
 

 

Slutrapport för arbetsgrupp A3 
Pilotprojekt Ljungan 
 

1. Inledning  
Arbetsgrupp A3 hade som syfte att förena resultat från framförallt arbetsgrupperna A1 och A2, men 
även arbetsgrupp B för en prioritering eller avvägning av åtgärder i olika scenarier som visas i bild 1 i 
projektplanen. I prioritering ingick att ta hänsyn till miljönytta och påverkan på kraftverk, och andra 
värden.   

2. Arbetsplan 
En arbetsplan för arbetsgrupp A3 fastställdes 2020-06-05 (Bilaga 2_1_Arbetsplan A3_200605.pdf). I 
arbetsplanen har syfte, arbetsuppgifter, genomförande och tidsplan för arbetsgruppen beskrivits. 
Nedan följer en kortfattad sammanfattning av innehållet i arbetsplanen.  

Syftet för arbetsgrupp A3 har varit att länka ihop underlag och information från arbetsgrupperna A1 
(ekologi), A2 (kraft och reglersystem) och B (andra värden) för att sedan göra prioriteringar eller urval 
av miljöåtgärder enligt tre scenarier, med respektive 0%, 0,5% och 5% produktionspåverkan.  
Beslutet om de tre nivåer togs på ett projektgruppsmöte efter föredragande av projektledningen. 
Resultatet var tänkt att kunna användas i omprövningsprocessen i Ljungan men arbetsprocessen 
skulle även kunna nyttjas inom andra avrinningsområden med storskalig vattenkraft.  

Ett antal arbetsuppgifter specificerades i arbetsplanen men inte alla har slutförts. Dessa arbetsgifter 
har genomförts:  

1. Komplettering och fastställande av arbetsplan. 
2. Tidsplan för olika arbetsuppgifter och vem som ska göra dessa. 
3. Bokning av möten i arbetsgruppen. 
4. Uppläggning av projektmapp på samarbetsytan där olika underlag kan läggas in. 
5. Beskrivning av redan framtagna metoder för prioritering och avvägning av miljöåtgärder. 

Fördelar och nackdelar med olika metoder samt vilka underlagsdata som krävs har beskrivits. 
6. Beskrivning av Vattenmyndigheternas avvägningsmetod och krav på underlag. 
7. Kartläggning av föreslagna åtgärder för att nå gällande normer. 
8. Val av två metoder för att prioritera miljöåtgärder enligt tre scenarier, 0%, 0,5% och 5% 

produktionspåverkan. Metoderna som valdes var PRIO-KLIV och Vattenmyndigheternas 
avvägningsmetod.  

I det senare skedet av A3:s arbete i pilotprojektet visade det sig att länsstyrelsen på grund av 
resursbrist inte kunde engagera sig längre i arbetet i arbetsgrupp A3. Myndigheten behövde 
prioritera arbete med framtagande av miljökvalitetsnormer samtidigt som arbete med förberedelse 
för den formella samverkan hade dragits igång. Därmed blev det inget vidare arbete med själva 
prioritering av åtgärder enligt de två utvalda metoder eller tre scenarier.   

3. Genomförda arbetsgruppsmöten och deltagare 
Under projektperioden har ca 15 arbetsgruppsmöten hållits. Vid mötena har Erik Sparrevik och Bart 
De Wachter alternerat att vara ordförande för mötet. Deltagarna i arbetsgruppen har efter en viss 



 

 

ordning fått föra kortfattade minnesanteckningar. Mötena har som regel haft en fastlagd agenda 
med följande punkter: 1) Föregående minnesanteckningar, 2) Information från projektledningen, 3) 
Arbetsplan, 4) Tidsplan, 5) Arbetsuppgifter och 6) Nästa möte. Under punkt 5 hanterades också 
diskussioner om texter som var resultat av arbetsuppgifter.   

I de senare mötena utökades A3 med deltagare från arbetsgrupp A1 och arbetsgrupp A2. 

Följande personer har varit delaktiga i mötena: Erik Sparrevik (Vattenfall) sammankallande, Bart De 
Wachter (LstZ) sammankallande, Birgitta Adell (Fortum), Anders Bergman (Statkraft), Johan Tielman 
(Uniper), Johan Charlier (LstY), Katarina Funning (Uniper), Sara Jonsson (LstY), Kent Pettersson 
(Fortum), Alexander Segersäll (LstZ), Ingemar Näslund (LstZ), Marcus Bryntesson (LstY), Emma 
Wikner (Statkraft), Åsa Tjäder (VM BH), Sofi Lundbäck (LstY) och Anna Lotta Söderberg (VM BH). 

4. Kartläggning av miljökvalitetsnormer och föreslagna åtgärder  
Under ett tidigt skede för arbetet inom arbetsgrupp A3 framkom behovet att förstå normsättning 
som gällde under 2020 för naturliga vatten (vattenförvaltningscykel 2) och KMV (förlängning 
vattenförvaltningscykel 2) och som finns i VISS. VISS visar miljökvalitetsnormer för enskilda 
vattenförekomster. Behovet att få en överblick över hela HARO:n formulerades och ledde till att ett 
konsultuppdrag beställdes hos AFRY-Ekom. Uppdraget skulle också identifiera motsättningar i 
normsättningar mellan naturliga vatten (cykel 2) och KMV (förlängning cykel 2) Resultat av uppdraget 
finns i följande filer:  

• 4_0_Ljungan_PM_AfryEkom_2020-09-10.pdf: Slutrapport från konsultuppdrag 
• 4_1_Ljungan_översikt_ AfryEkom_2020-09-10.xlsx: Sammanfattande Excel fil som visar 

överblick av normerna  
• 4_2_GISunderlagAfryEkom.zip: Framtagna GIS filer som visar geografiskt underlag som 

laddades ner från länsstyrelsens geodatakatalog och kombinerades med VISS information. 
Underlaget innehåller bland annat relevanta vattenförekomster, normer och åtgärdsförslag.   

• 4_3_AFRY EKOM MKN VISS Ljungan 20200910.ppt: konsulternas presentation av resultat 

5. Sammanfattning metoder för prioritering och avvägning av 
miljöåtgärder 

Arbetsgrupp A3 har övergripande sammanställt befintliga metoder. I rapporten 5_0_Metoder för 
prioritering och avvägning av miljöåtgärder.docx har metoder för värdering/rangordning/prioritering 
av miljöåtgärder sammanställts.  

Metoder som beskrivs är:  

1. PRIO-KLIV  
2. FRAM-KLIV 
3. Hållbar Vattenkraft i Dalälven 
4. Prioriteringsindex för fiskpassage 
5. SÅV – (Samlad Åtgärdsplan för Vatten) 
6. VM:s KMV normsättningsmetod cykel 2,5  

För och nackdelar med olika metoder har beskrivits. Behov av vidareutveckling av beskrivna metoder 
har också gjorts.  De metoder som tagits med i denna sammanställning är sådana där det finns 
metodbeskrivningar och som använts i olika forsknings- samverkans- och pilotprojekt.  



 

 

Ytterligare underlag till sammanfattning finns i följande rapporter  

• 5_1_PRIO-KLIV.pdf 
• 5_2_FRAM-KLIV.pdf 
• 5_3_Hållbar vattenkraft Dalälven - metodik 
• 5_3_HVD_18042018_borlänge_ppt.pdf 
• 5_3_HVD_2018-05-DÄ-naturvärden.pdf 
• 5_3_HVD_PM-2018.pdf 
• 5_3_HVD_PM Hur långt når åtgärdsplanen i förhållande till MKN för vatten.pdf 
• 5_3_HVD_Åtgärdsplan för vattenkraftens miljöåtgärder i Dalälven.pdf 
• 5_4_Återställande_fiskvandring_Gästrikland.pdf 
• 5_5_SåV_Pilotprojekt Tidan slutrapport 2020-07-02.pdf 
• 5_6a_VM_MKN_KMV_Vattenkraft.pdf 
• 5_6b_VM_Metod_bilaga1.pdf 
• 5_6c_VM_Metod_Bilaga2_Tabeller.pdf 
• 5_6d_VMmetod_MKN_KMV_presentation.pdf 

 

6. Val av metoder för prioritering och avvägning av miljöåtgärder 
 

Under ett arbetsmöte kom arbetsgruppen fram, genom diskussion, att testa följande två metoder: 
PRIO-KLIV och Vattenmyndighetens metod. Diskussioner visade att det skulle behöva en del 
anpassningar till de tidigare beskrivna metoderna. Vilka modifieringar som skulle behöva blev inte 
utredd.  Beroende av ändringar i arbetsplanen genom resursbrist hos myndigheterna avslutades 
detta arbete i förtid. 

7. Erfarenheter från Pilot Ljungan var ett projekt där testa var fokus:  
• Hur upplevde du att processen i A3 gick till? 
• Hur tycker du slutresultatet blev? 
• Nämn minst 2 saker som var bra? 
• Nämn minst 2 saker som inte var så bra? 
• Minst ett medskick utifrån A3:s arbete till samverkansprocessen? 

 

Erfarenheter från Unipers deltagare (Johan Tielman och Katarina Funning) 

Kännetecknande för arbetet i A3 har varit att det funnits oklarhet och olika uppfattningar om målet 
för gruppens arbete. Att komma överens om vad projektets och gruppens slutprodukt ska bestå i har 
därför tagit mycket tid och arbete i anspråk och lett till att arbetet försenats. Istället för att, som 
ursprungligen var tänkt, ett scenario skulle beskrivas har istället tre scenarier valts ut vilket 
naturligtvis också gjort arbetet mer omfattande. Under slutet av hösten utökades också gruppen 
med fler och fler deltagare med allt vad det innebär i form av tidsåtgång, komplexitet etc. 

Gruppen har ägnat mycket tid åt att beskriva olika avvägningsmetoder vilka nu finns beskrivna i ett 
dokument. Eftersom det funnits olika kunskap och erfarenheter från dessa hos A3´s medlemmar har 
det varit svårt att kunna enas om en metod, varför två valdes ut som tänkta att gå vidare med. 
Förhoppningsvis kan detta dokument komma andra projekt och samverkansprocesser till godo. Om 
vi hade haft möjlighet att disponera om tiden borde vi kanske lagt mer tid på att lära oss och få en 



 

 

bättre förståelse om de olika processerna för att snabbare komma fram till vilka metoder vi sedan 
skulle arbeta vidare med. På så sätt kanske det även hade underlättat för A1 och A2 om vad de 
behöver arbeta fram för att kunna komma framåt i arbetet enligt de metoder som vi valt. 

Det stora arbetet för gruppen skulle ha påbörjats nu när det börjar finnas underlag från de andra 
arbetsgrupperna. I och med att arbetet avslutas i förtid i arbetsgrupp A3 har inte syftet med 
gruppens arbete uppnåtts. Det är naturligtvis olyckligt för projektet som helhet då det innebär att det 
inte är möjligt att, inom ramen för pilotprojektet, göra de viktiga och nödvändiga avvägningar som 
kommer att krävas inför kommande omprövningar. 

Det som har varit positivt är att det funnits ett genuint intresse och en vilja från deltagarnas sida att 
komma framåt i arbetet. Arbetsgruppen har också sammantaget representerat en stor och bred 
kompetens inom de områden som varit viktiga. 

Inför kommande samverkansarbete skulle det underlätta om en tydlig vägledning från berörda 
sektorsmyndigheter inom områden som samverkan, utpekande av KMV och tillämpning av undantag 
finns på plats och tillämpas. En annan viktig sak att ta med sig är hur det riktvärde för 
produktionspåverkan på såväl nationell som HARO-nivå ska tillämpas i normsättning och prövning. 
Ett utkast till en sådan vägledning från SVK och STEM har just tagits fram och det är viktigt att den 
färdigställs och används i vattenförvaltningsarbetet. Att spelplanen fortfarande, så nära kommande 
samverkan och omprövningar är otydlig, riskerar annars att i onödan komplicera och i värsta fall 
fördröja genomförandet av den nationella plan som riksdagen beslutat om. 

 

Kent Pettersson, Birgitta Adell /Fortum 

Den erfarenhet vi har från denna typ av arbete är från ”Hållbar vattenkraft i Dalälven”. Det finns paralleller i 
dessa båda projekt, med arbetsgrupper, uppdrag och frågeställningar. Men även olikheter. Vi ser inte att HVD 
skulle vara en arbetsmetod (som i A3’s metodbeskrivning), utan är mer ett färdigt arbetssätt, process där flera 
metoder är anpassade för olika syften. Den största skillnaden mellan HVD och Ljunganpiloten är att 
Dalälvsprojektet drevs av en mycket aktiv projektledare och att miljö (”A1”) och produktionsgruppen (”A2”) 
beskrev och tog fram sina egna, bästa anpassade metoder för respektive frågeställning. Projektledaren 
arbetade dessutom på heltid med projektet vilket är en stor skillnad mot Ljunganpiloten. I denna pilot var ”A3-
gruppens” uppdrag inte tydliggjort. I jämförelse med tidigare erfarenheter från piloten i Dalälven kändes att 
A3:s uppgift, kunskap och behov finns i respektive arbetsgrupp. 

En personlig reflektion från mig (Kent) som tidigare ”vattenplanerare” och med ”elproduktionssynvinkel” var; 
att de diskussioner som fördes under A3’s arbetsmöten ofta var utanför mitt kunskapsområde.  

I enighet med Unipers erfarenhetstext (andra stycket) har det varit svårt att enas om metod. Jag tror att ett 
tidigt delegerande till arbetsgrupperna i Ljunganprojektet till att ta fram egna arbetsmetoder har kanske varit 
effektivare. Expertisen finns där. 

Ett förbättringsområde i Ljunganpiloten hade varit att våga ta beslut. Att våga testa. Det är trots allt ”bara” en 
pilot. Det var har varit lite för mycket ”ältande”. Tydligare direktiv för de olika delarna i projektet hade 
förmodligen underlättat arbetet.  

På den positiva sidan känner vi att det finns en välvilja i att alla vill se ett bra resultat och att våra möten varit 
öppna med friska diskussioner. 

Det har även varit positivt att lära känna varandra (även om det varit begränsat till Skype/Teams). Vissa möten 
har varit framåtsyftande och konstruktiva. 

 



 

 

 

Erfarenheter från Statkrafts deltagare (Anders Bergman, Angela Odelberg och Emma Wikner) 

Utöver vad som framförts ovan anser vi att arbetsgruppen skulle gynnats av att arbetsuppgifter tydligare 
fördelats mellan deltagarna. Att så inte gjorts har inneburit att en stor arbetsbörda burits av de 
sammankallande. Arbetsgruppen har haft mycket möten men det har inte bedrivits särskilt mycket aktivt 
arbete emellan mötena, annat än av de sammankallande. 

För ett pilotprojekt måste det finnas en möjlighet att testa metoder och angreppssätt utan att det ses som 
ställningstaganden för framtida hantering. Arbetet med att beskriva olika värderingsmetoder tog lång tid då det 
var svårt att enas kring innehållet/formuleringar då det tycktes finnas en oro att beskrivningen skulle ses som 
en värdering.  

Arbetsgruppens deltagarantal och omfattningen av arbetsuppgifter har vuxit successivt. Troligen hade 
framdriften gynnats av en mer fokuserad arbetsgrupp med tydliga arbetsuppgifter, vilka skulle kunna ha 
formulerats i en större krets, nu blev det många viljor och förförståelse rörande i princip varje fråga som 
diskuterades i gruppen. Inför framtiden kan troligen mindre arbetsgrupper med tydligare uppdrag kunna 
arbeta mer affektivt.    

Det stora deltagarantalet visar på ett stort intresse hos deltagande aktörer för arbetet som skulle bedrivas i 
gruppen.  Diskussionerna i arbetsgruppen har också varit öppna och olika infallsvinklar har på ett konstruktivt 
sätt kommit till tals vilket är viktigt för förståelsen av olika parters perspektiv. 

Arbetet som gjorts inom A3 lagt en grund för dialogen i samverkansprocessen som ju är en väldigt viktig del i 
arbetet som vi har framför oss.  Startsträckan är inte lika lång och vi tar till vara erfarenheter inför framtiden. 

 

Erfarenheter från Vattenfall (Erik Sparrevik) 

Jag var tillsammans med Bart De Wachter sammankallande i arbetsgruppen. Arbetsprocessen var 
från början oklar både vad gäller mål och slutresultat. Hur och vilka leveranser som A3 skulle kunna 
få från de andra arbetsgrupperna var inte klart från början. Det tänkta slutresultatet som var att 
använda tre scenarier för att prioritera miljöåtgärder kommer inte att kunna levereras eftersom 
länsstyrelsernas representanter inte har möjlighet att delta i det fortsatta arbetet.   

Det som var bra med arbetet i gruppen var att vi hade många bra och givande diskussioner om olika 
prioriteringsmetoder. Förhoppningsvis kan också sammanställningen av olika metoder för avvägning/ 
prioritering komma till nytta i kommande omprövningar. 

Det som inte var bra var att arbetet bara att sammanställa olika metoder för avvägning/prioritering 
som skulle kunna användas tagit väldigt lång tid. Problematiken ligger nog i att deltagarna (jag räknar 
mig själv dit) inte haft tillräcklig tid för att arbeta med projektet. Dessutom var det flera av deltagarna 
i A3 som också deltog i andra arbetsgrupper.  

Ett medskick till det fortsatta arbetet i samverkansprocessen är att ha projektledare som verkligen 
har tid för arbetet. Se till att övriga deltagare i samverkan också har tid för arbetet. Involvera inte för 
många personer i början av arbetet. Ha tydliga mål och förväntat slutresultat av samverkan.  

 

 

 

  



 

 

Erfarenheter från Länsstyrelsen Västernorrland (Johan Charlier, Sara Jonsson och Sofi Lundbäck) 

Mötena har överlag varit strukturerade och lärorika. Alla gruppmedlemmar har underhand haft 
möjlighet att ge sina synpunkter. Det har funnits en vilja i arbetsgruppen att hitta vägar att arbeta 
tillsammans. De sammankallande i gruppen har genomfört jobbet på ett föredömligt fokuserat och 
framåtsyftande sätt. Något gruppen ej har haft makt över är att det övergripande syftet med Piloten 
initialt av olika anledningar inte var fastställt på ett tydligt sätt. Därmed blev även arbetsuppgifter 
och ansvarsfördelning oklara initialt såväl inom som mellan arbetsgrupper. Detta klarnade 
underhand och hjälptes av att grupperna fick tillfälle att mötas i de gemensamma arbetsmötena 
(workshops). 

Hur tycker du slutresultatet blev? 

Ett lärorikt arbete genomfördes inom A3 i form av möten, diskussioner och genomgång av olika 
modellverktyg för prioritering av miljöåtgärder vid vattenkraftverk och dammar. Det resulterade i en 
skriftlig sammanställning av kända modeller som kan nyttiggöras även i andra sammanhang 
framgent. 

Nämn minst 2 saker som var bra? 

Att verksamhetsutövare och länsstyrelser har haft möjligheten att samtala och diskutera aktuella 
frågeställningar vid ett flertal tillfällen har varit positivt, samverkan måste få ta tid. Länsstyrelsen ser 
det även som positivt att vi fått lära känna varandra bättre och därmed fått en större förståelse för 
våra olika ingångslägen i denna process. Länsstyrelsen anser också att arbetet i hela Pilotprojektet 
utgör en bra start för arbetet med ett helhetsperspektiv på vattenförsörjning, elproduktion, 
miljönytta och samhällsnytta som kommer bli nödvändigt framöver. 

Nämn minst 2 saker som inte var så bra? 

Möjligen hade det varit bra om det tidigare i processen varit några personer från de olika 
arbetsgrupperna som gemensamt kommit fram till vad respektive arbetsgrupp skulle leverera och 
vilka faktiska arbetsuppgifter som låg på respektive arbetsgrupp.   

Länsstyrelsen upplevde att branschen i vissa enskilda frågor hade en viss skepsis mot forskningen, 
dess tillförlitlighet, användbarhet. Det hade även varit bra om klimatförändringarna och 
vattendirektivet fått mer fokus tidigare i arbetet.  

Minst ett medskick utifrån A3:s arbete till samverkansprocessen? 

Samverkan kräver tid samt engagemang från samtliga deltagande parter. Trots att man kanske inte är 
överens om vissa delar är det viktigt att man respekterar deltagarnas olika ståndpunkter. Även viktigt 
att processen hela tiden drivs framåt och man därför bör undvika att hänga upp sig på de delar som 
man inte är överens om.  

Erfarenheter från Länsstyrelsen Jämtland/Vattenmyndigheten (Bart De Wachter) 

Tillsammans med Erik Sparrevik var Bart sammankallande för denna arbetsgrupp. Bart var också projektledare 
och representerade dessutom både länsstyrelsen i Jämtlands län och vattenmyndigheten i projektet. Trots de 
olika roller funkade samarbete bra och arbetsbördan fördelades lätt mellan sammankallande.  

Från projektledning delegerades långtgående arbetet inom arbetsgruppen. Detta har haft både för- och 
nackdelar. Fördelen var en stor frihet att lägga upp arbete efter deltagarens möjligheter. Nackdelen var att 
målsättning var inte lika tydligt och styrd från projektledning. Det var inte heller tydligt hur mycket resurser och 
insatser som fanns tillgänglig eller som behövdes för att genomföra arbetsuppgifterna. Det har lett till att 
deadlines inte får samma prioritering i förhållande till allas andra arbetsuppgifter. Det har lett till utdragna 



 

 

arbetsmoment och brist på konsensus om texterna. Under arbete med de olika prioritering eller 
avvägningsmetoder visade det sig att förkunskap om de olika metoder saknades hos många medlemmar. Ofta 
vad förkunskap begränsat till en eller två metoder. Arbetstid för att sätta sig in i de olika avvägningsmetoder 
fanns tydligen inte, och bedömningar är därför begränsad. Slutresultat bedöms vara så gott som man kunde 
komma utifrån förutsättningar, men ligger långt under ambitioner i projektet. Att en del vägledningar och 
metoder inte fanns på plats försvårade klart arbete, men då hade pilotprojektet kanske inte vara lika relevant.  

Arbetsgruppsarbete har lett till en ökad kunskap hos medlemmar, som är bra. Ökad kunskap leder till ökad 
förståelse för de olika intressen och synsätt, men även underlättar diskussioner i det bredare samband 
(samverkansprocess, prövning mm). Arbetsgruppernas medlemmar har också visat en uppriktig vilja att 
samarbeta, betrakta varandra på ett professionellt och respektfullt sätt.  

Att använda workshops för att skapa arbetstid har visats vara en bra strategi. Det löste delvis problematiken 
med arbetstid och prioritering.  

Alla medlemmar var tydligt att det var ett testprojekt. Under arbetet blev det däremot uppenbar konsekvenser 
av ett testprojekt tolkades på olika sätt. Det fanns olika förväntningar vad projektet skulle leda till och hur långt 
resultaten skulle kunna tolkas för kommande samverkan. Att testa något betyder inget engagemang till vare sig 
metodik eller resultat. Att åsikter styrdes utifrån önskade resultat är att förvänta men gör diskussioner svårare. 
Vad som ingår att vilja testa något eller att komma fram till en form av kompromiss som tas vidare är ju inte 
samma sak.  

Medskick till samverkansprocess är att samverkan kräver mycket tid, att viljan att förstå varandra är viktig, att 
man behöver sätta sig in i många olika aspekter och behövs öka kunskap. Däremot bör man skiljas med vad 
som är syftet med å ena hand ett pilotprojekt där man testar gemensamt olika saker, och de formella processer 
som drivs av myndigheter i den kommande samverkansprocess eller normsättning. Ett pilotprojekt får och kan 
aldrig ersätta de formella processerna och bör undvika att försöka kopiera myndighetsuppgifter.  
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