
Utflödet från Mälaren var ovanligt stort år 2000, samman-
lagt 7830 Mm3 mot normalt ungefär 4700 Mm3. De största
flödena kom i november–december, när Mälarens nivå var
så hög att vattnet höll på att rinna in i tunnelbanan i Gamla
Stan. I förhållande till genomsnittliga flöden var utflödet
dock betydligt större i juli-augusti (figur 3). Under våren,
efter den snöfattiga vintern, var flödena däremot exceptio-
nellt små och någon vårflod syntes aldrig till.

Mälarens utflöde är av stor betydelse för förhållandena i

skärgården, särskilt i innerskärgården, mellan Stockholm
och Vaxholm-Oxdjupet, och i de inre delarna av mellan-
skärgården, från Trälhavet och ut till Kanholmsfjärden. 

Låga syrehalter och höga temperaturer
Innerskärgården har få förbindelser med utanförliggande
områden – den enda något så när djupa är Oxdjupet med en
tröskel på knappt 20 m. Utbytet av bottenvattnet i inner-
skärgårdens djupområden, där de största djupen är nära
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augusti, november och december. Dessa månader var till-
rinningen mer än dubbelt så hög som normalt, vilket är
mycket ovanligt, i synnerhet för november och december.
Tillrinningen till Finska viken, där floden Neva dominerar,
blev cirka 10% över den normala, medan den till Rigabuk-
ten blev ungefär normal. Tillrinningen direkt till Egentliga
Östersjön från Sverige och länderna i sydöst blev ungefär
25% högre än normalt (figur 2b).

Extrema flöden från Mälaren

Kanholmsfjärden
Halvkakssundet

Oxdjupet

Solöfjärden

Vaxholm

Lidingö

Slussen

Nämndöfjärden

Värmdölandet

Ingarö

Trälhavet

TEXT: CHRISTER LÄNNERGREN, STOCKHOLM VATTEN

Ingen vårflod från Mälaren men extremt stora flöden

under både sensommar och senhöst. Dessa ovanliga

flödesförhållanden gav tydliga effekter i skärgården –

höga näringshalter i ytvattnet under sommaren, höga

temperaturer och låga syrehalter i bottenvattnet. Mäng-

den planktonalger var större än normalt både vår och

sommar, vilket tyder på att utflödet ger olika effekter olika

tider på året. Förvånansvärt lite forskning har gjorts i

skärgården, men intresset ökar och kanske kan införandet

av EU:s vattendirektiv ge ytterligare stimulans. 

English summary
Warm and wet – Weather 2000

The year 2000 was one of the warmest since observa-
tions began, in spite of a cloudy, rainy and partly chil-
ly summer. It was also a very wet year on the Swedish
side of the Baltic Proper.

Consequently, an exceptional amount of water
flowed into the Baltic Proper. About 25% more than
the normal value. About half of the water came from
the Gulf of Bothnia, which had an extremely high
inflow of fresh water during the latter half of the year.

"!Stockholms skärgård med provtagningsstationer inom recipient-
kontrollprogrammet markerade.

Monitoring stations for the receiving water quality program in the 
Stockholm archipelago.
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60m, drivs av utflödet från Mälaren som genererar en inåt-
gående kompensationsström av samma storleksordning.
Utbytet sker framförallt under vinter och vår, när vattnet i
kompensationsströmmen är jämförelsevis tungt.

Den enklaste indikationen på hur omfattande utbytet av
bottenvattnet har varit är syreinnehållet, som brukar
minska mer eller mindre linjärt under perioden med stag-
nant bottenvatten från slutet av maj till oktober-novem-
ber. Sambandet mellan syreinnehållet under sommaren
och utflödet under våren är ganska tydligt (figur 4); den
uteblivna vårfloden år 2000 medförde att syrehalterna blev
lägre än vanligt och de stora flödena i juli-augusti lyckades
inte påverka förhållandena i bottenvattnet under stagna-
tionsperioden.

De stora flödena märktes dock på intermediära djup
genom en svag minskning av salthalten och en mycket
tydlig ökning av temperaturen (figur 5). Temperaturök-
ningen kunde påvisas i hela innerskärgården, främst på

20–30 m djup, där temperaturen vid flertalet provpunkter
var den högsta som någonsin registrerats, och Birka Ener-
gi fick problem i sin anläggning för produktion av fjärrkyla
vid Ropsten i Lilla Värtan. Den temperaturökning som
normalt sker i djupvattnet i slutet av stagnationsperioden
blev ovanligt stor när flödena på nytt ökade i november-
december.

Stora algmängder både vår och sommar
Produktionen i Mälaren, liksom i de flesta inlandsvatten,
begränsas vanligen av fosfor. Det utströmmande mälar-
vattnet innehåller därför ganska höga halter av oorganiskt
kväve. År 2000 bröts temperaturskiktningen i de delar av
Mälaren som ligger närmast Stockholm redan i början av
augusti mot normalt i slutet av september, och näringshal-
terna var ovanligt höga – fosfatfosfor som mest 7 µg/l och
nitrit+nitratkväve 40 µg/l.

Detta medförde en kraftig ökning av näringsinnehållet i
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❿!Figur 3 Utflödet från Mälaren genom Stock-
holm. De största flödena kommer i allmänhet i
april-maj, men variationerna är mycket stora från
år till år. Under sommaren brukar de dammluckor,
som reglerar utflödet från Mälaren, vara stängda
och flödena är normalt små fram till oktober-
november. År 2000 var flödena i juli-augusti
ungefär fem gånger större än normalt och i
november-december tre gånger större. 
Data från Stockholms Hamn AB.

The outflow from Lake Mälaren through Stock-
holm. The flows are usually largest in April-May,
but there are considerable variations from year to
year. As a rule, the floodgates that regulate the
outflow from the lake are closed in summer and
flows are usually small until October-November. In
the year 2000, flows were about five times larger
than normal in July-August and three times larger
in November-December.

❿!Figur 4. Syrehalter i bottenvattnet
a) Sambandet mellan Mälarens utflöde i maj och
syrehalten i Halvkakssundets bottenvatten (50 m) i
månadsskiftet augusti-september. 
b) Syrehaltens förändring under året i bottenvattnet
i Solöfjärden (44 m) strax innanför Oxdjupet, Data
från Stockholm Vatten AB.

Oxygen content in bottom water
a) Relationship between the outflow from Lake
Mälaren in May and the oxygen content of the
bottom water in Halvkakssundet (50 m) in August-
September. 
b) Annual variations in the oxygen content of
bottom water in Solöfjärden (44 m), which is the
outermost sampling point in the inner archipelago.
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skärgårdens ytvatten. I större delen av innerskärgården,
som brukar vara uttalat fosforbegränsad, förekom över-
skott av fosfatfosfor i både juli och augusti. Halten av
nitrit+nitratkväve var hög långt ut i mellanskärgården, vid
Sollenkroka 20 µg/l i början av augusti (figur 6). Fördel-
ningen av klorofyll återspeglade delvis de höga näringshal-
terna; kring månadsskiftet juli-augusti var klorofyllkon-
centrationen över 15 µg/l i den yttre delen av innerskärgår-
den och i Trälhavet, men koncentrationen var inte anmärk-
ningsvärt hög längre ut, där produktionen troligen begrän-
sades av fosforbrist.

Mer anmärkningsvärd var emellertid den mycket inten-
siva vårblomningen med klorofyllkoncentrationer som
nådde 30–55 µg/l i stora delar av inner- mellanskärgården.
1999, då utflödet från Mälaren var ovanligt stort i april-
maj, var vårblomningen istället mindre än normalt. Stora
flöden kan alltså ge olika effekter olika tider på året – plank-
tonproduktionen tycks hämmas på våren, då det ackumu-

lerade näringsinnehållet är stort och skiktningen svag,
medan den stimuleras under välskiktade förhållanden på
sommaren, då ytvattnets näringsinnehåll är uttömt. 

Kvarstående effekter
De stora flödena och höga nivåerna i Mälaren i slutet av år
2000 påverkar fortfarande vattenkvaliteten i Mälaren.
Vattnet är extremt grumligt. Vid vattenverken har turbidi-
teten ökat sedan början av året och är nu (april 2001) 4–5
gånger större än normalt. Fosfathalterna i utflödet till Salt-
sjön är de högsta sedan början av 80-talet, då den del av
Mälaren som ligger inom Stockholm fortfarande belasta-
des av utsläpp från avloppsreningsverk som nu förts över
till Saltsjön och Himmerfjärden. Det är ännu oklart vilka
effekterna blir i skärgården.

Mälaren och skärgården – ett avrinningsområde
Det nära sambandet mellan Mälaren och skärgården gör att
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Utföde / Outflow ➛!Figur 5. Utflödet från Mälaren
januari 1996 - april 2001, samt
fördelningen av salinitet och
temperatur på 0-50 m djup i Halv-
kakssundet söder om Lidingö.
Data från Stockholm Vatten AB. 

The outflow from Lake Mälaren
from January 1996 - April 2001
and the distribution of salinity and
temperature at a depth of 0-50 m
at the sampling point of Halvkaks-
sundet.
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det är naturligt att se de två vattenområdena som en enhet.
Idag finns ett vattenvårdsförbund för Mälaren och ett för
Svealands kustvatten, som har begränsad kontakt med
varandra. Situationen kan förändras när EU:s ramdirektiv
för vatten implementeras i Sverige, och skärgården och
Mälarens avrinningsområde troligen förs samman i ett
avrinningsdistrikt. Vilket förhoppningsvis också skulle
kunna öka intresset bland forskare att se närmare på de
processer som sker vid blandningen av sötvattnet från
Mälaren och det bräckta vattnet i skärgården – trots närhe-
ten till universitet och högskolor har förvånansvärt lite
gjorts i Stockholms skärgård av mer kvalificerade studier.
Aktiviteten ökar dock. Institutionen för systemekologi har
påbörjat undersökningar och forskare vid KTH och Stock-
holms universitet planerar att  inrätta en forskningsstation
någonstans i skärgården.
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" Figur 6. Ytvattnets innehåll av oorganiska näringsämnen och växt-
plankton i februari-november år 2000 samt genomsnittliga klorofyll-
halter 1990–1999. Diagrammen är baserade på månatliga provtagning-
ar från 12 provpunkter i en transekt längs Stora Segelleden från Slussen
till Kanholmsfjärden och vidare till Nämdöfjärden. Diagrammen till
vänster visar den dagliga avrinningen från Mälaren. Data från Stock-
holm Vatten AB.

Surface water concentrations of inorganic nutrients and phytoplankton
in February-November 2000 and average chlorofyll concentrations,
1990–99. The diagrams are based on monthly samples from 12 points
along a gradient from Stockholm through the inner and middle archi-
pelagos and ending in the large bays in the outer part of the middle
archipelago. The diagrams to the left show daily outflows from Lake
Mälaren.
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English summary
Outflow from Lake Mälaren

In the year 2000, the freshwater outflow from Lake
Mälaren was larger than usual. After small flows in
spring, the volumes were extremely large in July–
August and in November–December.

Conditions in the archipelago, particularly in the
land-locked inner part, are strongly influenced by the
outflow. A compensatory inflowing current generated
by the outflow brings about an exchange of bottom
water, and the nutrient content of the surface water
depends largely on outflow volumes and concentrations
in the lake water. Because of the small spring flood in
the year 2000, oxygen concentrations in the bottom
water were comparatively low and were not affected by
the large flows in summer.

In July–August, there was a slight decrease in salini-
ty and a marked increase in temperature at intermedia-
te depths. Surface water concentrations of inorganic
nitrogen and phosphorus increased as a consequence of
the outflow. Chlorophyll concentrations were rather
high in the central part of the area. However, exceptio-
nally high chlorophyll concentrations were recorded in
spring, when the outflow was low, which suggests diffe-
rent effects of the outflow during situations with weak
and strong stratification and with large and small
amounts of accumulated nutrients. 

The close relationship between conditions in Lake
Mälaren and in the archipelago calls for co-ordination
of water conservation efforts in the two areas. It is
hoped that the establishment of a common river basin
district as outlined in the EU water directive will achie-
ve this, and further that this will serve as stimulation for
more research in the archipelago. 

EN SAMORDNAD RECIP IENTKONTROLL

Undersökningar av effekterna av reningsverkens utsläpp på

förhållandena i Stockholms skärgård har bedrivits i ganska oför-

ändrade former sedan 1968. Programmet omfattar nu 20 punkter,

där prover tas på var 4:e meters djup (var 10:e på större djup i

mellanskärgården) i februari, april och därefter månatligen i

juni–november. De parametrar som ingår i programmet är tempe-

ratur, salinitet, siktdjup, syre och svavelväte, fosfor (total och

fosfat), kväve (total, ammonium och nitrit+nitrat), kisel, klorofyll

a (0–5 m), samt plankton (5 punkter). Bottenfaunan i innerskär-

gården undersöks vartannat år, och påväxt, huvudsakligen

Cladophora, vartannat år från Slussen till yttre delen av mellan-

skärgården. 

Under isfri tid mäts av temperatur och siktdjup en gång per

vecka av fastboende vid fyra punkter, och prover tas för bestäm-

ning av salinitet, totalfosfor, totalkväve och klorofyll a.

Programmet har fastställts av länsstyrelsen, som är tillsyns-

myndighet. Utöver programmet har tre punkter lagts till i inner-

skärgården. Fem punkter i Lännerstasundet-Ägnöfjärden provtas

på uppdrag av Värmdö och Nacka kommuner.

Programmet finansieras gemensamt av huvudmännen för

reningsverk med utsläpp till den centrala delen av Stockholms

skärgård. Provtagningar och analyser utförs av personal från

Stockholm Vatten AB. 


