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Pilot Ljungan 

Delprojekt A2 Kraft- och reglergruppen 
 
Bakgrund 
Under början av 2020 startas projektet Pilot Ljungan upp på initiativ från 

Vattenkraftens miljöfond. Målet för pilotprojektet är att verka som en mall 

för hur samverkan inför den nationella prövningsplanen kan fungera i en 

större älv, samtidigt som projektet utgör samverkansprocessen för Ljungans 

huvudavrinningsområde. 

 

Ett antal projektgrupper har tillsatts inom projekt Pilot Ljungan och detta 

delprojekt ska belysa kraft- och reglerfrågor. 

 

Tabell 1. Projektorganisation för delprojekt A2 kraft- och reglergruppen. 

Anders Hamrén 

 

Katarina Funning 

Stefan Sandgren 

Sammankallande 

 

Sammankallande 

Deltagare 

 

Länsstyrelsen Jämtlands 

län 

Uniper 

 

Vattenfall 

Gerd Lejdstrand  Deltagare Statkraft 

Kent Pettersson Deltagare Fortum 

Mikael Skote /Anna Malmstedt Suppleant Fortum 

Christer Rönngren  Deltagare Vattenregleringsföretagen 

Alexander Segersäll Deltagare 

Länsstyrelsen Jämtlands 

län 

Lars Engström Deltagare 

Länsstyrelsen 

Västernorrland 

 

Denna projektplan avser projektgrupp A2:s arbete med att beskriva Ljungan 

vattenkraftssystem och dess energivärden - elproduktion och reglerkraft. 

Projektet är ett av flera delprojekt inom Pilot Ljungan 

 



 

Syfte och mål  
I första hand beskriva Ljungans vattenkraftssystem och dess energivärden i 

form av både elproduktion, elberedskap och reglerkraft, samt visa på 

möjligheter att utöka reglerförmågan utan negativ miljöpåverkan.   

I andra hand presentera en bild av hur olika miljöåtgärder påverkar Ljungan 

som leverantör av energi- och reglerkapacitet, samt eventuell påverkan på 

elberedskap. 

 

Arbetsmoment    
Sammanställa grunduppgifter vattendraget som regleringsmagasin, 

kraftverk och övriga dammar, med avseende på helhet, teknik, hydrologi, 

juridik och historiska data. 

Gruppen bör tidigt bestämma om något externt stöd behöver upphandlas. 

Hålla en nära kontakt med SvK gällande elberedskap, samt med 

energimyndigheten gällande elsystemets behov och begränsningar. SvK 

håller på att skriva en rapport som ska beskriva reglerförmåga på mer 

generell nivå. Den vill de gärna ha återkoppling på den från denna 

arbetsgrupp.  

 

Utreda möjligheter till ökad reglerförmåga med ingen eller minimal 

ytterligare miljöpåverkan. 

Ansvarar för att sammanställa en rapport för hur kraft- och reglersystemet 

fungerar i Ljungan i form av både elproduktion och reglerkraft. I den ska 

regleringens betydelse belysas ur perspektiven anläggning, prövningsgrupp, 

”elberedskapsområde” och nationellt. 

Utarbeta en metod för hur man kartlägger, värderar och presenterar värden i 

avrinningsområdet. 

Projektorganisation 
Projektgrupp A2 består av sammankallande Anders Hamrén (Länsstyrelsen 

Jämtland) och Katarina Funning (Uniper), samt deltagarna Stefan Sandgren 

(Vattenfall), Gerd Lejdstrand (Statkraft), Kent Pettersson (Fortum), Christer 

Rönngren (Vattenregleringsföretagen), Alexander Segersäll (Länsstyrelsen 

Jämtland), Lars Engström (Länsstyrelsen Västernorrland) 

 

Projektet rapporterar till projektledarna för Pilot Ljungan Elisabeth Undén 

(Vattenkraftens miljöfond), Madelen Rytterstam (Vattenmyndigheten för 

Bottenhavets vattendistrikt) och Ragnar Asklund 

(Vattenregleringsföretagen) 
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Genomförande  
Arbetsgruppen ska under tidsperioden mars 2020 – september 2020 

genomföra ett antal arbetsmöten per distans. Vid första mötet bestäms 

mötesfrekvens och formen för dessa. 

Återkoppla till SvK om när projektet behöver få indata från dem, tex 

gällande elberedskap och reglering. 

Beskrivningen av älvsystemet ska var klart innan sommaren. 

Under arbetsmöten kommer arbetsmomenten delas upp i delmoment med 

lämplig omfattning och fördelas på gruppdeltagarna, för att sedan 

presenteras vid nästa möte. Det är viktigt att arbetets omfattning och 

tidsåtgång dokumenteras för en framtida utvärdering. 

 

En rapport ska lämnas vidare till Pilot Ljungan. 

Informationssäkerhet 
Varje deltagare ansvarar för och bedömer den information som den 

sammanställer eller hanterar. Anders Hamrén ansvarar för bedömning 

aggregerad information på en virtuell arbetsplats eller i dokument. 

Utvärdering 
Arbetsgruppens arbete kommer utvärderas inom ramen för hela projektets 

slutförande, för att kunna tjäna som en mall för framtida 

samverkansprocesser. 


