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Säkerställ en robust Mälar-Hjälmarregion i 
framtidens klimat 
Sammanfattning 
Ett klimat i förändring kommer att lämna få områden opåverkade och Mälar-
Hjälmarregionen i takt med att klimatet förändras och havet stiger. Det är hög tid 
att kartlägga sårbarheterna och vidta åtgärder för att säkra dricksvattenförsörjning, 
livsmedelsproduktion och samhällsviktig infrastruktur, skydda bebyggelse, samt 
värdefulla vatten- och naturmiljöer, så att den expansiva regionen kan fortsätta att 
vara en av Sveriges viktigaste tillväxtmotorer.  
Utmaningen är så komplex att den svårligen kan hanteras på kommunal eller 
regional nivå. Vi anser att den utmaning som regionen står inför är en nationell 
angelägenhet och därför kräver ett nationellt åtagande snarast.  
Vi, Landshövdingarna runt Mälaren och Hjälmaren, lyfter härmed frågan till 
regeringen och förordar att regeringen tillsätter en utredning i syfte att säkerställa 
en robust Mälar-Hjälmarregion i ett förändrat klimat i nära samarbete med 
berörda länsstyrelser. 

Bakgrund 
Mälar-Hjälmarregionen har vuxit fram ur det strategiska läget där vattenvägarna 
från Bergslagen och Mälaren möter Östersjön. Mälarens yta ligger endast med en 
liten marginal högre än Östersjön. Mellanskillnaden är cirka 0,7 meter, men 
avståndet kommer att minska i takt med att klimatets förändring får havet att stiga. 
Därmed begränsas möjligheten till avtappning, vilket i sin tur medför att 
översvämningsrisken ökar.  
Händelserna i Tyskland under sommaren 2021 ger exempel på hur allvarligt läget 
kan bli vid väderförhållanden som väntas bli vanligare. I Mälaren uppmättes i 
december 2000 det högsta vattenståndet under reglerad tid sedan 1940-talet. I 
Hjälmaren blev flera invallningar genombrutna och ytterligare ett antal var nära 
brott. För Hjälmaren finns förutom översvämningsrisk även periodvis problematik 
med för låga vattennivåer. 

Mälaren 
Den nya Slussen innebär en ny reglering av Mälaren och kommer ungefär till 
seklets slut att minska översvämningsrisken samt hindra havet och dess salta 
vatten från att tränga in i Mälaren. Därefter riskerar havets nivåer att bli alltför 
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höga varför en annan lösning behöver tillkomma. Länsstyrelserna har belyst 
denna komplexa problematik i en rad rapporter, bland annat ”Mälaren om 100 år”, 
se bilagor. 
Länsstyrelserna har mot bakgrund av ovan nämnda rapporter tillskrivit regeringen 
vid två tillfällen (2012 och 2015) med förslag om att tillsätta en utredning om 
Mälarregionens framtid.  
Regeringen har flyttat fram positionerna inom klimatanpassningsområdet sedan 
den senaste skrivelsen sändes in, men inte adresserat Mälarutmaningen i 
tillräcklig utsträckning. Enligt regeringens beslut från 2015-11-12, (dnr 
M2015/03846/Nm) överlämnades länsstyrelsernas skrivelser till Utredningen om 
ett stärkt arbete för anpassningen till ett förändrat klimat (M2015:04), men rymdes 
inte inom ramen för det slutliga betänkandet Vem har ansvaret? (SOU 2017:42).  
Att Mälarutmaningen inte hanterats inom ramen för andra nationella beslut och 
initiativ framgår av den genomlysning vi låtit SMHI genomföra, se bilaga. SMHI 
konstaterar att ”…..inget av de identifierade uppdragen på ett uppenbart sätt 
täcker in riskerna kring Mälaren eller beskriver behovet av åtgärder för att säkra 
regionens framtid inför den utmaning som ett stigande världshav innebär.”. 
SMHI har även i samma rapport uppdaterat kunskapsläget kring Mälaren och 
framtida havsnivåer. Rapporten visar bland annat att ”Det råder enighet om att 
havet stiger och kommer att fortsätta att stiga”. Mälarens utsatta läge framkommer 
även i rapporten ”Riskområden för ras, skred, erosion och översvämning”.   
 
I länsstyrelsernas tidigare arbete i frågan presenteras tre huvudinriktningar. I 
korthet står det mellan följande åtgärdsstrategier. 

• Låta Mälaren bli en havsvik, ett sk nollalternativ 
• Höja Mälaren i takt med havsnivåhöjningen för att bibehålla 

nivåskillnaden 
• Bibehålla nuvarande nivåer genom att anlägga barriärer i Stockholms 

skärgård. 
Detta finns beskrivet i de rapporter som tagits fram. Men det återstår att fördjupa 
analysen och att fatta beslut om lämpliga åtgärder. 

Hjälmaren 
Hjälmaren och dess omgivningar inklusive Örebro tätort präglas i hög grad av den 
stora sjösänkningen, som gjordes i slutet av 1800-talet, och som skapade mycket 
ny jordbruksmark och nya tillgängliga områden för bebyggelse och infrastruktur. 
Dessa områden är idag särskilt känsliga för översvämningar. Den höjda havsnivån 
kommer också genom Mälaren att ge avtryck i Hjälmarområdet.  
Örebro tätort är ett av de 25 områden i landet där Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap bedömt att översvämningsrisken är betydande, och där 
konsekvenserna av översvämningar kan orsaka stor skada. Det föreligger en 
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mycket stor risk för att samhällets förmåga att upprätthålla administration, 
sjukvård och annan samhällsservice försämras i stor utsträckning i händelse av 
översvämning vid högsta beräknade flöde. 
Vid höga vattenflöden och -nivåer översvämmas återkommande stora arealer runt 
Hjälmaren. Den landskapsomvandling som skett har inte bara påverkat 
närområdet vid Hjälmaren utan även i hög grad hela avrinningsområdet. I stor sett 
alla våtmarker, som kunde bromsa och hålla kvar vatten, har torrlagts, och få har 
kommit tillbaka. Det har samtidigt skett en ökning av mängden hårdgjorda ytor. 
Bebyggelse mm har placerats i lågområden. Problemen blev särskilt påtagliga vid 
de stora översvämningarna i Hallsberg september 2015.  
Infrastruktur och bebyggelse, såväl som livsmedelsproduktionen, behöver säkras. 
De stora systemen för markavvattning behöver förnyas och moderniseras. 
Åtgärder behöver ske för att få en mer anpassad och robust vattenhushållning för 
att bättre klara högvatten, men även perioder med torka. I sammanhanget behöver 
en anpassad vattenregleringsstrategi för Hjälmaren och ändrad avtappnings-
kapacitet genom Eskilstunaån utredas, vilket får betydelse för Mälaren.  
Vilka val som bör göras och vilka skyddsåtgärder som är mest lämpliga behöver 
analyseras närmare i ett storskaligt perspektiv som omfattar både Mälaren och 
Hjälmaren. De båda sjöarna är tätt sammankopplade genom det gemensamma 
avrinningsområdet. 

Förslag 
Mälar-Hjälmarregionens utsatta situation i ett förändrat klimat behöver utredas för 
att kartlägga hotbilden och sårbarheten, och nödvändiga åtgärder. Utmaningen är 
långsiktig och sträcker sig förbi 2100, men behöver mötas redan nu för att kunna 
hantera utmaningens komplexitet och omfattning, och för att kunna planera och 
genomföra åtgärder på ett effektivt sätt. 
Utmaningen liknar den allvarliga problematik som råder kring Göta Älv vad 
beträffar administrativa hinder, komplexa risker och tekniskt utmanande lösningar 
samt behovet av modeller för finansiering. Regeringen har agerat i den frågan 
genom att tillsätta en utredning och inrättat en delegation, vilket vore högst 
befogat även i detta fall.  

• Utredningen behöver ta ett helhetsgrepp om problembilden som omfattar 
påverkan på dricksvattenförsörjningen, bebyggelse, samhällsviktig 
infrastruktur samt värdefulla vatten- och naturmiljöer och andra aspekter 
som kan påverka en långsiktigt hållbar utveckling för en expansiv region. 

• Mot bakgrund av vad som framkommer ur en bred sårbarhetskartläggning 
kan arbetet påbörjas med att formulera åtgärdsstrategier. Dessa strategier 
bör i sin tur beakta ansvarsförhållanden, samhällsekonomiska 
konsekvenser, finansiering och lagstiftning. 
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• Det är lämpligt att utredningen identifierar kritiska punkter i tid och rum 
för beslut, inte minst för att undvika inlåsningseffekter inom infrastruktur- 
och bebyggelseplaneringen då regionen är under stark tillväxt.  

• Målsättningen med dessa utredningar bör vara att de resulterar i förslag till 
beslut, framförallt de som behöver fattas i närtid. 

Undertecknande landshövdingar föreslår mot denna bakgrund att regeringen tar 
initiativ till att tillsätta en omfattande utredning i syfte att säkerställa en robust 
Mälar-Hjälmarregion i ett förändrat klimat i nära samarbete med berörda 
länsstyrelser. 
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