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1.Inledning  
Arbetsgrupp A2 kraft och reglergruppen fick uppdraget inom Pilot Ljungan att 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. 

Projektbeskrivningen går att läsa i sin helhet i Bilaga 1. 

2. Genomförande  
Arbetsgruppen startade sitt arbete i mars 2020 och tanken var då att arbetet skulle vara avslutat i 

september 2020. Hela pilotprojektet har förlängts och i april 2021 avslutas arbetsgruppens arbete. 

Allt arbete har skett på distans via digitala plattformar. Arbetsgruppen har genomfört ett 20 tal 

protokollförda möten. Utöver detta har gruppensmedlemmar deltagit i gemensamma workshops, 

utbildningar och kompetenshöjande aktiviteter inom projektet. Arbetsgruppens sammankallande 

har dessutom deltagit på projektledningens möten för alla gruppers sammankallande. 

Under hela projektets gång har det varit ett öppet klimat i arbetsgruppen vilket har lett till hög 

delaktighet och många bra diskussioner. 

2.1 Projektdeltagare 
A2:s sammansättning har förändrats över tid. De som deltagit hela eller del av tiden är 

sammankallande Anders Hamrén (Länsstyrelsen Jämtland) och Katarina Funning (Uniper), samt 

deltagarna Stefan Sandgren (Vattenfall), Gerd Lejdstrand (Statkraft), Emma Wikner (Statkraft). 

Mikael Eliasson (Statkraft), Kent Pettersson (Fortum), Christer Rönngren 

(Vattenregleringsföretagen), Anna Hedström Ringvall (Vattenregleringsföretagen), Alexander 

Segersäll (Länsstyrelsen Jämtland), Lars Engström (Länsstyrelsen Västernorrland), Anna-Lotta 

Söderberg (Bottenhavets vattenmyndighet), Joakim Thanke Wiberg (Vattenkraftens Miljöfond) 

Projektet har även köpt in konsultstöd från Jonas Bladh och Jonas Funkqvist för att få hjälp att 

beräkna olika miljöåtgärders produktionsförluster med hjälp av beräkningsmodellen HydroProdPlan. 

Verktyget är implementerat i Matlab och utvecklat av Vattenfall R&D. 

3. Projektbeskrivning - Arbetsmoment 
I projektbeskrivningen togs följande arbetsmoment upp som en väg för arbetsgruppen att komma 

framåt i sitt arbete. 

• Sammanställa grunduppgifter vattendraget som regleringsmagasin, kraftverk och övriga 

dammar, med avseende på helhet, teknik, hydrologi, juridik och historiska data.  

• Ansvara 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. 

• Utreda möjligheter till ökad reglerförmåga med ingen eller minimal ytterligare 

miljöpåverkan. 

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

avrinningsområdet. 

Gruppen skulle tidigt bestämma om något externt stöd behöver upphandlas. Dessutom skulle en 

nära kontakt med SvK hållas gällande elberedskap, samt med energimyndigheten gällande 

https://samarbetsytor.lansstyrelsen.se/pilotljungan/Delade%20dokument/A2%20Kraft-%20och%20reglergruppen/Färdigt%20material/Bilaga%201%20-%20Projektbeskrivning%20delprojekt%20A2%20Kraft-%20och%20reglergruppen.pdf


 

 

elsystemets behov och begränsningar. SvK höll under våren 2020 på att skriva en rapport som ska 

beskriva reglerförmåga på mer generell nivå.  

De grunduppgifter som är insamlade i detta projekt kommer inte finnas tillgängligt via denna 

slutrapport utan behandlas som arbetsmaterial som inte ska spridas utanför projektet. 

4. Resultat 

4.1 Beskrivning av Ljungan 
Under våren 2020 skrev arbetsgruppen rapporten ”Beskrivning av Ljungan -Vattenkraftsystem och 

energivärden i form av elproduktion och reglerkraft”. Syftet med rapporten är bland annat att öka 

förståelsen för hur Ljungans vattenkraftsystem fungerar. Stora delar av rapporten kommer kunna 

användas i samverkansprocessen när vattendraget ska beskrivas. 

 

Beskrivning av Ljungan -Vattenkraftsystem och energivärden i form av elproduktion och reglerkraft 

4.2 Ökade reglermöjligheter 
Den nationella planen ska leda till största möjliga nytta för vattenmiljön och till en nationell effektiv 

tillgång till vattenkraftsel. För att främja en ökning av vattenkraftens reglerförmåga och möjliggöra 

en samlad prövning uppmuntras ansökningar om effektiviseringsåtgärder i samband med 

prövningen för moderna miljövillkor.  

I A2:s uppdrag ingick att utreda möjligheterna för att öka reglerförmågan samtidigt som ingen eller 

minimal ytterligare miljöpåverkan får ske. För att gå i mål med uppdraget har:  

- Har Bilaga 2 – ökande reglermöjligheter arbetas fram. Den innehåller en lista på de 

vattendomar som vid en ändring skulle kunna öka reglerförmågan i Ljungan. 

- Andra arbetsgrupper i projektet fått ge sina synpunkter på vilka av dessa åtgärder som skulle 

kunna genomföras utan eller med minimal miljöpåverkan. 

De föreslagna förändringar kan i huvudsak sammanfattas som: 

- Ökad utbyggnadsvattenföring i flaskhalsar 

- Ökad möjlighet till korttidsreglering genom ändrade gränser i magasin  

- Ökad möjlighet till korttidsreglering genom minskade begräsningar på variation i tappning  

För att bedöma påverkan på miljö och andra intressen av de åtgärder som förslogs lämnades listan 

över till arbetsgrupperna A1 och B. Arbetsgrupperna bedömde att påverkan av åtgärderna på miljön 

och övriga intressen inte kunde bedömas utan att effekterna av de föreslagna förändringarna först 

utreds genom att till exempel nuvarande och framtida påverkan från på vattenstånds- och 

flödesförändringar beskrivs. 

En ambition var också att kunna göra modellberäkningar i Energiföretagens modell för att se vad 

dessa åtgärder skulle ge för effekter men detta arbete hanns inte med inom projektet. 

I arbetet har inte effekthöjningar i kraftverk tagits med då detta innebär omfattande investeringar 

som måste kunna räknas hem. Vi har inte heller tittat på andra tekniska lösningar för minimera 

kraftbortfall.  Detta blir en avvägning för den enskilda kraftproducenten. För att utreda 

förutsättningarna för att genomföra en sådan investering behöver därför även kostnaden för 

investeringen utredas liksom de förväntade ökade intäkterna och de juridiska förutsättningarna så 

att effektiviseringen till exempel inte strider mot icke-försämringskravet.  

https://samarbetsytor.lansstyrelsen.se/pilotljungan/Delade%20dokument/A2%20Kraft-%20och%20reglergruppen/Färdigt%20material/Beskrivning%20Ljungan%20-%20Vattenkraftsystem%20och%20energivärden%20i%20form%20av%20elproduktion%20och%20reglerkraft.pdf
https://samarbetsytor.lansstyrelsen.se/pilotljungan/Delade%20dokument/A2%20Kraft-%20och%20reglergruppen/Färdigt%20material/Bilaga%202%20-%20Ökade%20reglermöjligheter.pdf


 

 

4.2.1 Inför framtida samverkansprocesser 
För att förslag på åtgärder för ökad reglerförmåga bättre skall kunna hanteras i 

samverkansprocessen bör verksamhetsutövaren så tidigt som möjligt och gärna i samråd med 

länsstyrelsen kommit längre än till idéstadiet med att ta fram:  

- förslag på effektiviseringsåtgärder 

- bedömning av påverkan av effektivisering på miljön, elproduktion, reglerförmåga, 

investeringskostnader, ökade intäkter 

- förslag på skyddsåtgärder och försiktighetsmått för att neutralisera skadan av en 

effektivisering 

För att kunna utreda förutsättningarna för att öka reglerförmågan utan en betydande miljöpåverkan 

krävs ett tvärvetenskapligt arbetssätt.  

4.3 Miljöåtgärders påverkan på vattenkraftsproduktionen i Ljungan  
Pilot Ljungan har köpt in konsultstöd från Jonas Bladh och Jonas Funkqvist för att få hjälp att beräkna 

olika miljöåtgärders produktionsförluster. I arbetet har beräkningsmodellen HydroProdPlan använts. 

Verktyget är implementerat i Matlab och utvecklat av Vattenfall R&D. Ljunganmodellen är 

implementerad av Energiföretagen Sverige och hos några av deras medlemsföretag. Den version av 

modellen som använts i studien finns efter avslutat arbete hos Vattenkraftens miljöfond. 

Enklare åtgärder som enbart påverkar ett enskilt kraftverk kan räknas med en förenklad beräkning i 

till exempel Excel. Åtgärder som innefattar ändrad reglering, spill eller styrd produktion påverkar 

däremot hela älven eftersom vattnet behöver tas från de större magasinen och passera samtliga 

kraftverk. Sådana åtgärder förändrar uttaget av vatten jämfört med hur det skulle vara baserat 

enbart på efterfrågan av energi. För att utreda effekterna av sådana åtgärder behöver hela älven 

simuleras i en modell som tar hänsyn till samtliga magasin och kraftverk med villkor, tillrinningar och 

gångtider. Ett exempel på detta är att flödet i Matfors inte kan isoleras från resten av älven. I 

Matfors finns ingen möjlighet att lagra vatten, utan alla regleringar är en följd av reglering i 

Skallböle, stationen uppströms Matfors. I Skallböle finns en viss volym tillgänglig i Stödesjön, men 

sett över längre period behöver vatten tas från de större reglermagasinen. Om man räknar på en 

åtgärd isolerat för ett kraftverk utan magasin missar därför man den påverkan ändrat vattenuttag 

har för resten av kraftverken i älven då produktion sker när efterfrågan är lägre. 

Alla större aktörer inom vattenkraft har egna modeller över älvar och kraftverk för att simulera 

produktion i en älv och dess påverkan av olika åtgärder, samt prognoser för konsumtion och 

klimatpåverkan. Det finns ett antal modeller för den tillämpningen och företagen har gjort olika val 

och använder därmed olika modeller och system. Anledningarna till att HydroProdPlan valdes i 

Pilotprojekt Ljungan var flera. Dels att Johan och Jonas ställde sin tid och kompetens till förfogande, 

dels att modellen inte är företagsintern utan konkurrensneutral. En fördel är också att den kan sättas 

upp för samtliga HARO vilket därmed ger jämförbara resultat. 

4.3.1 Arbetsgång 
I deras arbete har A1s bruttolista legat till grund för beräkningarna. A2s arbetsinsats har varit att ta 

fram underlag som använts som input i modellen. Till exempel tillrinningar, data på anläggningarna 

och vilka vattenhushållningsbestämmelser som idag gäller i anläggningarna. 

A2 har under arbetet varit med och tagit del av resultaten och hjälpt till att förbättra modellen 

genom att granska att indatat är rätt. När arbetet kom igång ordentligt bjöds A1 in att delta i möten 

tillsammans med arbetsgruppen, Johan och Jonas. 

 



 

 

Fokus har varit att studera produktionsförändringar för de olika åtgärderna. I och med att 

projektgruppen A3 lades ner i förtid har ingen utvärdering de vilka åtgärder genomförts inom pilot 

Ljungan. 

4.3.2 Modellen 
Den modell som har använts i dessa simuleringar är deterministisk. Det innebär att den har tillgång 

till data för hela den tidsperiod som simuleras och kan optimera utifrån den vetskapen. Modellen 

känner till både tillrinningar och pris under optimeringsperioden. Det gör att modellen kan disponera 

magasinen fullt ut och samtidigt säkerställa att det finns nog med vatten för att hålla vattendomar, 

minimera spill och kunna producera om x antal veckor när behovet är stort. I verkligheten planeras 

produktionen baserad på prognoser för både energibehov och tillrinning. Eftersom prognoser har 

osäkerhet behöver man i verkligheten gardera sig. År när vårfloden startar senare än normalt samt 

under torra perioder behöver det finnas vatten lagrat i magasinen för att upprätthålla krav på 

minimitappning/minimispill. En åtgärd som innebär ett spill kommer därmed i praktiken att fungera 

som en magasinsrestriktion. Det modellberäknade resultatet är därför i många fall lägre än ett 

verkligt utfall skulle bli och att se på som ett nedre estimat.   

För att korta beräkningstiden gjordes en förenkling av Ljungans modell genom att ta bort 

återregleringsvillkoret både i Stödesjön och Marmen. Återregleringen har stor påverkan på nedre 

Ljungan och Gimåns reglering. En beskrivning av återregleringsvillkoret finns i ”Beskrivning av 

Ljungan -Vattenkraftsystem och energivärden i form av elproduktion och reglerkraft”. Att modellen 

inte tar hänsyn till detta är värt att notera då det påverkar simuleringen av Ljungan och inför en 

osäkerhet i modelleringen.  

Simuleringar har gjorts för tre år och med tillhörande historiska pris. Åren som simulerats är inte 

extrema vare sig åt det torra eller det våta hållet. Simulering bör göras med större utfallsrum, en 

prisprognos för ett framtida energisystem samt klimatkorregerade tillrinningar. 

Modellens referens har inte jämförts mot verklig produktion för att validera hur väl den återskapar 

verkligheten. Den utvärdering som har gjorts är en jämförelse mellan historisk verklig och simulerad 

magasinsutveckling i de större magasinen för de år som simulerats.  

För att kvalitetsetssäkra modellens kvantitativa resultat anser A2 att ovan nämnda osäkerheter bör 

undersökas ytterligare: validering mot produktionsdata, återregleringens effekt på korttidsreglering, 

större utfallsrum av torr och våtår, klimatprognos, framtida prisprognos samt värdering av påverkan 

av det faktum att modellen är deterministisk.  

Fokus bör ligga på att modelleringen har lett till metodutveckling för kvantifiering av miljöåtgärders 

påverkan på balans och reglerförmåga och inte enbart resultat i form av absoluta 

produktionsförluster. Detta är ett stort kliv framåt. 

4.4 Metodutveckling 
Arbetsgruppen har inte hunnit med under projektets gång att beskriva och rekommendera en metod 

för hur man kartlägger, värderar och presenterar värden i avrinningsområdet. 

4.5 Elberedskap och elsystemets behov och begränsningar 
Inom projektets ramar har arbetsgruppen inte kommit vidare i frågan hur olika åtgärder skulle 

påverka landets elberedskap eller elsystemets behov och begränsningar. I rapporten ”Miljöåtgärders 

påverkan på vattenkraftsproduktionen i Ljungan” finns ett avsnitt som belyser frågan om hur 

produktionen flyttas över tid för olika case.  



 

 

5. Erfarenheter, reflektioner och rekommendationer till framtiden  
Vid Ljunganpilotens uppstart var ”A2-kraft och reglergruppen” lite osäkra på själva uppgiften och 

gick därför direkt in på deluppdraget att beskriva Ljungan ur ett produktionsperspektiv. Att beskriva 

produktionsnyttan och flexibiliteten i en älv kan göras relativt enkelt, genom att visa hur älven 

regleras och flöden förändras inom olika tidsspann, motsvarande de perioder kopplade till olika 

typer av elbehov. I efterhand kanske tiden till en början kunnat nyttjats mer till utbildning och 

övergripande kunskapsdelning om vattenkraft, vattenreglering och olika regleringsspecifika 

produkters fysiska påverkan på miljön samt miljö- och reglermässiga samband.  

Under ett inledande skede av ett projekt eller samarbete mellan olika aktörer krävs att stor vikt 

läggas vid förståelse för uppdraget, varandras roller, syften och mål. För att nå resultat måste man 

tidigt i processen ge tid till utbildning i var och ens expertområde. Jobba utifrån tydligt satta ramar, 

vara eniga om målen och slutprodukten samt vara transparanta.  

I första delen av pilotprojektet saknade A2 praktiska exempel att räkna produktionspåverkan på och 

ville heller inte föregå A1-miljögruppens arbete med att ta fram egna case, tagna ur luften. I denna 

pilot hade Kraft och reglergruppens uppdrag och arbete kunnat komma in något senare i 

arbetsprocessen, när miljönyttorna är kartlagda och listan från A1 med önskade åtgärder fanns på 

plats. 

5.1 Modeller 
En stor del av arbetet för A2 bestod i att ta fram en metod för beräkning av produktionspåverkan 

utifrån de föreslagna miljöåtgärderna. Att kunna modellera hela huvudavrinningsområdets 

huvudflöde/flöden ger det bästa svaret på hur/om en eller flera miljöåtgärder påverkar 

elproduktionen. Modelleringen svarar både för positiva och negativa effekter för den enskilda 

anläggningen såväl som för hela älven. En del case, med krav på mindre ökat spill kan i vissa fall 

hanteras med en enklare beräkning med exempelvis Excel, för att ge en uppfattning om åtgärdens 

negativa påverkan på produktionen. Alla miljöåtgärder och kombinationer av åtgärder kan och bör 

modelleras för att jämföras mot ett basscenario. En stor fördel med ett modellverktyg är att samma 

verktyg kan användas och ge en likvärd påverkansbedömning för alla HARO’n som skall hanteras 

inom NAP. Observera att efterfrågan på framtida ”stödtjänster”, tex. olika frekvensstyrda produkter, 

inte kan modelleras i det för projektet aktuella verktyget. 

5.2 Tvärvetenskapligt arbetssätt 
Arbetet inom Pilot Ljungan har varit upplagt så att olika arbetsgrupper har tittat på olika saker. 

Piloten har inte heller tittat på modernisering av vattenkraftverken. I och med att piloten inte tittar 

på effektiviseringen av vattenkraften och miljöanpassning parallellt skapas en målkonflikt mellan att 

minimera kostnaderna och miljöanpassa vattenkraften. Hade fokuset istället varit att modernisera 

vattenkraften i Ljungan genom att både studera potentiella effektiviseringsåtgärder, framtida flöden, 

behov av klimatanpassning och potentiella miljöåtgärder parallellt hade sannolikt nyttor kunnat 

skapas för samtliga aktörer samtidigt som en eventuell påverkan från en effektivisering hade kunnat 

neutraliseras. Med resultatet att många miljöåtgärder som har en betydande nytta skulle kunna 

genomföras samtidigt som anläggningarnas effektiviseras, reglerförmågan och bolagens 

konkurrenskraft ökar. 

Ovanstående resultat hade eventuellt kunnat nås med ett tvärvetenskapligt arbetssätt. Det 

förutsätter att kompetens från alla ämnesområden som berörs samlas (hydraulik, ekologi, 

klimatanpassning, elproduktion, hydrologi, dammsäkerhet mm).  



 

 

5.3 Parallella aktiviteter 
Det pågår även forskningsprojekt vid Umeå Universitet kring miljönytta av åtgärder i Ljungan. Vi har 

inom projektet fått presenterat för oss om deras arbete hittills. Det blir spännande att ta del av 

deras resultat och se vad de kommer fram till. Om man i framtiden vill jämföra deras beräkningar 

med de som är gjorda inom Pilot Ljungan är det viktigt att se till att samma indata används. 

Det hade varit intressant att ta del av hur andra länder i Europa implementerar vattendirektivet och 

vilka metoder som utvecklats internationellt. 

5.4 Tekniska lösningar 
I samband med att de nya miljövillkoren tillkommer till anläggningarna rekommenderar vi att  

verksamhetsutövarna ser över möjligheten med nya tekniska lösningar för att ta tillvara på vattnet 

på bästa sätt. Exempelvis skulle ett ”minikraftverk” kunna anläggas för att säkerställa ett basflöde 

mellan kraftverken eller för att säkerställa att uppvandrande fisk hittar till en fiskväg. 

5.5 Framtida behov  
Det finns ett behov att kunna optimera vattenkraften både ur miljö- och kraftsynpunkt.  Det vore bra 

om det i framtiden fanns en allmänt accepterad modell som kan användas i alla avrinningsområden 

och som kan påvisa både kraft- och reglerförändringar.  

Dessutom hade det  varit bra om det fanns tillgång konkurrensneutrala och öppna klimatscenarier 

och prisprognoser för att kunna köra modellen med olika ingångsdata.  

Arbetet som har gjorts inom Pilot Ljungan visar behovet av ett tvärvetenskapligt arbetssätt och att 

förutsättningarna för att optimera avrinningsområden både ur miljö- och kraftsynpunkt behöver 

hanteras parallellt. För att utreda eventuella åtgärder krävs ett omfattande företagsekonomiskt 

arbete innan tillståndsprocessen påbörjas, då vissa åtgärder kräver stora investeringar. Det är därför 

viktigt att detta görs så tidigt i processen som möjligt.  

 


