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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.





Möjligheter att utöka reglerförmågan

Målet var att ta fram en lista på åtgärder som skulle kunna utöka reglerförmågan i 
älven utan negativ miljöpåverkan.

Vi har under arbetet tagit hjälp av andra arbetsgrupper i projektet för att få en 
bedömning på vilka av åtgärderna 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 åtgärderna skulle kunna medföra. 

Den lista som arbetats fram, där har vi har tittat på varje kraftverk enskilt. 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 regleringsvinster de olika åtgärderna skulle kunna 
ge.



Beräkningar

- Enkla beräkningar går att göra utan hänsyn till hur systemet 

ser ut. 

- Projektet har köpt in konsultstöd för att räkna på hela Ljungan 

i en konkurrensneutral modell.

- A1 arbetade fram listan på åtgärder som vi skulle beräkna

- A2 har hjälp till med att se till att verifiera modellen och även 

haft kontinuerlig kontakt med konsulterna och A1.

- Osäkerheter är att modellen har facit på både tillrinningar och 

priser och därför blir förmodligen verkliga produktionsförluster 

större, modellen är förenklad tex är återregleringsvillkoret i 

Viforsen borttaget för att få ner beräkningstiderna.

- Hade det funnits mer tid kunde hade man kunnat arbeta vidare 

med: Titta på extrema år

Framtida prisprognos

Klimatkorrigerade tillrinningar

Validera modellen med verklig produktionsdata



Detta har vi inte 
kommit i mål med:

Metodutveckling 

Elberedskap och 
elsystemets behov och 
begränsningar 



Erfarenheter, reflektioner, 
rekommendationer

Viktigt att alla förstår hur vattendraget 
fungerar

Önskedröm – ett gemensamt 
modellverktyg att använda i 
kommande  samverkansprocesser.

Det går inte att isolera en aktivitet i 
vattendraget utan vi behöver alltid 
titta på helheten.


