
 

 

 

Möjligheter att utöka reglerförmågan  
 

Inom ramen för Pilot Ljungan har denna lista arbetats fram. Målet var att ta fram en lista på åtgärder som skulle kunna utöka reglerförmågan i älven utan 

negativ miljöpåverkan.  Detta har dock visat sig vara svårt. Vi har under arbetet tagit hjälp av andra arbetsgrupper i projektet för att få en bedöming på vilka 

av åtgärdena som skulle kunna ske utan negativ miljöpåverkan. Det har visat sig att de allra flesta åtgärderna kräver ytterligare utredning för att se vilken 

miljöpåverkan de olika åtgärdera skulle kunna medföra. Det innebär att arbetsgruppen inte kan påvisa vilka av åtgärderna som skulle kunna genomföras 

utan negativ miljöpåverkan. Det arbetet ryms inte inte ramen för Pilot Ljungan. 

Hänsyn vid en eventuell förändning av vattenhushållningsbestämmelserna bör även ta hänsyn tas till bland annat påverkan på samisk markanvändning, hur 

förändingarna påverkar isen vintertid och konskekvenser för nyttjande av flyttvägar. 

Listan nedan har tittat på varje kraftverk enskilt och vi har inte tittat på vilka effekter som det skulle ge för hela älven.  Inom ramen för pilot Ljungan har 

heller inte beräkningar på vilka reglervister de olika åtgärderna skulle kunna ge. 

 Möjlig förändring Den utökade reglerförmågan ger: 

Flåsjön: Ta bort begränsningen på 375 Mm3 enligt pkt 1-2 i dom 1973-10-12 för att alltid ha 400 
Mm3 att tillgå för avsänkning. I nuvarande dom utgår man från nivån i sjön den 1/10. Om 
ytan då är högre än 494,30 kan inte sjön avsänkas hela vägen till SG.  

Möjlighet ges att spara mer vatten 
till vintermånaderna.  

Öka kraftverkets slukförmåga eller tillåta max körning + spill genom lucka = totalt 120 
istället för dagens 60 kubik för att matcha Trångfors maxtappning .  

Möjlighet att producera dygnet runt 
i stationerna i övre Ljungan när det 
finns ett behov för detta. 

Trångfors: Kunna utnyttja magasinet mer än 30 cm – Skulle 40 cm, 50 cm eller 100 cm gå lika bra? 

Efter den 20 februari är det tillåtet att ta ner magasinet ytterligare 70 cm. dock måste 30 
cms variationen hållas under avsänkningen. 

Eftersom vi idag inte får ner 
tillräckligt med vatten från Flåsjön 
för att köra dygnet runt skulle en 
ökad vattenståndsvaraiation ge oss 
möjlighet att öka reglerförmågan 



 

 

 

Turinge: Tillåta korttid hela året. Idag är det inte tillåtet att korttidsreglera från islossningens början 
tom juni månad. Domen finns där för att detta behövdes för flottningens skull. 

Att magasinet kan nyttjas mer under 
denna period och att kraftverket då 
även kan vara delaktig i att bidra 
med reglerprodukter 

Havern: Åtgärda avbördningsbegränsningarna genom muddring uppströms och nedströms 
dammen. 

Möjlighet att styra bättre över 
vattnet. 

Holmsjön: Ersätta nuvarande minimtappning (20 m3/s som dygnsmedelvärde, delvis genom 
kraftverket) till gällande minimitappningen i älvfåran aktuell tid (2 alt 6 m3/s) och en 
minimitappning på 30 m3/s i Viforsen. 

Ger utrymme till en större reglering 
inom vecka.  

Tillåta korttidsreglering under återfyllnad av Holmsjön enligt vårflodsbestämmelsen. Mer flexibel körning 

Riva Alby Ringdalen. Vid haveri tar det längre tid att få ner spillet. Det går att korta 
gångtider. 

Om dammarna rivs behöver vi inte 
rampa spillet (vid stopp på kraftverk) 
på samma mjuka sätt som idag. 
Detta innebär kortare gångtider och 
att resterande del av Ljungan 
snabbare får tillgång till drivvatten. 
(Positiv effekt på miljön, 
vandringshinder rivs och älvfåran 
återställs.) 

Parteboda: Anpassad (ökand) slukförmåga i kraftverket. 

Vid renovering eller upprustning av Kraftverket uppgradera turbinerna till något högre 
maximalt flöde, motsvarande uppströms liggande kraftstation (Järnvägsforsen  145m3/s). 
Både Parteboda och Hermansboda kraftverk har idag lägre maximal turbinvattenföring 
(Qmax turbin 140m3/s).  

Möjlighet att producera el med 
högre effekt och minimera spill. 
Uppströms liggande station, 
Järnvägsforsen har turbinkapacitet 
på 145m3/s. Både Parteboda och 
Hermansboda kraftverk har lägre 
maximal turbinvattenföring (Qmax 



 

 

 

turbin 140m3/s). Vid höga flöden 
eller när effektbehovet är stort 
nyttjas ofta den maximala 
kapaciteten, vilket riskerar att 
kraftverk med låg turbinkapacitet 
måste spilla 

Ökad amplitud i Ångesjön 

Järnvägsforsen har turbinkapacitet på 145m3/s. Både Parteboda och Hermansboda 
kraftverk har Qmax turbin på 140m3/s. Under normala förhållanden (produktion dagtid 
och nattstopp) måste Parteboda kraftverk ”vänta in” vattnet från Järnvägsforsen innan 
maxproduktion i Parteboda kan uppnås. Ett något större magasin underlättar även 
hanteringen av nivåer vid höga mellantillrinningar och spill från ovanliggande kraftverk. 

Detta ger Parteboda en större 
möjlighet att anpassa produktionen 
till lastbehovet på morgonen och vid 
andra produktionsförändringar i 
Ljungan. Ett något större magasin 
skulle innebära att starten av 
Parteboda kan ske innan allt vatten 
från Järnvägsforsens start nått 
Ångesjön.  

Hermansboda: Anpassad (ökand) slukförmåga i kraftverket. 

Vid renovering eller upprustning av Kraftverket uppgradera turbinerna till något högre 
maximalt flöde, motsvarande uppströms liggande kraftstation (Järnvägsforsen  145m3/s). 
Både Parteboda och Hermansboda kraftverk har idag lägre maximal turbinvattenföring 
(Qmax turbin 140m3/s). 

Möjlighet att producera el med 
högre effekt och minimera spill. 
Uppströms liggande station, 
Järnvägsforsen har turbinkapacitet 
på 145m3/s. Både Parteboda och 
Hermansboda kraftverk har lägre 
maximal turbinvattenföring (Qmax 
turbin 140m3/s). Vid höga flöden 
eller när effektbehovet är stort 
nyttjas ofta den maximala 
kapaciteten, vilket riskerar att 
kraftverk med låg turbinkapacitet 
måste spilla 

Ökad amplitud i Hermansbodasjön Detta ger en större möjlighet att 
anpassa produktionen till 



 

 

 

Järnvägsforsen har turbinkapacitet på 145m3/s. Både Parteboda och Hermansboda 
kraftverk har Qmax turbin på 140m3/s. Under normala förhållanden (produktion dagtid 
och nattstopp) måste Parteboda kraftverk ”vänta in” vattnet från Järnvägsforsen innan 
maxproduktion i Parteboda kan uppnås. Ett något större magasin underlättar även 
hanteringen av nivåer vid höga mellantillrinningar och spill från ovanliggande kraftverk. 

lastbehovet på morgonen och vid 
andra produktionsanpassningar i 
Ljungan. Ett något större magasin 
skulle innebära att starten av 
Hermansboda kan ske samtidigt med 
Parteboda.  

Ljunga: Ökad amplitud i Borgsjön 

Även Ljunga kraftverk är starkt styrd av Järnvägsforsens produktionsplaner, men får vänta 
länge innan produktionsvattnet från ovanliggande kraftverk når fram till intaget. En ökad 
amplitud i Borgsjön skulle ge större frihet att reglera Ljungaverk ngt. mer solitärt.  

Detta ger en större möjlighet att 
anpassa produktionen till 
lastbehovet vid start och stopp samt 
ge större flexibilitet under drift.  

Acceptera större avvikelse mellan sjöarna Borgsjön och  sjön nerströms Borgsjön (inloppet) 

Vid avsänkt magasin är diffen/nivån mellan Borgsjön och intagsdammen till Ljunga 
kraftverk stor och blir en begränsande faktor med dagens reglervillkor. 

Möjlig större avvikelse samt fri 
utjämning (stigning/avsänkning) 
mellan sjö och intagsdamm skulle 
inte begränsa körplanen. Mindre 
hänsyn till ”väntan på vatten” och 
minskad tvingande produktion vid 
stopp. 

Leringen: Bygga ut kraftverket till 110 m3/s för att matcha Torpshammar. 

 

Ökar reglerbidraget och ökar 
produktionen i Torpshammar genom 
minskade fallhöjdsförluster 

Torpshammar Behåll vintergränserna i Stödejön, Torpshammar och ev Torpsjön. Alternativt korta ned 
perioden med sommargränser 

Ökar reglerbidraget i Torpshammar 

Skallböle: Höja gränsen för korttidsreglering till utbyggnadsvattenföring i Skallböle. Enligt dom 1982-
03-31 i VA 12/75 får man avleda 300 m3/s. 

 

Ta bort sommar SG i Stödesjön  

 

Ökar möjligheten till 
korttidsreglering  
(Viss påverkan på närboende 



 

 

 

sommartid. Positiv miljöeffekt på så 
vis att återregleringen blir bättre i 
Viforsen.) 

 Höja DG med 10 cm närmast kraftverket hela året på samma sätt som det är tillåtet under 
flöden 

 

Matfors Ta bort skönhetsspill Ökad produktion  

Viforsen Utreda om det finns tidpunkter på året som tappningen kan tillåtas variera mer Ökad korttidsreglering  som ger 
positiv effekt på reglerförmåga även 
uppströms Viforsen 

Ta bort sommar SG i Marmen 

 

Viss påverkan på närboende 
sommartid. Positiv miljöeffekt på så 
vis att återregleringen blir bättre i 
Viforsen. 

 Höja DG med 10 cm närmast kraftverket hela året på samma sätt som det är tillåtet under 
höga flöden 

 

Allmänt: Fria stigningsrätter isbelagd tid. Inga begränsningar i Q för att bedriva korttidsreglering. 

 

 

 


