
Projekt Sjölyftet
- bättre kunskap om sjöarna



SMHI – expertorgan för hydrologi
� H står för hydrologi
� Hydrologiska stationer och fältmätningar

� Statistik och information

� Beräkningssystem för vattenflöden och vattenkvalitet
� Forskning

� Hydrologiska prognoser och varningar

� Konsultverksamhet

Vårflod vid Emåns utlopp 2 april 2010. Klass1 –varni ng. Foto: Gunn Persson



www.smhi.se/Vattenforvaltning



Hydrologiska ”redskap” ger 
beslutsunderlag

� Vattenföringsstationer

� Modellberäknad vattenföring 
och vattenkvalitet

� Vattenförekomster

� Marin miljödata

� Rapportera in 

� Analys och åtgärdsplanering     
vattenkvalitet



Fler exempel på hydrologiska ”redskap”

Mälaren        

Vattenstånd i de stora sjöarna

Byske

Observation  / Prognos
Vattenföring i m3/s

Vattenföring i några vattendrag

www.smhi.se > KLIMATDATA > hydrologi > vattenstånd www.smhi.se > VÄDRET > Vädret i Sverige > Vattenföri ng



Projekt Sjölyftet - utformning

� Arbetslösa erbjuds praktik hos kommuner och utför s jökarteringar med 
ersättning via stödformer från Arbetsförmedlingen. 

� SMHI samlar in mätdata som senare kan användas för att bl a beräkna 
flöden i vattendrag och vattenstånd i sjöar.

� Kommunerna får bättre beslutsunderlag för åtgärdspl anering för att uppnå
”god ekologisk status”
..och hydrologiska prognoser och varningar

Västersjön. Foto Lotta Andersson



Projekt Sjölyftet – varför sjöar?

� Sverige är sjörikt (ca 100 000 sjöar, 9% av landytan)

� Sjöar dämpar och utjämnar flödet i vattendragen

� Sjöar påverkar vattenkemin, särskilt volymen viktig
� Flödet ur sjön avgörs av vattennivån i sjön och utloppets form

� Många sjöar är reglerade

Foto: Jörgen Rosberg

Mer kunskap om sjöarna behövs för att 
förbättra de hydrologiska beräkningssystemen 
som används för att ta fram beslutsunderlag för 
åtgärdsplanering för ”god ekologisk status”



Vindommen.
Foto Mattias Ryman

Kyrksjön. 
Foto: Göran Lindström

Rånen.
Foto Lotta Andersson

Sjöutlopp kan se mycket olika ut – här är några exemp el



Sjöars reglering
Vanligt med vattenreglerande konstruktioner vid sjöutlopp: 

� Överfallsvärn- rektangulära, triangulära eller kombination. 
Reglera sjöns nivå

Flödesmätning 

� Bottenutskov – dammlucka under vattenytan. 

Främst för att reglera flödet

Konstruktion och foto: 
Urban Hjelte, Lst östergötland

Kombinerade former



Utskovsluckor och vandringsvägar

Källa: kuhlins.com

Aspens utlopp i Säveån

Aspens utlopp i Säveån

Källa: kuhlins.com

Källa: kuhlins.com



Projekt Sjölyftet - projekt
100.000 sjöar registrerade, 33.000 av särskilt intr esse, få djupkartor

� Alt 1.  Samla och rapportera in befintlig informati on från kommuner och 
länsstyrelser (sjödjupskartor, vattennivåer i sjöar , vattenföring, 
vattenanalyser)

� Alt 2.  Fältmätningar i tre moment: 
� Fix-punkt på land och mätskala i sjön
� Beskriva sjöns utlopp
� Sjödjupskartering

Foto: Jörgen Rosberg



Prioriteringar



Dammregistret



Sjöinformation

Identitet i SVAR ( Sveriges Vattenarkiv)

Sjönamn

Topografisk Kartblad för utloppspunkten

Huvudavrinningsområde i SVAR

Identitet för vattendrag genom sjön 
(SVAR)

Identitet för vattenytan (SVAR)

Vattenmyndighet

Kommunnamn vid utloppspunkten

Länsnamn vid utloppspunkten

Vattenmyndighetens namn

Vattendistrikt

Sjödjupkarta

Sjöns medeldjup

Sjöns maxdjup

Sjöns volym (miljoner m3 )

Kartdatum

Sjödjupkartans skala

Källa för sjödjupuppgifter

J = Sjödjupkartan finns digitalt

N = Endast hypsograf finns för sjön

Blankt = Sjödjupkarta saknas

Sjökarta för del av sjön

Sjöareal i hektar



Foton: Jörgen Rosberg, Lotta Andersson



Projekt Sjölyftet - insamling

Instruktioner för mätningar 
finns på webbsidan och 
inrapportering sker via e-post.



Projekt Sjölyftet – Norrköpings pilotprojekt
� Norrköpings kommun drev ett pilotprojekt 2010 med f ältmätningar

� På webbsidan finns information om pilotprojektet och  kommunens 
erfarenheter

Storsjön. Foto Lotta Andersson



Projekt Sjölyftet - info

� sjolyftet@smhi.se

� www.smhi.se/sjolyftet

Långstadsjön
Foto: Per Claudius


