 
naturligtvis åtgärder inom jordbruket, av-
lopp med mera. Samma sak när det gäller 
miljögifter.

Inom förbundet har man kommit fram 
till att kommunerna är viktiga aktörer. 
Kommunerna är huvudman, har fysisk 
planering, tillsyn och tillstånd. Man har 
även möjligheten att driva olika projekt. 
- Det gamla uttrycket ju fler kockar, desto 
sämre soppa, behöver inte stämma. Det 
måste få vara många kockar, men det är 
bra om man ser till att laga samma soppa, 
avslutade Susanna Vesterberg
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MÄLARENS VATTENPRIS!

För första gången delades det nyinstiftade 
priset Mälarens Vattenpris ut. 
Vinnare detta premiärår blev Västerås 
Stad. 

Landshövding Bo Könberg delade ut 
priset med följande motivering:
”I Västerås stads vattenplan 2011-2021 
förslås 56 olika åtgärder för att uppnå 
God status i kommunens vattendrag och 
sjöar. De kommunala åtgärderna relateras 
till EUs ramdirektiv vatten och de sven-
ska miljömålen och sätts på så sätt i ett 
sammanhang. Rikligt med kartor, dia-
gram och tabeller ger en bra överblick av 

miljötillståndet i kommunens vatten. 
Åtgärderna omfattar såväl insatser för 
att förbättra vattenkvaliteten – till ex-
empel övergödning - som åtgärder för 
att förstärka den biologiska mångfalden 
i kommunens vatten. Inom kommunen 
ansvariga genomförare är föreslagna och 
flera av åtgärderna är redan påbörjade.”
Förutom äran vinner Västerås Stad också 
en check på 50 000 kronor.  

Det delades också ut ett hederspris, 
detta till en liten ideell organisation 
med hög ambitionsnivå, Stävresjöns 
Fiskevårdsområdesförening.

”Stävresjöns Fiskevårdsområdesförening 
arbetar med stort engagemang, i dialog 
med både expertis och allmänheten, för 
att främja den hotade svenska flodkräftan. 
Ambitionsnivån i det föreslagna åtgärd-
sprogrammet för Stävresjön är lovvärd 
och kan även inspirera andra personer och 
föreningar att initiera och bedriva ett inom 
vattenförvaltningen nödvändigt lokalt 
vattenvårdsarbete.”

Arbetet resulterade i en check på 25 000 
kronor som togs emot av Anders Fläcke 
och Annika Berglund från Stävresjöns 
Fiskevårdsområdesförening.

Media	rapporterade	från	konferensen	och	från	
Mälarens	Vattenpris.
Inslag	förekom	såväl	i	tryckt	media	som	i	lokal	
TV	och	lokalradion,	
Här	är	det	Östnytt	som	intervjuar	landshövding	
Ingemar	Skogö

Värden	 för	 Mälarkonfers-
en	2012,	landshövding	Bo	
Könberg	 kunde	 avsluta	
dagen	med	att	överlämna	
en	 stafettpinne	 i	 form	 av	
en	 rollup	 med	 Mälarkon-
ferens	logotype	till
landshövding	Chris	Heis-
ter	 med	 förhoppningen	
om	 att	 Stockholms	 län	
anordnar	 Mälarkonfer-
ensen	nästa	gång!

Mingel,	möten	och	media Även	 om	 da-
gen	 var	 full-
matad,	 fanns	
tid	 att	 utbyta	
erfarenheter	
och	tankar.

Ulla	Persson,	kommunstyrelsens	ordförandei	Västerås	stad	tar	emot	
utmärkelsen	Mälarens	Vattenpris	och	checken	på	50.000	kronor	av	
landshövding	Bo	Könberg

Anders	Fläcke,		Annika	Berglund	och		Bo	Könberg


