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Yttrande med anledning av ansökan om tillstånd
till utrivning av Gamla Lidingöbron och byggande
av en bro, Lilla Lidingöbron
SMHI har tagit del av rubricerade skrivelse och vill lämna följande kommentarer med
anledning av de hänvisningar till mätstationen ”Mälaren” som finns i DHIs
utredningar: Modellering av effekten av Lilla Lidingöbron på strömningsförhållandena – underlag till MKB samt Hydraulisk bedömning av nya Lidingöbron.
I kapitel 4.5 i Modellering av effekten av Lilla Lidingöbron på strömningsförhållandena – underlag till MKB, står det att ”SMHI har en vattenföringsstation vid
Norrström som mäter utflödet från Mälaren”. Detta är felaktigt och SMHI vill
poängtera att mätstationerna som registrerar utflödet ur Mälaren inte ägs av SMHI.
Stationerna ägs och drivs av Stockholms hamnar. Stationen Mälaren ingår i det
nationella hydrologiska grundnätet och flödesuppgifter leveraras därför till SMHI.
Uppgifterna som finns tillgängliga i denna mätserie är heller inte från en viss
punkt/station i utflödet ur Mälaren, utan är summan av alla utlopp ur Mälaren.
Stationen Mälaren är således fiktiv och finns inte placerad vid Norrström som det står
i utredningen. Flödesuppgifterna från denna station inkluderar således alltså även
utflödet genom Södertälje. SMHI ställer sig frågande till om detta har beaktats i
utredningsarbetet.
SMHI kan inte uttala sig om ovanstående har någon påverkan på slutsatserna i
utredningarna och har i övrigt inga synpunkter på själva ansökan.
Avdelningschef Bodil Aarhus Andrae har beslutat i detta ärende som handlagts av
Lena Eriksson Bram.
För SMHI
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Chef Avdelning Samhälle och säkerhet
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