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Sammanfattning 

Sveriges vattenkraft ska förses med moderna miljövillkor enligt en nationell plan. Inför 

omprövningarna behövs kunskap om hur olika miljöåtgärder påverkar vattendragen. En viktig 

pusselbit för att kunna prioritera mellan olika åtgärder är kunskap om hur 

vattenkraftsproduktionen påverkas. 

Vattenkraften förser elsystemet med många nyttor. Den produktionspåverkan som orsakas av 

olika fysiska och tillståndsmässiga förändringar i vattendragen är därför mer komplex än 

förändring av årsproduktionen. Det handlar också om förmåga att balansera variationer i 

förbrukning och icke-planerbar elproduktion på olika tidsskalor från sekunder till timmar, dygn, 

veckor, årstider och till och med mellan olika år. Alla dessa förmågor brukar ibland klumpas 

ihop under samlingsnamnet reglerförmåga. 

För att kunna förstå och jämföra hur olika åtgärder påverkar vattenkraftens produktions- och 

reglerförmåga behövs metodik för att beräkna produktionspåverkan och för att visualisera och 

kvantifiera den. Inom Pilotprojekt Ljungan har initiativ tagits till att testa sådan metodik på en 

uppsättning åtgärdsscenarier som innehåller åtgärder av olika typ kombinerade på olika sätt i 

olika anläggningar. Exempel på åtgärdstyper är fiskpassager, mintappningar och begränsning 

av regleringsmöjligheter. 

Metodiken är uppbyggd kring en numerisk modell av Ljungan som tidigare tagits fram inom 

vattenkraftsbranschen. Inom ramen för det arbete som redovisas i denna rapport har 

modellen anpassats för beräkning av produktionspåverkan av de olika åtgärdsscenarierna och 

därtill har förslag på kvantitativa mått och visualiseringar av produktionspåverkan tagits fram. 

Produktionen från Ljungan och Gimån i de olika åtgärdsscenarierna jämförs alla med samma 

referensfall, vilket är produktionen från älven så som den ser ut och fungerar idag. Tre olika år 

med lite olika tillrinnings- och prisprofil studeras. Produktionen mellan åtgärdsscenarierna och 

deras referensfall jämförs per år och per anläggning, kronologiskt och behovssorterat, samt 

uppdelat mellan dag och natt. För att visualisera och jämföra åtgärdsscenariernas påverkan på 

reglerförmågan föreslås också två nya mått som kallas Ekvivalent elektriskt energilager (EEL) 

och Ekvivalent elektrisk balanseringseffekt (EEB+ och EEB-). Resultaten redovisas 

åtgärdsscenario för åtgärdsscenario. Slutsatserna redovisas per åtgärdstyp. 

Fiskpassager utan mintappningar visar sig ha liten påverkan relativt andra åtgärder, men inte 

försumbar om man jämför med den nationella planens regionala riktvärde för Ljungan och 

Gimån. Säsongsanpassade mintappningar med de årsvärden som studerats orsakar betydligt 

större produktionsförluster. Säsongsanpassningen gör att produktionsminskningen är som 

störst under våren, vilket är positivt, eller snarare mindre negativt, ur kraftsystemperspektiv, 

eftersom tillgången på vatten, sol och vind då i genomsnitt är förhållandevis god jämfört med 

andra årstider. 

Utrivning av stora regleringsmagasin eller begränsning av regleringsmöjligheter orsakar i de fall 

som studerats endast marginella årsproduktionsförluster. Däremot förflyttas förhållandevis 

mycket produktion från hösten och vintern till våren och sommaren, vilket är negativt ur 

kraftsystemsynpunkt av samma skäl som säsongsanpassning av mintappningen kan ses som 

positivt. 

Modellens flexibilitet och relativt låga komplexitet har tjänat studiens syfte väl. Resultaten har 

visat sig vara förutsägbara och robusta i de kontroller och känslighetsanalyser som har gjorts. 



 

 

Det finns mycket mer data att gräva vidare i än vad som visas i denna rapport. Till rapporten 

fogas en elektronisk datamapp (kallad Bilaga C) som innehåller många fler figurer än de som 

visas i rapporten. Där finns också indata och utdata för den som är intresserad av att göra 

ytterligare analyser. 

Naturliga fortsättningar på detta arbete skulle vara värdering på systemnivå av förlorad 

vattenkraftsproduktion och reglerförmåga, en studie fokuserad på mer konkreta 

åtgärdsscenarier, en studie av olika reglerförmågehöjande åtgärder, exempelvis 

effektutbyggnad eller tillståndsförändringar eller en studie särskilt inriktad på 

korttidsreglering. Det skulle också vara intressant att arbeta vidare med de verktyg, 

visualisering och mått som tagits fram så att de blir mer lättförståeliga och tillgängliga under 

genomförande av den nationella planen. 
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1 Introduktion 

1.1 BAKGRUND 

Sveriges vattenkraftsägare ska ansöka om nya miljötillstånd enligt en nationell prövningsplan 

[1] [2]. Genom att ange prövningsgrupper och en tidsplan för när ansökan för omprövning ska 

vara inlämnad till domstol, ska den nationella planen främja att vattenmyndigheternas arbete 

med klassificering och normsättning bedrivs med den prioriteringsordning som behövs för att 

genomföra planen [2]. 

Länsstyrelserna ska, i god tid före det att verksamhetsutövaren senast ska ha gett in en 

ansökan om prövning, samverka kring det underlag som behövs för att säkerställa en effektiv 

prövning. Samverkan ska ske med de verksamhetsutövare vars verksamheter omfattas av 

planen, samt med berörda kommuner, myndigheter och intresseorganisationer. Syftet med 

samverkan är att inför de individuella prövningarna av berörda verksamheter sammanställa 

det underlag som behövs för att alla verksamheter inom en prövningsgrupp ska kunna förses 

med moderna miljövillkor på ett sätt som, i enlighet med 11 kap. 28 § miljöbalken innebär 

största möjliga nytta för vattenmiljön och en effektiv tillgång till vattenkraftsel, och tillgodose 

krav på en ansökans innehåll enligt 22 kap. 1 § 4 miljöbalken. [3] 

Sedan cirka ett år tillbaka driver Vattenkraftens miljöfond, tillsammans med Länsstyrelserna i 

Jämtland och Västernorrland, kraftverksägarna och Vattenregleringsföretagen i Östersund, ett 

pilotprojekt i Ljungan, vilken är den första vattenkraftsälven innehållande flera kraftverk i 

reglerbidragsklass 1 (se ref [4]), som ska prövas enligt den nationella planen. Ansökan för 

Ljungan (id 42_1) ska lämnas in senast den 1 feb 2023 och Gimån (id 42_2) senast den 1 

februari 2024 [2]. Ett av syftena med pilotprojektet är att testa metoder för att analysera 

åtgärdernas effekt på produktion och reglerförmåga. 

1.2 UPPDRAGET 

Uppdrag är att inom ramen för Pilotprojekt Ljungans arbetsgrupp A2 - ”Kraft- och 

reglergruppen” analysera produktionspåverkan av en uppsättning åtgärdsscenarier som tagits 

fram av Pilotprojektet Ljungas arbetsgrupp A1 – ”Ekologi”. Åtgärdsscenarierna specificeras i en 

bruttolista [5] och ett tillhörande PM [6]. Utgångspunkt för arbetet är nuvarande villkor och 

tekniska egenskaper. 

Syftet med studien är dels att få fram kvantitativa data över hur produktionen påverkas av de 

olika scenarierna som tagits fram inom A1, dels att dels att utveckla, testa och utvärdera 

metodik och mått som kan behövas inom ramen för de efterkommande 

samverkansprocesserna. 

Uppdraget har beställts av Vattenkraftens miljöfond och utförts av Johan Bladh och Jonas 

Funkquist under februari och mars 2021. Avstämning med Pilotprojektets arbetsgrupper A1 

och A2 som utgör referensgrupp, har skett varannan vecka. Referensgruppen har också 

granskat rapporten. 
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2 Metod 
Metoden går ut på att genom modellberäkningar jämföra elproduktionen från kraftverken i 

Ljungan som den ser ut och fungerar idag (referensfallet) med elproduktionen från Ljungan 

efter att olika tänkta fysiska och tillståndsmässiga förändringar har genomförts. De tänkta 

förändringarna har grupperats i så kallade åtgärdsscenarier (även kallade Case). I denna studie 

avser förändringarna att åstadkomma förbättringar i vattenmiljön, så kallade miljöåtgärder. 

Genom att studera produktionen i referensfallet och de olika åtgärdsscenarierns, och 

visualisera och mäta skillnaden mellan dem på olika sätt kan slutsatser dras om hur 

åtgärdsscenarierna påverkas älvens produktion och reglerförmåga. För att inte missa fenomen 

som beror på tillrinning och elpriser, studeras tre olika år med skild tillrinnings och prisprofil. 

Eftersom miljöåtgärderna är framåtsyftande hade man som referensfall kunnat valt ett antal 

framtidsscenarier med modellerade tillrinningar och elpriser, där hänsyn tagits till exempelvis 

klimatförändringars inverkan på tillrinningar och den pågående omställningen av 

energisystemet. I denna studie har vi dock valt att modellera tre historiska år, dels för att det 

ska vara möjligt att validera referensfallet mot historiska data, dels för att inte behöva försvara 

andras antaganden som lagts till grund för framtagandet av sådana modellerade tillrinningar 

och priser då detta inte står i fokus för denna studie. 

I det följande ges en översiktlig beskrivning av den studerade älven Ljungan, modellen och den 

indata som använts i studien. Därefter ges en översiktlig beskrivning över hur de olika 

miljöåtgärdstyperna har modellerats, vilken programvara som använts, samt hur arbetet med 

verifiering och validering har gjorts. 

2.1 LJUNGAN 

Avrinningsområdet Ljungan ligger i Härjedalen och Medelpad och är 12 851 km2 stort. Älven, 

som är 399 km lång, börjar strax öster om Sylarna i Härjedalen och rinner därifrån nordöst om 

Helagsfjället och sedan vidare via sjöarna Storsjön, Över-Grucken, Ytter-Grucken, Flåsjön, 

Börtnesjön, Lill-Börtnen, Berstjärnen, Lännässjön, Nästelsjön, Rätansjön, Handsjön, Holmsjön, 

Havern, Borgsjön, Stödesjön och Marmen, och mynnar sedan ut i Bottenhavet strax söder om 

Sundsvall. Det största tillflödet är Gimån som ansluter till Huvudfåran vid Torpshammar. Både 

Ljungan och Gimån är kraftigt utbyggda av vattenkraft. Figur 1 visar en översikt över Ljungans 

huvudfåra och Gimån med de kraftverk och dammar som omfattas av studien. Mindre biflöden 

än Gimån finns inte med i figuren. 

2.2 MODELL 

Modellen som används i denna studie är en deterministisk produktionsplaneringsmodell som 

beräknar en optimal produktionsplan för ett vattenkraftsystem. Indata till modellen består av: 

• En fysisk beskrivning av älvsystemet med dess magasin och kraftstationer samt hur 

dessa är kopplade 

• Vattenhushållningsbestämmelser som reglerar hur älvens vatten får användas för 

elproduktion 

• Scenariodata i form av tillrinningar och elpriser samt start- och slutvärden för 

magasinsfyllnad 
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Figur 1. Översikt över Ljungans huvudfåra och Gimån med de kraftverk och 

regleringsdammar som ingår i modellen [7]. 

Modellen är framtagen för forskningsändamål med flexibilitet som ledord, vilket gör den 

lämplig för denna typ av studie. Flexibilitet syftar i detta sammanhang på att man som 

användare har stor möjlighet att välja detaljeringsgrad efter behov och tillgänglig 

beräkningskapacitet. Beroende på studiens syfte kan tidsupplösning och strukturell 

detaljeringsgrad anpassas relativt fritt. Dessutom kan man enkelt välja att inkludera eller 

exkludera olika driftsvillkor, såsom vattenhushållningsbestämmelser och andra 

modelleringsvillkor. 

Detaljeringsgrad och tidsupplösning har i detta arbete anpassats särskilt för att kunna köra 

årslånga tidsserier och många olika scenarier, utan att tappa relevanta fenomen. Ytterligare en 

viktig aspekt som legat till grund för valet av detaljeringsgrad är att modellen måste vara 

beskriven på en detaljnivå som är tillräckligt grov för att indata ska kunna delas fritt mellan 

olika aktörer som deltar i projektet med hänsyn till företagspolicyer och gällande 

säkerhetsskydds- och konkurrenslagstiftning. 

Figur 2 visar en skalenlig bild av Ljungan med de kraftverk och magasin som ingår i den modell 

som använts i denna studie. I Figur 2 har ett extra magasin kallat Funäset lagts till då det 

behövs i modellen för att särskilt kunna beakta en vattenhushållningsbestämmelse som gäller 

nedström biflödet Fuan. Magasinet Funäset har nästan obefintlig volym och fungerar därför i 

praktiken endast som en kopplingspunkt. 

Nedan beskrivs modellens olika delar översiktligt under egna underrubriker. 
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Figur 2. Schematisk bild av Ljungan och Gimån [7]. 
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2.2.1 Målfunktion 

Syftet med en produktionsoptimering kan variera, varför olika målfunktioner kan användas i 

modellen. I detta arbete beräknas en optimal produktionsplan genom att maximera intäkten 

över hela tidsperioden, som i detta fall är ett år med start den 1:a april. Beräkningen görs 

genom att multiplicera beräknad produktion i MWh med historiskt spotpris för den period som 

angivits i optimeringsproblemet scenario. Eftersom priset är korrelerat med elbehovet kan 

man även betrakta denna målfunktion som att man, efter älvens förmåga, maximerar 

älvsystemets bidrag till elförsörjningen. 

2.2.2 Representation av kraftverk 

Ett kraftverk kan antingen representeras som en aggregerad station eller med sina ingående 

aggregat. I båda fallen beskrivs varje produktionsenhet med sin utbyggnadsvattenföring, sin 

maxeffekt och sitt minflöde (drivvattenföring). Dessa parametrar används sedan till att sätta 

upp sambandet mellan turbinvattenföring och effekt. Detta samband kan väljas antingen som 

ett linjärt samband i form av stationens eller aggregatets ekvivalent, dvs kvoten mellan 

maxeffekt och utbyggnadsvattenföring. Alternativt, kan man välja ett samband som består av 

två linjära delar vilket kan användas för att bättre representera fallet att man har en bästa 

verkningsgrad en bit under maxflöde/maxeffekt. Denna variant har använts här och 

brytpunkten har valts så att man får 90% av maxeffekt vid 80% av maxflödet. De 

kraftverksvärden som använts i denna studie presenteras i Tabell 17 i Bilaga A. 

Ovanstående samband mellan turbinvattenföring och effekt är typiska i 

säsongsplaneringsmodeller. I produktionsplaneringsmodeller som används operativt för 

korttidsoptimering krävs mer detaljerad representation av verkningsgradssambanden för 

enskilda aggregat och olika kombinationer av dessa. 

De flesta kraftverk kan inte köras kontinuerligt från noll upp till sin maxeffekt utan antingen är 

de avstängda eller så kör de på en driftpunkt i ett intervall mellan ett min-värde till ett max-

värde. För att beakta denna diskontinuitet i en optimeringsmodell brukar man introducera 

binärvariabler som antar värdet ett då kraftverket är i drift och annars värdet noll. På 

optimeringsspråk brukar det kallas att man modellerar ”unit commitment”. Denna metod kan 

även användas för att modellera otillåtna driftintervall. 

Dessvärre resulterar användandet av binärvariabler ofta i att optimeringsproblemet blir mer 

svårlöst med en ökad beräkningstid som följd. Det blir därför ofta en avvägning om huruvida 

man ska introducera denna typ av variabler i sin modell eller inte. I denna studie har det dock 

bedömts viktigt att modellera kraftverkens driftområden korrekt med avseende på lägsta 

driftpunkt och binärvariabler har därför använts för detta. Se vidare referens [8] för en översikt 

av ”unit commitment” i elektriska kraftsystem. 

2.2.3 Representation av magasin 

Magasinen beskrivs med sin reglerbara volym samt dess dämnings- och sänkningsgränser. I 

verkligheten utgörs magasinen ofta av flera fysiska sjöar. Relationen mellan magasinsvolym 

och vattenstånd beskrivs med tabeller som anger volym som funktion av vattenstånd. Detta 

samband krävs för att modellens tillstånd beskrivs i termer av volymer medan villkor på hur 

magasinet får utnyttjas uttrycks i termer av vattenstånd. De magasinsvärden som använts i 

denna studie presenteras i Tabell 18 i Bilaga A. 
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2.2.4 Vattenhushållningsbestämmelser 

De vattenhushållningsbestämmelser som modellen kan hantera för närvarande listas i Tabell 1 

i vilken bestämmelsen beskrivs kortfattat tillsammans med vilka värden som skall anges 

förutom tidsintervallet då bestämmelsen gäller. Första bokstaven i Id anger om villkoret gäller 

vattenstånd (Y) eller flöden (F). Beteckningen (S) används för specialvillkor som t ex de 

återregleringsvillkor vilket finns i nedre delen av Ljungan. Beteckningen (M) används för 

fysikaliska villkor som används för att modellera t.ex. flödessamband vid en sjötröskel eller 

forsnacke. De vattenhushållningsbestämmelser som ingår i den modell som använts i denna 

studie listas i Tabell 19 i Bilaga A. 

Tabell 1. Modellens tillgängliga vattenhushållningsbestämmelser. Notera att förutom Värde 

1 och Värde 2 anges även giltighetsintervall (se Tabell 19 för dessa värden). 

Id Bestämmelse Värde 1 Värde 2 Enhet 

Y1 
Högsta och lägsta tillåtna yta för magasinet (sänknings- 
och dämningsgränser) 

Miniminivå Maximinivå m.ö.h. 

Y2 Max förändring magasinsyta inom kalendervecka Största sänkning Största stigning m 

Y3 
Max tillåten förändring av magasinsyta inom 
kalenderdag 

Största sänkning Största stigning m 

Y4 
Max tillåten förändring av magasinsyta mellan två 
kalenderdagar (medelvärde) 

Största sänkning Största stigning m 

Y5 
Max förändring magasinsytas veckomedelvärde mellan 
två kalenderveckor 

Största sänkning Största stigning m 

F1 Minsta tillåtna avbördning via utskov Flöde   m3/s 

F2 Minsta tillåtna totalflöde via turbin eller utskov Flöde   m3/s 

F3 Minsta tillåtna medelflöde under en kalenderdag Flöde   m3/s 

F4 Minsta tillåtna medelflöde under en kalendervecka Flöde   m3/s 

F5 Minsta tillåtna flöde under rullande vecka (bakåt i tiden) Flöde   m3/s 

F6 
Minsta tillåtna flöde under angiven period rampas från 
givet startvärde till slutvärde 

Startvärde flöde Slutvärde flöde m3/s 

F7 
Maximalt totalflöde som funktion av vattenstånd (linjärt 
samband) 

Lutning Offset m3/s 

F8 
Maximal avbördning som funktion av vattenstånd 
(linjärt samband) 

Lutning Offset m3/s 

F9 
Max tillåtet totalflöde, konstant upp till viss nivå 
därefter linjärt 

Lutning Offset m3/s 

F10 
Säsongsanpassat minsta tillåtna spill (avbördning via 
utskov) 

Normerad profil   

F11 Säsongsanpassat minsta tillåtna totalflöde Normerad profil   

F12 
Om ytan överstiger tröskelvärde ska avbördning 
förekomma 

Tröskelvärde för 
yta 

Minsta tillåtna 
spill 

m3/s 

F13 Maximal ändring av avbördning inom kalenderdag Max minskning Max ökning  m3/s 

F14 Minsta tidsintervall mellan förändringar i avbördning Antal timmar   h 

S1 
Återreglering i nedströmsstation av reglering i 
uppströms-station (t ex Viforsen i Ljungan) 

   

M1 
Linjärt samband för flöde som funktion av vattenstånd. 
Används t ex för modellering av sjötrösklar 

Lutning Startyta   

M2 
Avbördning som funktion av vattenstånd (linjärt HQ-
samband) 

Lutning Offset m3/s 

M3 Styckvis linjärt samband för avbördning från magasin Brytpunkter   
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2.3 SCENARIODATA 

Förutom de statiska parametrarna som beskrivs i föregående avsnitt behöver 

optimeringsmodellen indata som är specifikt för det fall man vill analysera. Dessa data kallas 

här scenariodata och inkluderar lokala tillrinningar, elpriser samt start- och slutvärden på 

magasinen fyllnadsgrad. Scenariodata kan även innehålla data för avställningar av stationer 

och aggregat men i de fall som studeras här antas full tillgänglighet på samtliga stationer. 

2.3.1 Tidsupplösning 

Tidsupplösning kan väljas fritt från en timme och uppåt. I denna studie har tidsupplösningen 6 

timmar valts, vilket ger möjlighet att köra årslånga tidsserier, men ändå i grova drag få med 

åtgärdsscenariernas påverkan på dygnsregleringen. 

2.3.2 Lokala tillrinningar 

Optimeringsmodellen behöver förses med information om hur mycket vatten som rinner från 

omgivningen till de olika magasinen i varje tidssteg. Utgångspunkten har varit att välja ett vått, 

ett normalt och ett torrt år. Det har också varit önskvärt att åren ligger relativt nära varandra 

och inte för långt tillbaka i tiden med tanke på att kraftsystemet är under hastig förändring. 

Historisk tillrinning och vattennivåer i magasinen har erhållits från Vattenregleringsföretagen i 

Östersund. För studien användes modellberäknade tillrinningar med dygnsupplösning. 

Historiska tillrinningsserier togs fram med SMHI:s HBV-modell med observerad nederbörd och 

temperatur som indata. Den använda HBV-modellen har kalibrerats lokalt mot observerade 

tillrinningar. 

Figur 3 visar total tillrinning under åren 2009 till 2017, omräknat till energi med hjälp av 

ekvivalenter, dvs. ett förenklat samband mellan turbinvattenflöde och effekt där varje 

kubikmeter vatten ger samma turbineffekt oavsett den rådande fallhöjden över stationen. 

Totaltillrinningen under åren 2009-2012 och 2015 motsvarade alla ungefär 2.6 TWh. Åren 2016 

var som synes det torraste året och 2017 ligger 2017 ligger mitt emellan, men åt det torrare 

hållet. 

Figur 4 visar hur tillrinningarna varit fördelade över året. Värt att notera här är att startpunkten 

är satt till 1 april eftersom magasinytorna då oftast är i botten inför den stundande vårfloden. 

Så är dock inte alltid fallet vilket syns tydligt för åren 2011 och 2013 där vårfloden startat 

tidigare. 

2.3.3 Val av tidsperioder 

I denna studie har perioden 1 april 2015 till 31 mars 2018 valts och delats upp i tre årslånga 

perioder på det sätt som visas i Tabell 2. 

Tabell 2. Översikt över de tidsperioder som valts och hur de benämns i rapporten. X i 

benämningen ska bytas ut mot den bokstav som representerar åtgärdsscenariot. 

Benämning Startdatum Slutdatum Beskrivning 

Case X-15 2015-04-01 2016-03-31 Någorlunda vått 

Case X-16 2016-04-01 2017-03-31 Någorlunda torrt 

Case X-17 2017-04-01 2018-03-31 Mittemellan, åt det 
torrare hållet 
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Det har inte gjorts någon djuplodande analys av hur representativa de tre åren som valts är ur 

ett historiskt eller framtida perspektiv. Utgångspunkten var att de inte bör ligga för långt 

tillbaka i tiden med tanke på energisystemet är inne i en omfattande och snabb förändring, 

samt att det bör vara hyfsad spridning i totaltillrinning. Utifrån dessa premisser valdes de tre 

senaste åren av dem som det fanns data för inlagda i modellen. 

 

Figur 3. Total tillrinning till magasinen årsvis (1 april-31 mars) under perioden 2009-2017 

omräknat till energi med hjälp av ekvivalenter. 

 

Figur 4. Tillrinningsenergins fördelning under de olika tidsperioderna. 
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2.3.4 Elpriser 

För att beräkna intäkten behöver modellen elpriset för varje tidssteg. I denna studie har 

historiska elpriser använts för de perioder som valts för de lokala tillrinningarna. Dessa har 

hämtats från Nordpols hemsida och visas i Figur 5. Som figuren tydligt visar utgör 2015 ett år 

med lägre priser medan 2016 och 2017 ligger på en högre nivå, dock med olika fördelning över 

året. 

 

Figur 5. Elpriser för de utvalda tidsperioderna i denna studie (1 april 2015 till 31 mars 2018). 

2.3.5 Magasinytornas initial- och slutvärden 

Förutom lokala tillrinningar och elpriser behöver optimeringsmodellen initial- och slutvärden 

för vattennivåerna. Detta krävs för att samma mängd vatten ska utnyttjas när produktions-

påverkan av olika åtgärdspaket jämförs. I perioden mellan start- och sluttid gör optimeraren 

som den vill med ytorna så länge övriga villkor (modellerade vattenhushållningsbestämmelser 

och miljöåtgärder) är uppfyllda. 

Normalt används de historiska vattennivåerna vid den studerade tidsperiodens start- och 

slutpunkt som randvärden. Det finns dock några undantag från denna regel. Ett sådant är att 

några av de större magasinen fått en start- och slutnivå angiven baserad på en normalnivå vid 

den valda årsstartpunkten den 1:a april (antagen start för vårfloden). Ett annat är där 

dämnings- och sänkningsgräns justerats som del av en studerad miljöåtgärd. I dessa fall har 

även startytan flyttats så att den hamnar mitt emellan de nya magasingränserna. Exakt var 

vattenytorna befinner sig i början och slutet av varje optimering spelar ingen roll för resultaten 

av studien. Det viktiga är att de är samma. 
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2.4 MODELLERING AV MILJÖÅTGÄRDER 

I detta delavsnitt beskrivs modelleringen av de olika miljöåtgärderstyperna som ingår i studien 

på en övergripande nivå. Mer information om hur varje åtgärdsscenario har modellerats hittas 

i Avsnitt 3 och i Bilaga B. 

2.4.1 Mintappning 

De flesta åtgärdsscenarier som modellerats i studien involverar någon typ av krav på 

mintappning som antingen kan tillåtas gå genom turbinen eller som enbart måste vara ett 

flöde i en vattenväg som går förbi kraftverket. Storleken (årsvärdet) på denna tappning sätts 

som en parameter. De åtgärdsscenarier som ska studeras i denna studie har årsvärden som 

antingen motsvarar 10% av medelårsvattenföringen (MQ) eller medellågvattenföringen (MLQ).  

I modellen kan man också välja hur mintappningen ska vara fördelad under årets. I de 

åtgärdsscenarier som ingår i denna studie ska alla mintappingar vara fördelade under årets 

månader enligt Figur 6. Schablonfördelningen är baserad på uppmätta värden från ett biflöde 

till Ljungan i skogslandet, med vårfloden något nedjusterad [9]. 

 

Figur 6. Schablonfördelning av mintappning under årets månader syftande till att efterlikna 

tillrinningens säsongsmönster. 

2.4.2 Fiskpassager 

Ett antal av de föreslagna miljöåtgärderna inkluderar fiskpassager förbi de olika 
dammanläggningarna som utgör vandringshinder i älven. I verkligenheten finns det ofta skäl 
att skilja på olika typer av fiskpassagelösningar, men i modellen är det endast tappningen i 
dessa fiskpassager som är intressant. Tappningen i fiskpassagerna kan specificeras enskilt för 
varje anläggning och i tiden dag för dag, eller oftare om så skulle behövas. I denna studie har 
tappningen i alla fiskpassager specificerats på samma sätt, med flöde 1 m3/s under perioden 1 
maj – 31 oktober. Tappningen i fiskpassagen räknas alltid av från annan mintappning via 
utskoven eller kraftverk om sådana villkor finns. 

2.4.3 Avveckling av regleringsdamm 

Två av åtgärdsscenarierna innehåller avveckling av regleringsdammar. För detta har två typer 

av modellvillkor använts. I det ena fallet, avveckling av Storsjödammen som beskrivs i avsnitt 

3.6, används ett samband mellan flödet över den naturliga sjötröskeln och vattenståndet i 

sjön. I det andra fallet, som använts för avveckling av Haverns- och Kyrksjöns regleringsdamm, 

begränsas i stället magasinets regleringsamplitud genom att höja sänkningsgränsen till ett 
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värde nära dämningsgränsen, se avsnitt 3.12. 

2.5 PROGRAMVARA OCH LÖSARE 

Verktyget som används för att lösa modellerna samt presentera resultatet benämns 

HydroProdPlan. Det är implementerat i Matlab och är utvecklat på Vattenfall R&D. Indata som 

problemet kräver specificeras i Excelfiler som läses och processas i Matlab och används sedan 

för att formulera det fullständiga optimeringsproblemet. Detta löses därefter antingen med 

Matlabs interna optimeringslösare eller (oftast) med den externa lösaren från Gurobi 

Optimization [10] som bland annat innehåller en effektiv lösare för problem med 

heltalsvariabler. 

HydroProdPlan innehåller även en mängd funktioner för beräkning av olika kvantiteter 

baserade på optimeringslösningen, dels rena aggregeringar som t ex produktion per kraftverk 

och älv, dels olika utvärderingsmått som de som beskrivs i kapitel 4. Dessutom finns ett paket 

med funktioner för visualisering av resultatet på olika sätt. Ett antal exempel på dessa visas i 

kapitel 5. 

2.6 VERIFIERING OCH VALIDERING 

All modellering bygger på antaganden och förenklingar, vilka kan ge resultat som inte 

överensstämmer med verkligheten. Koden kan också innehålla rena slarvfel. Validering är 

därför en viktig beståndsdel i all modellering. Nedan följer en kortfattad beskrivning av vilka 

mått och steg som tagit för att säkerställa att resultaten av studien är korrekta. 

Stommen i programkoden är sprungen ur ett produktionsoptimeringsverktyg som använts 

dagligen av Vattenfall för produktionsplanering under många år, och som bedöms ha hög 

tillförlitlighet. När verktyget programmerades lades ganska mycket tid på att validera det nya 

verktyget mot det ursprungliga. Den nya programkoden har sedan använts under många år i 

olika FoU-projekt och de fel som upptäckts har rättats längs vägen. 

Ljunganmodellen har ända sedan 2019 varit föremål för granskning av personal som arbetar 

med vattenplanering på de bolag som har anläggningar i Ljungan. De har bland annat granskat 

anläggningsdata och vattenhushållningsbestämmelser, samt löpande granskat utdata från 

modellen och påpekat när resultaten avviker från det förväntade. Utdata från modellen har 

också löpande jämförts med historiska data där sådan finns tillgänglig. Därtill har 

rimlighetsavvägningar och känslighetsanalyser gjorts löpande för att upptäcka felaktigheter. 

Sammantaget bedömer vi att modellen ger resultat som är tillräckligt noggranna för studiens 

syfte. 
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3 Modellerade åtgärdsscenarier 
De åtgärdsscenarier som ingår i studien är hämtade från en bruttolista [5] med tillhörande PM 

[6] som tagits fram av pilotprojektets arbetsgrupp ”A1 – Ekologi”. Tabell 20 i Bilaga B visar en 

översikt över bruttolistans åtgärdsscenarier, numrerade 1-17, och en anvisning om hur de har 

tagits om hand och numrerats i denna studie. Anledningen till att vissa åtgärdsscenarier har 

exkluderats är exempelvis att de varit för otydligt beskrivna, att de i huvudsak rört åtgärder i 

biflöden eller rehabiliteringsåtgärder som inte ställer några krav på anpassning av 

vattenhushållningen. 

I denna studie har vi valt att märka åtgärdsscenarierna med bokstäver A, B, C, …, dels för att 

undvika förväxling med bruttolistans numrering i de fall vi valt att ändra någonting, dels för att 

vi med siffror markerar vilka historiska år som använts. 

Nedan beskrivs huvuddragen i de åtgärdsscenarier som ingår i studien. Detaljer om hur 

villkoren specificerats hittas i separata tabeller i Bilaga B. 

3.1 CASE A – REFERENSFALL 

Referensfallet är det grundfall som alla modellerade åtgärdsscenarier jämförs mot. Ambitionen 

med referensfallet är att skapa en modell av Ljungan och Gimån som ger tillräcklig 

noggrannhet för studiens syfte, men som fortfarande går att köra på rimlig tid. 

Beräkningstiderna kan snabbt gå upp till orimliga nivåer om modellens komplexitet ökas för 

mycket. De modellparameterar och vattenhushållningsbestämmelser som bygger upp 

referensfallet hittas i Bilaga A. 

3.2 CASE B – MINTAPPNING 10% AV MQ, SÄSONGSANPASSAD 

Uppgiften har i detta fall varit att modellera krav på mintappningar med 10% av 

medelvattenföringen (MQ) vid varje anläggning och att den ska vara schablonmässigt 

säsongsanpassad enligt beskrivningen i Avsnitt 2.4.1 (se Figur 6). Syftet med åtgärdsscenariot 

är enligt [6] att återupprätta och utöka arealen strömvattenhabitat med naturlig 

flödesvariation och på så sätt förbättra förutsättningarna för fiskvandring, biodiversitet, 

biologisk produktion, genetisk variation hos fisk med mera. 

Medelvattenföringen MQ för modellens olika anläggningar har erhållits från 

Vattenregleringsföretagen och avser tidsperioden 1981-2010 [11]. När det gäller modellering 

av mintappningsvillkor i syfte att beräkna produktionspåverkan måste man, förutom 

mintappningens värde vid varje tidpunkt, ta ställning till om tappningen måste gå via utskov 

eller om de får gå via kraftverkens turbiner. Dessa val har gjorts i samråd med Pilotprojekt 

Ljungans arbetsgrupp A1 och i några fall i särskilt samråd med personal från Länsstyrelsen [12]. 

Inriktningen har varit att vid anläggningar med lång torrlagd naturfåra kräva mintappning via 

utskoven och vid övriga anläggningar tillåta mintappning via kraftverksturbinerna. 

Hur mintappningsvillkoren specificerats för varje anläggning framgår av Tabell 21 i Bilaga B. 
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3.3 CASE C – MINTAPPNING MLQ, SÄSONGSANPASSAD 

Uppgiften har i detta fall varit densamma som i Case B frånsett att tappningarnas 

årsmedelvärden ska motsvara medel-låg-vattenföring (MLQ) enligt specifikation från 

Vattenregleringsföretagen [11]. Grunddata för MLQ-siffrorna kommer från SMHI1 och avser 

samma tidsperiod 1981-2010 som MQ-siffrorna. Säsongsanpassning har modellerats på 

samma som sätt som i Case B. Hur mintappningsvillkoren specificerats för varje anläggning 

framgår av Tabell 22 i Bilaga B. 

3.4 CASE D – FISKVÄGAR FÖRBI ALLA DAMMANLÄGGNINGAR 

Uppgiften i detta fall är att modellera någon typ av fiskpassagelösning förbi alla 

dammanläggningar. Syftet med sådana passager är att skapa möjlighet för fisk och 

bottenfauna att passera dammar i huvudfåran, samt från huvudfåra till biflöden och på sätt nå 

ökad reproduktionspotential, förbättra förutsättningarna för födosök, habitatskiften, genetisk 

variation med mera [6]. I detta fall ska endast fiskpassagerna modelleras och inte något 

tillkommande flöde som eventuellt behövs för att lösningarna ska fungera tillfredsställande. I 

Case E modelleras både fiskpassager och mintappning. 

I bruttolistan [5] har fiskpassagelösningar vid vissa anläggningar involverat separata upp- och 

nedströmspassager och vid vissa anläggningar har det föreslagits olika tidsperioder för dessa 

tappningar. Vid vissa anläggningar har också ett omlöp specificerats som alternativ. I [6] anges 

kvantitativa schabloner för tappning i dessa olika fiskpassager. Eftersom kraftproduktionen 

påverkas på samma sätt oavsett vilken fysisk väg som vattnet tar vid sidan om 

kraftverksturbinen så kan dock alla fiskpassager modelleras som en enda. I praktiken 

modelleras denna sammanslagna fiskpassage på samma sätt som mintappning via utskov. På 

så sätt utnyttjas automatiskt möjligheten som angivits i bruttolistan att flödet får räknas av 

från eventuella befintliga mintappningskrav. Det enda som alltså behöver anges är vilket totalt 

flöde som måste gå vid sidan om kraftverksturbinen vid varje tidpunkt. 

I Case D har tappningen modellerats som en konstant mintappning på 1 m3/s via utskov under 

perioden 1 maj till 31 oktober och ingen tappning under övrig tid. Detta avsteg från 

bruttolistans detaljerade specifikationer har skett i samråd med länsstyrelsen [12]. 

I praktiken skulle det förstås kunna vara så att även magasinets dämnings- och sänkningsgräns 

behöver ändras för att få fiskpassagen att fungera, exempelvis att magasinet inte får sänkas av 

under fiskpassagens tröskelnivå under någon del av året. Någon sådan hänsyn har dock inte 

tagits i denna studie när det gäller just fiskvägar – det antas att det alltid går att få tillräckligt 

med vatten i fiskpassagen oavsett vattennivå i magasinet. 

De modellerade fiskvägsvillkoren finns specificerade i Bilaga B. 

  

 
1 SMHI använder modellen S-Hype för att beräkna den naturliga vattenföringen. Läsaren bör notera att 
SMHI:s siffror kan ändra sig vartefter de uppdaterar sina modellberäkningar. De siffror som används i 
denna studie (se Tabell 22 i Bilaga B) är samma som användes i KMV-projektet 2017. 
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3.5 CASE E – FISKVÄGAR FÖRBI ALLA DAMMANLÄGGNINGAR OCH 
MINTAPPNING MLQ, SÄSONGSANPASSAD 

Case E har skapats som en kombination av Case C och Case D för att få med ett fall med både 

fiskvägar och mintappningar som exempelvis kan vara lockvatten eller tappning i naturfåra, 

alternativt turbinvattenföring där så är möjligt. Detta fall fanns alltså inte med som 

åtgärdsscenario i bruttolistan. Som framgår av Tabell 24 har mintappningarna implementerats 

på precis samma sätt som i Case C och fiskvägarna på precis samma sätt som i Case D. 

3.6 CASE F – AVVECKLING AV STORSJÖNS REGLERINGSDAMM 

Uppgiften är att modellera avveckling av Storsjöns regleringsdamm. Åtgärden syftar till att 

skapa naturliga vattenståndsvariationer i Storsjön, naturliga flödesförhållanden i Sölvbacka 

strömmar och konnektivitet från Flåsjön till Storsjön och dess biflöden. 

Att skapa naturliga flödesvariationer vid Sölvbacka strömmar kan modelleringsmässigt 

åstadkommas genom att minska regleringsamplituden i Storsjön så det vatten som rinner till 

nästan omedelbart måste rinna ut. För att också få med vattenståndsvariationerna i Storsjön 

behövs istället ett avbördningssamband som relaterar flödet vid utloppet av Storsjön till 

vattenståndet. Båda sätten har modellerats, men endast det senare visas i rapporten eftersom 

det är en mer verklighetstrogen representation. 

Figur 7 visar en beräknad avbördningskurva för Storsjöns utlopp som erhållits från 

Vattenregleringsföretagen [13]. För att spara beräkningstid har kurvan modellerats med ett 

linjärt samband som visas av den röda linjen, vilket vi bedömer är en god approximation. 

 

Figur 7. Avbördningssamband mellan flödet vid Storsjöns utlopp och vattenstånd i Storsjön. 

Blå kurva har beräknats av Vattenregleringsföretagen [13] och röd linje är en linjär 

approximation som använts i modelleringen. 
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3.7 CASE G – REHABILITERING AV STRÄCKAN FLÅSJÖN – LÄNNÄSSJÖN 

Syftet med Case G är att skapa bättre förutsättningar för bottenfauna, fisk, alger, strand- och 

vattenväxter som är anpassade till strömmande vatten, minska predation på laxfisk, ge bättre 

förutsättningar för utter och flodpärlmussla, stärka populationer av vandrande öring, bevara 

eller öka genetisk variation hos fisk, med mera. Dessa miljöförbättringar ska åstadkommas 

genom att skapa ett långsamt naturligt säsongsvarierat flöde i Ljungans huvudfåra och en ökad 

areal permanent strömhabitat. [6] 

Enligt bruttolistan [5] ska en fiskpassage förbi Flåsjö kraftverksdamm modelleras tillsammans 

med en säsongsanpassad mintappning i naturfåran nedströms Flåsjödammen. Utöver detta 

finns i bruttolistan [5] åtgärder i närliggande biflöden listade, men dessa modelleras inte då de 

bedöms ha liten produktionspåverkan. 

I bruttolistan finns också åtgärden mjuk korttidsreglering för Flåsjö kraftverk, men det är inte 

närmare specificerat hur detta villkor ska utformas. Det har senare meddelats per e-post att 

det man vill undvika är vattenståndsförändringar på strömsträckorna som är större än cirka 10 

cm per timme [14]. Eftersom modellen i denna studie körs med 6 timmars tidssteg så går inte 

åtgärden mjuk korttidsreglering att lösa upp på ett bra sätt och den har därför exkluderats. 

De två åtgärderna specificeras närmare i  

Tabell 26 i Bilaga B. 

3.8 CASE H – REHABILITERING STRÄCKAN SKÅLAN – ÄLDERN 

Case H har stora likheter med Case G med den skillnaden att åtgärderna fiskpassage och 

mintappning via utskov ska modelleras vid Skålandammen i stället för Flåsjödammen. 

Åtgärder i biflöden och åtgärden mjuk korttidsreglering har exkluderats av samma anledningar 

som beskrivit i föregående avsnitt. Se  

Tabell 27 i Bilaga B för närmare specifikation av åtgärderna. 

3.9 CASE K – LAX OCH ÅL TILL RÄTAN 

Åtgärderna i Case K är en delmängd av åtgärderna i Case E, närmare bestämt fiskpassager och 

mintappningar från havet upp till sjön Rätan. Inga åtgärder modelleras i Gimån. Åtgärderna 

specificeras i  

Tabell 28 i Bilaga B. 

3.10 CASE L – LAX OCH ÅL TILL GIMÅN 

Åtgärderna i Case L är en delmängd av åtgärderna i Case E, närmare bestämt fiskpassager och 

mintappningar från havet upp till Holmsjön-Leringen i Gimån. Inga åtgärder modelleras 

uppströms i huvudfåran uppströms Nederede. Syftet med åtgärderna är enligt [6] bland annat 

att etablera lax med reproduktion i Gimån uppströms Holmsjön och mellan Holmsjön och 

Torpshammar, samt att skapa förutsättningar för etablering av ål i vattensystemets sjöar. 

Åtgärderna specificeras i Tabell 29 i Bilaga B. 
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3.11 CASE M – LAX, ÅL, HAVSÖRING TILL MATFORS 

Åtgärderna i Case M är en delmängd av åtgärderna i Case E, K och L, närmare bestämt 

fiskpassage förbi Viforsen och mintappning i Matfors naturfåra och mintappning via 

kraftverket i Viforsen. Syftet med åtgärderna är att åstadkomma konnektivitet från havet upp 

till sjön Marmen och dess biflöden och utökat habitat för lax [6]. 

I Ref [6] förutspås att mintappning i Matfors även kommer att kräva mintappning i Skallböle 

med tanke på att magasinet däremellan är mycket litet. Det behövs dock inget särskilt villkor 

för detta i modellen eftersom modellen själv ser till att mintappningsvillkoret i Matfors är 

uppfyllt. Det är troligt att mintappaningsvillkoret i Matfors kommer att påverka många fler 

anläggningar än Skallböle. 

Åtgärderna för Case M specificeras i Tabell 30 i Bilaga B. 

3.12 CASE N – AVVECKLING AV HAVERNS OCH KYRKSJÖNS 
REGLERINGSDAMM 

Målbilden för åtgärdsscenariot är hydromorfologisk återställning av förhållandena omkring 

Haverö strömmar. Det vattenmagasin som finns bakom dammanläggningen vid Haverö 

strömmar kallas Havern-Mellansjön i Figur 2, men utgörs egentligen av de fyra sjöarna Havern, 

Kyrksjön, Öjesjön och Mellansjön. Nedströms Haverö strömmar finns sjön Medingen som är 

förbunden med den relativt stora Holmsjön. 

De åtgärder som föreslås i bruttolistan [5] är återskapande av det naturliga sjöutloppet och 

säkerställande av flöde i de tre naturfårorna Kvisselbäcken, Norrströmmen och Sörströmmen 

som syns i Figur 8. Det framgår inte om man vill säkerställa ett flöde i samtliga fåror året runt, 

vilket eventuellt skulle kräva någon form av reglering, eller man vill låta tillrinningen avgöra 

helt och hållet vad flödet i fårorna blir. 

Eftersom dammanläggningen består av tre dammar med olika avbördningskapacitet och tre 

olika tröskelnivåer blir sambandet mellan maximala avbördningskapacitet och vattenstånd 

olinjärt. Sambandet är förstås aldrig helt linjärt, men här går det alltså inte att utan vidare 

approximera med ett linjärt samband. De gråfärgade datapunkterna i Figur 9 visar uppmätt 

vattenföring och vattenstånd vid Haverö strömmar under perioden 1:a april 2016 till 31:a mars 

2017. Sambandet mellan avbördningskapacitet och vattennivå syns relativt tydligt och 

illustreras av de röda linjerna. Alla de gråfärgade punkterna som ligger under de röda linjerna 

är resultat av att man med hjälp av utskovsluckorna begränsat flödet. Skärningspunkten 

mellan de röda linjerna ligger vid tröskelnivån för Kvisselbäcken 258,7 m.ö.h. där alltså 

utskovens totala bredd ökar. Antagligen finns det en knäck till på kurvan nere vid 257 m.ö.h. 

som motsvarar tröskelhöjden vid Sörströmmen, men under denna nivå finns ytterst få 

datapunkter och det går därför inte att utifrån dessa data avgöra hur avbördningskapaciteten 

ser ut där. Det är förstås inte heller relevant att ta reda på om man sällan sänker magasinet 

under den nivån. 
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Figur 8. Satellitbild över dammanläggningen vid Havern som består av tre dammar med olika 

utskovskonfigurationer enligt figuren. 

När det kommer till modellering så är det alltså de två röda linjerna som utgör villkoret för hur 

stort flödet från Havern-Mellansjön kan bli för ett visst vattenstånd. Under dessa linjer får 

modellen i referensfallet välja helt fritt utifrån vad som är optimalt hur produktionssynpunkt 

för hela älven så länge vattennivån håller sig inom dämnings- och sänkningsgräns. De gröna 

punkterna i Figur 9 visar flöde mot vattenstånd i referensfallet som alltså är modellerat med 

ett styckvis linjärt villkor för maximal avbördning vid Haverö strömmar. I figuren syns att 

modellen inte har utnyttjat den maximala avbördningskapaciteten annat än vi några tillfällen 

när vattenståndet varit över 259 m.ö.h. 

Ett styckvis linjärt villkor i modellen kostar mycket mer beräkningstid än ett helt linjärt 

eftersom det kräver en extra binär variabel. Vi har därför även testat att approximera 

avbördningskapaciteten med ett helt linjärt villkor och konstaterat att det har ganska liten 

effekt på produktionen. I de resultat som presenteras har vi dock ändå kostat på oss det mer 

korrekta styckvis linjära villkoret som visas i Figur 9. 
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Figur 9. Historisk och modellerad avbördning från det reglerade magasinet Havern-

Mellansjön. De röda linjerna visar den approximativt maximala avbördningskapaciteten vid 

olika vattenstånd, vars lutning rent fysiskt beror på hur stor tvärsnittsarea som finns att 

tillgå vid utskoven. 

Modelleringen av åtgärdsscenariot Case N har gjorts på det förenklade sätt som nämndes i 

Avsnitt 3.6, nämligen att endast begränsa möjligheterna till reglering av vattenståndet i 

vattenmagasinet Havern-Mellansjön, vilket vi bedömer är en god approximation när det gäller 

produktionspåverkan. Nackdelen är att man inte kan se i resultaten hur ytan i sjöarna eller 

flödet i de tre fårorna skulle variera i verkligheten. Det är förstås möjligt att göra 

modelleringen på samma sätt som modelleringen av Storsjön i Avsnitt 3.6, dvs med sjötrösklar 

och avbördningssamband för de tre fårorna om detta skulle vara av intresse. 

Figur 10 visar hur Case N implementerats i modellen, nämligen genom att flytta ihop 

sänkningsgräns och dämningsgräns så att regleringshöjden blir 0,1 meter under hela året, 

vilket illustreras av de röda streckade linjerna. Dämningsgräns och sänkningsgräns för 

referensfallet visas med blå streckade linjer. Den heldragna blå linjen i figuren visar modellerad 

vattennivå i referensfallet och heldragen röd visar modellerad vattennivå med det nya villkoret 

inlagt. Den svarta streckade linjen visar historisk vattenyta i magasinet under den aktuella 

tidsperioden och kan alltså användas som validering. Överensstämmelsen är god, men man 

kan notera att modellen tar ut svängarna lite mer jämfört med historisk körning. Detta beror 

på att man i verkligheten har planerat vattnet med en osäkerhet som inte finns representerad i 

modellen. 

Läsaren ombeds observera att det egentligen inte spelar någon roll var det smala röda bandet 

befinner sig i höjdled. Den skillnad som det nya villkoret ger är bara att det vatten som rinner 

till i magasinet Havern-Mellansjön nästan omedelbart måste rinna ut igen. 
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Figur 10. Visualisering av hur åtgärdsscenario N implementerats i modellen. Istället för en 

full utrivning av dammanläggningen, vilken skulle modelleras med avbördningssamband likt 

Storsjön, så har en enklare representation valts här som vi kallar regleringsförbud. Vi 

bedömer detta som en god approximation när det gäller produktionspåverkan. 
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4 Utvärderingsmått 
Som beskrivs i Avsnitt 2 är metoden som används i denna studie att jämföra elproduktionen 

från kraftverken i Ljungan efter att olika tänkta åtgärdsscenarier har genomförts med 

elproduktionen från ett referensfall som utgörs av dagens älv och driftförutsättningar. Den älv 

där åtgärdsscenarierna införts kallas i denna framställning för modifierad2 älv (förkortat mod) 

och dagens älv, utan åtgärder, kallas för referensälv (förkortat ref). 

För att kunna analysera och jämföra hur de olika åtgärderna påverkar 

vattenkraftsproduktionen behöver resultaten visualiseras och kvantifieras. I uppdraget har det 

funnits särskilda önskemål om att ta fram mått som beskriver hur vattenkraftens förmåga att 

balansera produktions- och förbrukningsvariationer i kraftsystemet på olika tidsskalor påverkas 

av miljöåtgärder. Dessa förmågor diskuteras ibland under benämningen reglerförmåga. 

4.1 ALLMÄNT OM REGLERFÖRMÅGA 

Inledningsvis bör det påpekas att begreppet reglerförmåga i själva verket handlar om flera 

olika förmågor som i olika grad är kopplade till varandra och som skapas av olika 

förutsättningar. De förutsättningar som ger vattenkraftsystemet dess förmåga att balansera 

förbrukningens säsongsvariationer skiljer sig exempelvis från de förutsättningar som ger 

förmåga att balansera förbrukningens dygnsvariationer, eller de som ger förmåga att reglera 

nätfrekvensen. Exempel på förutsättningar som skapar dessa förmågor hos vattenkraften är 

lagringskapacitet, produktionskapacitet (effekt), transmissionskapacitet, vatten, hydrauliska 

beroenden och vattenhushållningsbestämmelser. 

Det kan vara så att en ökning av en förmåga kan ske på bekostnad av en annan. Det skulle 

exempelvis gå att leverera effekt uthålligt under lång tid från kraftverk som har stor 

turbinvattenföring om man är beredd att acceptera energiförlust i form av spill förbi kraftverk 

som har lägre utbyggnadsvattenföring. Det går att öka förmågan att reglera produktionen 

uppåt och nedåt mot avrop på Svenska kraftnäts reglermarknader om man håller marginaler 

för detta i den produktionsplanering som sker mot day-ahead-marknaden. Marginaler ger 

beredskap att hantera det oförutsedda, men de minskar utrymmet att hantera det förutsedda. 

Vidare går det att exempelvis öka förmågan att frekvensreglera under låglasttid om man låter 

aggregat ligga infasade då, även om det kostar vatten som kanske hade kunnat sparas till en 

annan period när värdet av detta vatten hade varit större. 

Alla dessa förmågor behövs i olika utsträckning för att tillgodose olika behov i elsystemet och 

måste därför utvärderas som en helhet. Hur förmågorna i praktiken utnyttjas styrs av priset på 

de olika marknaderna. Vattenkraftägarna försöker alltid utnyttja de förmågor som finns så bra 

som möjligt inom givna fysiska och legala ramar för att maximera intäkterna och minimera 

kostnaderna. Detta gör också att de resurser som finns i elsystemet utnyttjas på det mest 

effektiva sättet i driftskedet. I ett längre tidsperspektiv försöker kraftverksägarna investera på 

ett sätt som ökar förmågan att maximera framtida intäkter och minimera framtida kostnader 

utifrån antaganden och prognoser om framtida priser och andra förutsättningar. 

 
2 Vi inser att ordet modifierad kanske inte är helt lyckat eftersom det begreppet används för att 
beskriva en mänsklig förändring av en naturlig vattenförekomst. Men i detta sammanhang, där det är 
dagens utbyggda älv som är referensförhållandet, föll det sig naturligt att använda modifierad för att 
beskriva de förändring som åtgärderna innebär. 
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Med förmåga avses i denna rapport det studerade vattenkraftsystemets förmåga att inom 

givna ramar maximera intäkten mot en given pristidsserie. Ramarna utgörs exempelvis av 

kraftstationernas och magasinens fysiska dimensionering, tillgången på vatten och rådande 

vattenhushållningsbestämmelser. Genom att ändra på ramarna påverkas älvens förmåga 

uppåt eller nedåt och det är denna förändring som ska mätas. Eftersom förmågeändringen ska 

hänföras till den aktuella modifieringen är det också viktigt att andra förutsättningar hålls lika i 

de fall som jämförs, exempelvis pris och tillrinning. 

Nedan föreslås ett antal utvärderingsmått som tillsammans ger värdefull information om hur 

vattenkraftsystemets förmåga att balansera elproduktionens och elförbrukningens variationer 

på tidsskalorna ett par timmar upp till ett år påverkats av de förändringar som införts. 

Utvärderingsmåtten beskrivs utifrån två exempelåtgärder som implementerats i 

Ljungamodellen, och som kvalitativt påverkar vattenkraftsproduktionen på helt olika sätt. 

4.2 TVÅ ILLUSTRAITVA EXEMPELÅTGÄRDER 

Figur 11 och Figur 12 visar skillnaden i produktion tidssteg för tidssteg under ett år för hela 

Ljungan mellan två exempelfall (kallade Case V-17 och Case W-17) och ett referensfall utan 

åtgärder (Case A-17). Case V-17 är ett exempelfall där den tillåtna regleringsamplituden i 

Storsjön har minskats till 0,1 meter. Case W-17 ett exempelfall med mintappning 1 m3/s förbi 

alla dammanläggningar (spill) året runt. Blå färg markerar överskott från den modifierade älven 

och röd färg markerar ett underskott från den modifierade älven jämfört med referensälven. 

De två studerade exempelfallen skiljer sig åt kvalitativt på så sätt att minskad 

regleringsamplitud i Storsjön resulterar i en nästan ren omflyttning av produktion i tid från vår 

och sommar till höst och vår, medan ett krav på mintappning förbi alla kraftverk mer har 

karaktären av en produktionsförlust som är förhållandevis jämnt utspridd över året. I båda 

fallen har optimeraren försökt maximera intäkten mot samma priskurva och haft samma 

förutsättningar i övrigt. Eftersom intäkten har blivit lägre i båda fallen så har älvens förmåga 

minskat. Man skulle förstås kunna mäta denna intäktsskillnad och vara nöjd så, men 

intäktsskillnaden kan uppstå på en mängd olika sätt och döljer vad som egentligen händer i 

systemet. Intäktskillnaden är inte heller jämförbar mellan olika år eftersom den är kopplad till 

den aktuella priskurvan. Intäktsskillnaden ger inte heller någon information om värdet av den 

förmåga som gått förlorad eftersom vi inte får några ledtrådar om vad den kostar att ersätta. 

Ett mer rättvisande utvärderingsmått är därför hur en alternativ resurs skulle behöva vara 

dimensionerad för att kunna ersätta den förmåga som gått förlorad. 
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Figur 11. Skillnad i produktion mellan den modifierade vattenkraftsystemet (Case V-17) och 

referensälven (Case A-17). Modifieringen innebär i det här fallet minskning av 

regleringsamplituden i Storsjön. Blå färg visar att den modifierade älven ger ett överskott 

jämfört med referensälven. Röd färg markerar att den modifierade älven ger ett underskott. 

 

 

Figur 12. Skillnad i produktion mellan det modifierade vattenkraftsystemet (Case W-17) och 

det referenssystemet (Case A-17). Blå färg visar att den modifierade älven ger ett överskott 

jämfört med referensälven. Röd färg markerar att den modifierade älven ger ett underskott. 

Case W är ett mintappningsvillkor med 1 m3/s förbi alla kraftstationer året runt. 
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4.3 EN FIKTIV FLEXIBEL ERSÄTTNINGSRESURS SOM MÅTT PÅ 
MILJÖÅTGÄRDERS PÅVERKAN PÅ REGLERFÖRMÅGAN 

Den bärande idén bakom de utvärderingsmått som föreslås i detta kapitel är att beräkna 

kapaciteten på en lika flexibel ersättningsresurs som tillsammans med det modifierade 

vattenkraftsystemet ger samma totala förmåga som vattenkraftsystemet hade före det 

modifierades. Relationen kan beskrivas enligt följande: 

För att kunna tillföra elsystemet elektricitet under de perioder där den modifierade älven 

producerar mindre än referensälven behövs en eller flera elproduktionsapparat(er) som kan 

styras på det sätt som de röda staplarna i Figur 11 och Figur 12 visar. Underskott skulle 

exempelvis kunna täckas av en generator kopplad till en gas- eller ångturbin som i sin tur drivs 

av något bränsle. Underskott skulle kunna hämtas från ett energilager som först laddats med 

hjälp av elektricitet, exempelvis batterier eller ett vattenmagasin kopplat till ett 

pumpkraftverk. Alternativt kan produktionsunderskottet hanteras genom att förbrukningen 

minskas på motsvarande sätt. I verkligheten, där elproduktionen planeras mot en marknad, 

skulle underskottet i det korta perspektivet täckas av annan tillgänglig produktion högre upp 

på budstegen, vilket skulle resultera i ett högre elpris. Kanske skulle denna produktion finnas 

utomlands, men nationsgränser har egentligen ganska liten betydelse när det gäller elhandel 

och miljöpåverkan av kraftproduktion. Någonstans i systemet måste skillnaden mellan 

produktion och förbrukning balanseras. I ett längre perspektiv skulle det högre priset 

eventuellt ge incitament för investeringar i nya elproduktionsresurser. Det vi är på jakt efter 

här är dock inte fysiska ersättningsalternativ, utan endast en uppsättning utvärderingsmått 

som beskriver förändringen i relation till vårt referensfall. 

I Figur 11 och Figur 12 finns också blå staplar som markerar perioder när den modifierade 

älven ger ett överskott i förhållande till referensälven. Detta överskott skulle i verkligheten 

mest troligt leda till att annan planerbar och på marginalen dyrare produktion någon 

annanstans drogs ned. Ofta skulle denna dyrare produktion finnas utanför Sverige. Men nu är 

vi som sagt inte på jakt efter de fysiska lösningarna utan att på ett stringent sätt mäta hur 

systemets förmåga påverkas av de modifieringar vi gör. 

Grundläggande för det som nu följer är att det totala över- eller underskottet som den 

modifierade älven ger i förhållande till referensälven separeras från det över- eller underskott 

som bara flyttas i tiden. På så sätt kan den energi som bara flyttas i tiden mätas och följas upp 

separat vid sidan av det totala över- eller underskottet. Notera att dessa mått inte ensamma 

fångar alla delar av reglerförmågan. Det förutsätts exempelvis att den totala 

produktionsförändringen som räknas av också beaktas i särskild ordning för vad den är, 

nämligen konstant produktion eller förbrukning, vilket också ställer särskilda krav. 

Det som blir kvar när vi har räknat bort det konstanta överskottet eller underskottet är alltså 

den energi som bara flyttas i tiden. Vi omflyttning som att överskottsenergin laddas in i ett 

fiktivt elektriskt energilager som sedan kan laddas ur igen under tidsperioderna med 

underskott. För att kunna göra detta behövs först och främst ett energilager som är tillräckligt 

stort för att kunna ta emot den energi som ska flyttas och därtill energiomvandlingsutrustning 

+ Reglerförmåga hos 
dagens älv 

Reglerförmåga hos 
modifierad älv 

Reglerförmåga hos en 
annan lika planerbar och 

flexibel elproduktions- eller 
elförbrukningsresurs 

= 
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som kan omvandla elektricitet till den energiform som kan lagras och sedan tillbaka igen. 

Denna energiomvandlingsutrustning måste därtill vara dimensionerad så att den kan styras på 

samma sätt som de blå och gröna staplarna i Figur 11 och Figur 12. 

4.4 EKVIVALENT ELEKTRISKT LAGRINGSBEHOV (EEL) 

Den totala energimängd som det tänkta energilagret behöver kunna lagra fås genom att 

summera produktionsstaplarna i Figur 11 eller Figur 12 i den ordning de kommer från början 

till slut. Gör man detta så får man ett resultat som visas av den prickade blå linjen i Figur 13 

respektive Figur 14. 

Som förväntat skiljer sig dessa två kurvor åt på flera sätt. Det första man kan lägga märke till är 

slutvärdet, vilket motsvarar den totala produktionsförändringen under året. I det första fallet – 

minskad regleringsamplitud i Storsjön som visas i Figur 11 och Figur 13 – ger den modifierade 

älven 4,6 GWh mindre elenergi totalt än referensälven under hela året. I det andra fallet – liten 

mintappning förbi alla anläggningar som visas i Figur 12 och Figur 14 – får vi en 

produktionsförlust på totalt 33,8 GWh. 

För att kunna separera över- eller underskottet från den energimängd som flyttas i tiden 

behöver vi göra ett antagande om hur detta över- eller underskott är fördelat. För enkelhets 

skull antar vi att det är jämnt fördelat under hela året. Genom att dela slutvärdet med antalet 

staplar i Figur 11 och Figur 12 får vi den energimängd som ska subtraheras från varje stapel. 

Om vi summerar det jämnt fördelade överskottet eller underskottet får vi de streckade röda 

linjerna i Figur 13 och Figur 14. 

Om vi i stället summerar de nya produktionsstaplarna – de som minskats med över- eller 

underskottet – får vi den heldragna blå linjen som vi valt att kalla Balanseringsenergi. Denna 

balanseringsenergi kommer per definition att både börja och sluta på noll. Det är alltså en ren 

omflyttning av energi över tid. Hur resan mellan start- och slutpunkten ser ut kan dock variera 

och beror på hur älvsystemets reglerförmåga påverkas av de nya förutsättningarna. 

I Figur 13 ser vi lagring av produktionsöverskottet från den modifierade älven under hela våren 

och sommaren och därefter återföring av denna energi under hösten och våren när den 

modifierade älven inte producerar lika mycket som referensälven. I Figur 14 syns också en liten 

säsongsvariation, men denna är mycket mindre och den varierar mera uppåt och nedåt. 

Skillnaderna kan förstås genom att betrakta produktionsstaplarna i Figur 11 och Figur 12. 

Skillnaden mellan maxvärdet och minvärdet av den heldragna blå linjen är den 

lagringskapacitet som det tänkta energilagret måste ha för att tillsammans med den 

modifierade vattenkraftsälven kunna balansera elsystemet på samma sätt som referensälven. 

Vi kallar denna storhet Ekvivalent Elektriskt Lagringsbehov (EEL). 
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Figur 13. Prickad blå linje visar den ackumulerade skillnaden mellan produktionen från 

Ljungan med minskad regleringsamplitud i Storsjön och referensfallet med dagens 

vattenhushållningsbestämmelser i Storsjön. Heldragen linje visar balanseringsenergin – 

alltså den ackumulerade produktionsskillnaden minskad med energiunderskottet 4,63 GWh. 

Skillnaden mellan balanseringsenergins max- och minvärde kallar vi EEL. 

 

 

Figur 14. Ackumulerad skillnad mellan produktionen från Ljungan med mintappning på 1 

m3/s förbi alla kraftverk och dammanläggningar och referensfallet utan detta 

mintappningsvillkor. 
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4.4.1 Några kommentarer angående måttet EEL 

• Ordet ekvivalent finns med för att understryka att EEL inte är storleken på ett verklig 

fysiskt lager, utan ett mått avsett för att kvantifiera en observerad avvikelse. 

• Ordet elektriskt finns med för att understryka att den ekvivalenta lagringskapaciteten 

avser ett rent elektriskt lager som kan laddas upp och laddas ur helt utan förluster. Ett 

verkligt fysiskt lager skulle behöva skalas upp med en faktor motsvarande inversen av 

verkningsgraden för hela laddningscykeln. Transmissionsförluster beaktas inte heller. 

• Ordet lagringsbehov ska inte läsas som att elsystemet eller samhället har ett behov av 

denna lagringskapacitet, utan som ett behov för att bibehålla samma reglerförmåga 

som referensfallet. Om lagringskapaciteten inte ersätts förloras dock förmåga. 

• EEL kommer att vara ett positivt tal oavsett om reglerförmågan ökar eller minskar. Om 

exempelvis regleringsamplituden i Storsjön hade ökat så att mer vatten hade kunnat 

lagras från vår och sommar till höst och vinter så hade ändå EEL varit positivt. Om 

reglerförmågan ökar eller minskar måste därför kontrolleras på annat sätt. Enklast görs 

detta genom att titta på om intäkten ökar eller minskar. 

• I måttet EEL värderas över- och underskott lika, vilket man måste ha i åtanke när 

måttet tolkas. I praktiken är det troligen ofta så att över- och underskott ska värderas 

olika eftersom de kräver olika ersättningsresurser. 

• Storleken på EEL förutsätter att den totala förändringen över tidsperioden i det fall vi 

får ett underskott, ersätts av ren basproduktion, dvs en källa som genererar lika 

mycket el under årets alla timmar. Produktion med sådana egenskaper är i praktiken 

också planerbar och därmed mera värd än produktion som inte går att styra. Därmed 

inte sagt att vattenkraften måste ersätta med enbart planerbar produktion. Poängen 

med denna punkt är att understryka faktumet att om den energi som eventuellt 

förloras skulle ersättas med icke-planerbar produktion så blir lagringsbehovet också 

någonting annat än det som EEL visar. 
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4.5 EKVIVALENT BALANSERINGSEFFEKT (EEB) 

När det kommer till dimensionering av den tänkta utrustning som ska ladda upp och ladda ur 

vårt ekvivalenta energilager så måste vi titta på höjden på produktionsstaplarna i Figur 11 och 

Figur 12, vilka visar medeleffekt under 12 timmar. Staplarnas höjd visar alltså hur mycket 

energi som behöver kunna laddas in och ut ur lagret varje sekund i genomsnitt under varje 12-

timmarsperiod. Att upplösningen 12 timmar används i denna beräkning i stället för 6 timmar 

som är upplösningen på underliggande data är för att inte avvikelser inom samma dag eller 

natt ska få genomslag i måttet. Det kan ju exempelvis vara så att optimalt för några 

kraftstationer i referensfallet är att producera på förmiddagen och stå på eftermiddagen, 

medan optimalt i den modifierade älven är att stå på förmiddagen och producera på 

eftermiddagen. En sådan skillnad skulle få stort genomslag i måttet, även om skillnaden i värde 

för elsystemet kan vara ganska liten. 

För att inte dubbelräkna den effekt som skulle krävas för att över tid mata in eller ut det totala 

under- eller överskottet så måste staplarnas höjd justeras med 

medelproduktionsförändringen, så att den bit som blir kvar av varje stapel är den som bygger 

upp EEL-kurvan. Dessa justerade staplar visas i Figur 15 och Figur 16. När vi har gjort denna 

justering av staplarna höjd har vi alltså separerat årets nettoproduktionsförändring från den 

energi som bara flyttar i tiden. Men man ska då också notera att måttet EEB också förutsätter 

att det konstanta under- eller överskott som subtraherats, också ersätts precis på detta sätt. 

Höjden på varje stapel visar alltså kapaciteten på den energiomvandlingsutrustning som skulle 

krävas för att under motsvarande tidsperiod (12 timmar) mata in eller ut den energi som 

stapeln utgör. För att klara av alla staplarna skulle utrustningen behöva dimensioneras efter 

den största positiva respektive negativa stapeln. Men en sådan dimensionering skulle bli 

väldigt dyr. Med en sådan dimensioneringsprincip skulle måttet också blir väldigt känsligt för 

små skillnader i indata som kanske råkar orsak en stor avvikelse vid något enstaka tillfälle. Vi 

väljer därför en något lägre dimensionering nämligen 95 percentilen och benämner denna 

kapacitet Ekvivalent Elektrisk Balanseringseffekt (EEB). Vår tänkta ersättningsutrustning ska 

alltså kunna omvandla hela överskottet eller underskottet i 95 procent av alla 12-

timmarsperioder. Vårt val förutsätter därmed att det också tillförs någon annan förmåga i 

systemet för att hantera det kvarstående över- eller underskottet under de 5 % av perioderna 

som blir kvar. 

Vidare har vi valt att skilja på överskott och underskott eftersom det ger ytterligare 

information om vilka ersättningsalternativ som skulle kunna vara aktuella. De blå staplarna 

visar var den modifierade älven ger ett överskott i jämförelse med referensälven. 95 

percentilen av dessa överskottsstaplar kallar vi hädanefter för EEB+ och markerar denna nivå 

med en horisontell blå streckad linje i Figur 15 och Figur 16. Notera att denna 

överskottsproduktion i verkligheten skulle säljas på marknaden och då på marginalen ersätta 

någon annan dyrare produktion, men det vi jagar här är som sagt bara ett sätt att mäta den 

förändring vi gör. De röda staplarna visar var den modifierade älven ger ett underskott i 

jämförelse med referensälven och hur stort detta underskott är. 95 percentilen av de röda 

staplarna kallar vi för EEB- och markerar denna nivå med en horisontell röd streckad linje i 

Figur 15 och Figur 16. I verkligheten skulle detta underskott på marginalen täckas av annan 

produktion, men vi är som sagt bara ute efter ett kvantitativt utvärderingsmått. 
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Figur 15. Produktionsstaplarna från Figur 11 minskade med den totala 

produktionsförändringen jämnt utspridd över året. Den streck-prickade blå linjen markerar 

EEB+, dvs 95 percentilen av de positiva staplarna. Den streckade röda linjen markerar EEB-, 

dvs 95 percentilen av de negativa staplarna. 

 

 

Figur 16. Produktionsstaplarna från Figur 12 minskade med den totala 

produktionsförändringen jämnt utspridd över året. Den streck-prickade blå linjen markerar 

EEB+, dvs 95 percentilen av de positiva staplarna. Den streckade röda linjen markerar EEB-, 

dvs 95 percentilen av de negativa staplarna. 
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5 Resultat 
Resultaten är precis som i Avsnitt 3 beskrivna åtgärdsscenario för åtgärdsscenario under 

separata underrubriker. Tabell 3, Tabell 4 och Tabell 5 nedan är avsedda att ge en överblick 

över de kvantitativa värden som räknats fram för de respektive fallen så att dessa kan jämföras 

sinsemellan för varje tidsperiod. Under varje underrubrik finns sedan en liknande tabell som är 

avsedd att underlätta jämförelse mellan tidsperioderna. 

De figurer som visas i rapporten är ett urval av alla de figurer som tagits fram. För de flesta av 

åtgärdsscenarierna visas exempelvis bara figurer för en tidsperiod och då har vi valt perioden 

2017-04-01 till 2018-03-31 som ligger i mitten avseende årstillrinning. Det ligger ingen djupare 

analys bakom detta val. Motsvarande figurer för de andra tidsperioderna hittas som filer i en 

datormapp som levereras tillsammans med rapporten. Datormappen benämns i rapporten 

Bilaga C. 

I bilaga C hittas även en uppsättning figurer som inte tagits med i rapporten, exempelvis total 

produktion per månad, samt total produktion uppdelad på dagtid respektive nattetid per 

månad. I den förstnämnda av dessa figurer ser man tydligt hur produktion flyttar mellan 

årstiderna och i den senare får man information om hur korttidsregleringen påverkas. Dessa 

figurer är på intet sätt ointressanta, men tiden har inte medgivit att arbeta in dem i rapporten. 

Kanske kan de tas med i en senare version. 
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Tabell 3. Sammanställning av kvantitativa resultat för de modellerade åtgärdsscenarierna 

under perioden 2015-04-01 till 2016-03-31. Årsproduktionen för referensfallet är 2825 GWh. 

Case Beskrivning 
Förändring 
årsproduktion 
(GWh) 

Förändring 
årsproduktion 
(procent) 

EEB+ 
(MW) 

EEB- 
(MW) 

EEL 
(GWh) 

A-15 Referensfall: 2825 GWh 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

B-15 Mintappning 10% av MQ -172,8 -6,1 45,0 99,2 33,3 

C-15 Mintappning MLQ -345,1 -12,2 55,6 135,3 65,1 

D-15 Fiskvägar förbi alla dammar 
utan mintappningar 

-17,1 -0,6 23,3 51,4 7,0 

E-15 Fiskvägar förbi alla dammar + 
MLQ 

-345,7 -12,2 54,3 149,1 67,0 

F-15 Avveckling av Storsjöns 
regleringsdamm 

-8,0 -0,3 91,8 99,2 84,9 

G-15 Rehab Flåsjön-Lännässjön -11,4 -0,4 32,6 41,4 10,9 

H-15 Rehab Skålan-Äldern -18,8 -0,7 29,0 41,1 8,4 

K-15 Lax och ål till Rätan -193,8 -6,9 39,6 104,4 33,4 

L-15 Lax och ål till Gimån -148,6 -5,3 33,7 82,4 35,8 

M-15 Lax, ål och havsöring till 
Matfors 

-18,4 -0,7 29,5 39,2 5,7 

N-15 Avveckling av Haverns och 
Kyrksjöns regleringsdamm 

-3,1 -0,1 43,5 63,6 34,6 
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Tabell 4. Sammanställning av kvantitativa resultat för de modellerade åtgärdsscenarierna 

under perioden 2016-04-01 till 2017-03-31. Årsproduktionen för referensfallet är 1989 GWh. 

Case Beskrivning 
Förändring 
årsproduktion 
(GWh) 

Förändring 
årsproduktion 
(procent) 

EEB+ 
(MW) 

EEB- 
(MW) 

EEL 
(GWh) 

A-16 Referensfall: 1989 GWh 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

B-16 Mintappning 10% av MQ -175,0 -8,8 39,7 89,3 33,5 

C-16 Mintappning MLQ -346,8 -17,4 61,3 130,9 61,3 

D-16 Fiskvägar förbi alla dammar 
utan mintappningar 

-16,3 -0,8 18,1 40,3 7,6 

E-16 Fiskvägar förbi alla dammar + 
MLQ 

-351,6 -17,7 63,3 135,8 60,6 

F-16 Avveckling av Storsjöns 
regleringsdamm 

0,2 0,0 118,1 81,2 84,9 

G-16 Rehab Flåsjön-Lännässjön -12,7 -0,6 34,7 57,2 23,4 

H-16 Rehab Skålan-Äldern -12,8 -0,6 26,5 47,2 8,6 

K-16 Lax och ål till Rätan -199,1 -10,0 49,5 117,1 44,9 

L-16 Lax och ål till Gimån -148,2 -7,4 46,4 83,0 34,2 

M-16 Lax, ål och havsöring till 
Matfors 

-23,4 -1,2 29,7 46,1 8,3 

N-16 Avveckling av Haverns och 
Kyrksjöns regleringsdamm 

-1,0 0,0 50,1 62,1 35,7 
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Tabell 5. Sammanställning av kvantitativa resultat för de modellerade åtgärdsscenarierna 

under perioden 2017-04-01 till 2018-03-31. Årsproduktionen för referensfallet är 2160 GWh. 

Case Beskrivning 
Förändring 
årsproduktion 
(GWh) 

Förändring 
årsproduktion 
(procent) 

EEB+ 
(MW) 

EEB- 
(MW) 

EEL 
(GWh) 

A-17 Referensfall: 2160 GWh 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

B-17 Mintappning 10% av MQ -175,9 -8,1 40,3 93,3 32,8 

C-17 Mintappning MLQ -351,6 -16,3 64,7 144,1 64,6 

D-17 Fiskvägar förbi alla dammar 
utan mintappningar 

-13,5 -0,6 22,8 43,8 5,5 

E-17 Fiskvägar förbi alla dammar + 
MLQ 

-357,4 -16,5 65,4 147,8 63,7 

F-17 Avveckling av Storsjöns 
regleringsdamm 

-5,2 -0,2 77,5 97,9 81,9 

G-17 Rehab Flåsjön-Lännässjön -11,8 -0,5 23,0 47,7 7,1 

H-17 Rehab Skålan-Äldern -14,3 -0,7 30,0 47,3 8,6 

K-17 Lax och ål till Rätan -199,0 -9,2 49,4 128,7 38,9 

L-17 Lax och ål till Gimån -148,5 -6,9 52,9 100,7 33,8 

M-17 Lax, ål och havsöring till 
Matfors 

-19,4 -0,9 45,5 54,7 15,4 

N-17 Avveckling av Haverns och 
Kyrksjöns regleringsdamm 

-0,6 0,0 55,8 63,9 43,4 
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5.1 CASE A – REFERENSFALL 

Referensfallen A-15, A-16 och A-17 utgör basen för alla jämförelser som görs i rapporten. Figur 

17 visar årsproduktionen per kraftstation för vart och ett av fallen. Det är tydligt att det 

blötaste året 2015 är det som ger mest produktion i alla anläggningar. Det torraste året med 

start 2016-04-01 ger minst i anläggningar i Ljungan. I Gimån tycks dock året som startar 2017-

04-01 ge minst produktion. Skillnaden är dock liten och det har inte undersökts närmare vad 

det beror på. 

Figur 18 visar historiska och modellerade vattennivåer i magasinen. Läsaren bör notera att y-

axlarna har olika skalning, samt att avstånd längs y-axeln inte är direkt proportionellt mot 

volym – en decimeter kan motsvara lite vatten i ett magasin och jättemycket i ett annat. Bland 

figurerna i den elektroniska bilagan till rapporten (Bilaga C) finns även motsvarande grafer med 

volym på y-axeln i stället för vattenstånd. 

Överensstämmelsen är god i de volymsmässigt större magasinen. Att modellen utnyttjar 

magasinen mer än vad man har gjort historiskt beror på att planeringsosäkerheten inte finns 

representerad i modellen. Tydligast syns detta på de mindre magasinen där ytan varierar hela 

vägen mellan dämnings- och sänkningsgräns i modellen, medan den i verkligheten ligger 

mycket mera mitt emellan. Här ska de särskilt noteras att vattenvolymerna är mycket små och 

det har mycket liten betydelse hur dessa vattenytor varierar på de lite längre tidsskalorna. 

Avvsänkningen i Storsjön under vintern sker genom manuell reglering av utskoven med syfte 

att avsänkningen ska bli så jämn som möjligt. Eftersom Flåsjön-Grucken, där vattnet samlas 

upp, är så pass mycket större så har det ingen större betydelse för produktionen hur denna 

avsänkning sker. I modellen finns ett konstant vinterflöde inlagt för avsänkningen ska ske 

ungefär som i verkligheten, men exakt hur detta vinterflöde ser ut har som sagt rätt liten 

betydelse ur produktionssynpunkt. 

Fler figurer som visar exempelvis vattenvolymer, vatenföring, etc. hittas i den elektroniska 

bilagan C.  
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Figur 17. Vattenkraftsproduktion per år och kraftstation för de tre referensfallen. Blå staplar 

visar årsproduktionen för A-15, röda staplar visar årspoduktionen för A-16 och gröna staplar 

visar årsproduktionen för A-17. 

 

 

Figur 18. Heldragen blå linje visar modellerat vattenstånd och streckad grå linje visar 

uppmätt historiskt vattenstånd per magasin för Case A-17.  
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5.2 CASE B – MINTAPPNING 10% AV MQ, SÄSONGSANPASSAD 

Case B är det fall där krav ställs på säsongsanpassad mintappning med 10% av MQ vid alla 

anläggningar, antingen tvingat till utskoven eller med möjlighet att köra mintappningen via 

turbinerna, se Avsnitt 3.2. 

Figurer med tillhörande beskrivningar och observationer hittas under separata underrubriker 

nedan. De kvantitativa resultaten för detta åtgärdsscenario sammanfattas i Tabell 6. 

Tabell 6. Kvantitativ jämförelse mellan Case B-15, B-16 och B-17 och deras respektive 

referensfall Case A-15, A-16 och A-17. 

Case Beskrivning 
Förändring 
årsproduktion 
(GWh) 

Förändring 
årsproduktion 
(procent) 

EEB+ 
(MW) 

EEB- 
(MW) 

EEL 
(GWh) 

B-15 Mintappning 10% av MQ -172,8 -6,1 45,0 99,2 33,3 

B-16 Mintappning 10% av MQ -175,0 -8,8 39,7 89,3 33,5 

B-17 Mintappning 10% av MQ -175,9 -8,1 40,3 93,3 32,8 

B Medelvärde -174,6 -7,7 41,7 93,9 33,2 

Man kan notera att produktionsförändringen i GWh skiljer sig ganska lite åt mellan de olika 

tidsperioderna. Att den procentuella förändringen i jämförelse med referensfallen varierar mer 

beror på skillnaden i årsproduktion mellan de olika tidsperioderna (som ju är nämnaren i 

procentberäkningen). Skillnaderna i EEL skiljer sig som synes mycket lite åt, endast 0,2 

procentenheter mellan det våtaste och torraste året. Skillnaden i EEB är något större. 

5.2.1 Förändring av total årsproduktion per anläggning 

Figur 19 visar total förändring i årsproduktions per kraftverk för de tre fallen B-15, B-16 och B-

17 jämfört med sina respektive referensfall A-15, A-16 och A17. De kraftstationer som förlorar 

allra minst produktion är de där mintappningen fått gå via kraftverksturbinen, dvs Bursnäs, 

Hermansboda, Leringsforsen, Nederede, Skallböle och Viforsen. I övriga anläggningar där 

mintappningen varit tvingad till utskoven blir förlusten större och beror till största del på 

mintappningsflödets storlek och stationernas fallhöjd. Skillnaden mellan de olika åren är inte 

särskilt stor, vilket är ganska väntat med tanke på att mintappningarna är lika stora oavsett 

tillrinning. 

5.2.2 Förändring av total årsproduktion kronologiskt och behovssorterat 

Figur 21 och Figur 22 visar total produktion från Ljungan och Gimån för fall B-15 och dess 

referensfall A-15 i kronologisk ordning som 120 timmars medelvärden respektive 

månadsmedelvärden. Figur 23 visar den 120-timmarsupplösta produktionen i behovssorterad 

ordning och Figur 24 visar total produktion per månad uppdelad mellan dag och natt. För att 

kunna jämföra de olika tidsperioderna mellan varandra visas i Figur 25 till Figur 32 också 

motsvarande bilder för de andra tidsperioderna -16 och -17. 

I figurerna ser man att produktionsförlusten är utspridd under hela året, och att den är något 

större under våren och sommaren än under hösten och vintern. Detta beror på att 

mintappningen är säsongsanpassad på det sätt som beskrevs i avsnitt 2.4.1. 
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Man kan också ur figurerna utläsa att produktionsförlusten under de flesta månaderna är 

större dagtid jämfört med nattetid, vilket pekar på att förmågan att dygnsreglera har minskat. 

De behovssorterade produktionsstaplarna visar vid vilken prisnivå som produktionen har 

förlorats. Priset används här som ett relativt mått på behovet. Läsaren bör dock notera att 

man inte kan använda priset för att värdera den bakomliggande förmågan. Man kan notera att 

modellen lyckas hålla produktionen ungefär lika hög under de bäst betalda 1000-2000 

timmarna trots mintappningskraven och att detta gäller samtliga fall, även om priskurvan, 

hydrologin och därmed också produktionen ser ganska olika ut under de tre tidsperioderna. 

Under övrig tid kan en tydlig minskning observeras. Om man jämför varaktighetsdiagrammen 

för de tre olika tidsperioderna ser man att mintappningskraven påverkar den totala 

produktionen ungefär på samma sätt som minskad tillrinning – mintappningsvillkoren gör åren 

torrare. 

5.2.3 Ekvivalent elektriskt lagringsbehov och balanseringseffekt 

Beräkningen av EEL och EEB redovisas bara för tidsperioden 2017-04-01 till 2018-03-31. 

Totalsiffrorna för de andra fallen redovisas i Tabell 6 och de tillhörande figurerna återfinns i 

den elektroniska bilagan C. 

Figur 33 illustrerar hur storheten Ekvivalent elektriskt lagringsbehov (EEL) har beräknats för 

skillnaden mellan de båda fallen B-17 och A-17. Slutvärdet av den ackumulerade 

produktionsdifferensen visar den total energiförlusten under hela tidsperioden 176 GWh. Om 

denna förlust antas vara jämnt fördelad över tid och subtraheras från 

produktionsdifferensstaplarna på det sätt som beskrivs i Avsnitt 4.3 så fås storheten 

balanseringsenergi, vilken visas av den heldragna blå linjen. Av kurvorna kan man utläsa att 

mer elektrisk energi skulle behöva tillföras energisystemet under våren och sommaren än 

under hösten och vintern för att ersätta produktion som gått förlorad, samt att ett ekvivalent 

elektriskt energilager skulle behöva rymma 33 GWh för att kunna kompensera för denna 

omflyttning i tid om man tänker sig att ersättningsproduktionen för de 176 GWh skulle vara 

ren basproduktion, dvs konstant över tid. Notera att sådan basproduktion också i stor 

utsträckning måste vara planerbar. Om 176 GWh skulle ersättas med exempelvis vindkraft så 

uppstår variationer på en annan tidsskala som också måste balanseras. 

Figur 34 visar produktionsdifferens tidssteg för tidssteg mellan fallen B-17 och A-17, korrigerad 

med medelproduktionsförändringen på det sätt som beskrivits i Avsnitt 4.5, samt nivåerna 

EEB+ och EEB-. Värdena 40.3 MW och 93.3 MW kan tolkas som kapaciteten på de 

energiomvandlingsresurser som skulle krävas för att flytta överskotts- och underskottsenergin 

i tiden om man tänker sig att ersättningsproduktionen för de 176 GWh skulle vara ren 

basproduktion. 
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Figur 19. Total produktionsdifferens per kraftstation i GWh för de tre fallen B-15, B-16 och B-

17 i jämförelse med sina respektive referensfall A-15, A-16 och A-17. 

 

 

Figur 20. Total produktionsdifferens per kraftstation i procent av årsproduktion för de tre 

fallen B-15, B-16 och B-17 i jämförelse med sina respektive referensfall A-15, A-16 och A-17. 
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Figur 21. Total produktion från Ljungan och Gimån som 120 timmars medelvärden i 

kronologisk ordning för fall B-15 och dess referensfall A-15. 

 

 

Figur 22. Total produktion från Ljungan och Gimån som månadsmedelvärden i kronologisk 

ordning för fall B-15 och dess referensfall A-15. Priskurvan är dygnsupplöst i denna figur. 
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Figur 23. Total produktion från Ljungan och Gimån som 120 timmars medelvärden, sorterad 

med priskurvan som bas i fallande ordning från vänster till höger, för fall B-15 och dess 

referensfall A-15. Den vertikala streckade röda linjen markerar medianpriset. 

 

 

Figur 24. Total produktion från Ljungan och Gimån för fall B-15 och dess referensfall A-15, 

uppdelad mellan dag och natt och medelvärdesbildad per månad. Dagtid är 06:00-18:00 och 

nattetid är 18:00-06:00. 
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Figur 25. Total produktion från Ljungan och Gimån som 120 timmars medelvärden i 

kronologisk ordning för fall B-16 och dess referensfall A-16. 

 

 

Figur 26. Total produktion från Ljungan och Gimån som månadsmedelvärden i kronologisk 

ordning för fall B-16 och dess referensfall A-16. Priskurvan är dygnsupplöst i denna figur. 
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Figur 27. Total produktion från Ljungan och Gimån som 120 timmars medelvärden, sorterad 

med priskurvan som bas i fallande ordning från vänster till höger, för fall B-16 och dess 

referensfall A-16. Den vertikala streckade röda linjen markerar medianpriset. 

 

 

Figur 28. Total produktion från Ljungan och Gimån för fall B-16 och dess referensfall A-16, 

uppdelad mellan dag och natt och medelvärdesbildad per månad. Dagtid är 06:00-18:00 och 

nattetid är 18:00-06:00. 
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Figur 29. Total produktion från Ljungan och Gimån som 120 timmars medelvärden i 

kronologisk ordning för fall B-17 och dess referensfall A-17. 

 

 

Figur 30. Total produktion från Ljungan och Gimån som månadsmedelvärden i kronologisk 

ordning för fall B-17 och dess referensfall A-17. Priskurvan är dygnsupplöst i denna figur. 
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Figur 31. Total produktion från Ljungan och Gimån för fall B-17 och dess referensfall A-17, 

uppdelad mellan dag och natt och medelvärdesbildad per månad. Dagtid är 06:00-18:00 och 

nattetid är 18:00-06:00. 

 

 

Figur 32. Total produktion från Ljungan och Gimån som 120 timmars medelvärden, sorterad 

med priskurvan som bas i fallande ordning från vänster till höger, för fall B-17 och dess 

referensfall A-17. Den vertikala streckade röda linjen markerar medianpriset. 
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Figur 33. Visualisering av EEL-beräkningen för produktionsdifferensen mellan fallen B-17 och 

A-17. 

 

 

Figur 34. Produktionsdifferens tidssteg för tidssteg mellan fallen B-17 och A-17. Den blå 

streckade linjen markerar EEB+ och den röda streckade linjen markerar EEB-. 
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5.3 CASE C – MINTAPPNING MLQ, SÄSONGSANPASSAD 

Case C är det fall där krav ställs på säsongsanpassad mintappning med MLQ vid alla 

anläggningar, antingen tvingat till utskoven eller med möjlighet att köra mintappningen via 

turbinerna, se Avsnitt 0. 

Resultaten i detta fall skiljer sig kvalitativt ganska lite åt från de resultat som presenteras i 

Avsnitt 5.2. Därför visas bara ett mindre urval i rapporten. Alla figurer med resultat för detta 

åtgärdsscenario återfinns i den elektroniska bilagan C. 

Kvantitativt skiljer sig dock resultaten markant åt jämfört med åtgärdsscenario B, vilket inte är 

så konstigt eftersom mintappningarna i detta scenario är betydligt större i många 

anläggningar. Tabell 7 visar numeriska resultat för fallen C-15, C-16 och C-17 jämfört med 

deras respektive referensfall A-15, A-16 och A-17. Även här noteras att skillnaden i tillrinning 

och elpris under de tre tidsperioderna har ganska liten inverkan på produktionsförändringen 

och måtten EEL och EEB, vilket är helt logiskt med tanke på att mintappningskraven är 

desamma. 

Jämförelse mellan åtgärdsscenarierna B och C ger att mintappningskrav med MLQ för Ljungan 

och Gimån på det sätt som modellerats skulle ge ungefär en dubbelt så stor produktionsförlust 

som mintappningskrav med 10% av MQ. Lagringsbehovet EEL blir också ungefär dubbelt så 

stort i åtgärdsscenario C jämfört med åtgärdsscenario B. 

Tabell 7. Kvantitativ jämförelse mellan fallen C-15, C-16 och C-17 och deras respektive 

referensfall A-15, A-16 och A-17. 

Case Beskrivning 
Förändring 

årsproduktion 
(GWh) 

Förändring 
årsproduktion 

(procent) 

EEB+ 
(MW) 

EEB- 
(MW) 

EEL 
(GWh) 

C-15 Mintappning MLQ -345,1 -12,2 55,6 135,3 65,1 

C-16 Mintappning MLQ -346,8 -17,4 61,3 130,9 61,3 

C-17 Mintappning MLQ -351,6 -16,3 64,7 144,1 64,6 

C Medelvärde -347,8 -15,3 60,6 136,8 63,7 

5.3.1 Förändring av total årsproduktion per anläggning 

Figur 35 och Figur 36 visar total förändring i årsproduktion per kraftverk och år för de tre fallen 

C-15, C-16 och C-17 jämfört med sina respektive referensfall A-15, A-16 och A17. Mönstret 

påminner i stort om det i Figur 19, frånsett att förlustsiffrorna i detta åtgärdsscenario är 

mycket större. Skillnaderna är starkt beroende av årsvärdena för MQ respektive MLQ för de 

olika anläggningarna. De kraftstationer som förlorar allra minst produktion är fortfarande de 

där mintappningen fått gå via kraftverksturbinen, dvs Turinge, Hermansboda, Leringsforsen, 

Nedereda, Skallböle och Viforsen. Att förlusterna också ser relativt små ut i Flåsjö och 

Trångfors, trots att mintappningarna går i naturfårorna beror på att mintappningarnas storlek 

är betydligt mycket mindre högre upp i älven än längre nedströms. Mintappning i naturfåran 

som går förbi Torpshammars kraftverk sticker ut som mycket kostsamt, vilket beror på 

kraftstationens relativt höga fallhöjd (128 meter). 
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5.3.2 Förändring av total årsproduktion kronologiskt och behovssorterat 

Figur 37 och Figur 38 visar total produktion för fall C-17 och dess referensfall A-17 i kronologisk 

ordning som 120 timmars medelvärden respektive månadsmedelvärden. Figur 39 visar den 

120-timmarsupplösta produktionen i sorterad efter pris/behov. Figur 40 visar total produktion 

uppdelat mellan dag och natt per månad. 

Påverkan påminner kvalitativt om fall B-17, även om påverkan här är större eftersom 

mintappningarna är större. Noteras bör att den modifierade älven i detta fall tappar 

produktion också under årets mest värdefulla timmar. Även fördelningen av 

produktionsförluster mellan dag och natt påminner om fall B17, dock med större värden. 

5.3.3 Ekvivalent elektriskt lagringsbehov och balanseringseffekt 

Figur 41 och Figur 42 är till formen väldigt lika Figur 33 och Figur 34, men värdena är betydligt 

större. Tittar man noga ser man också att de olika staplarna i produktionsdifferensbilden ligger 

lite olika utlagda i tiden, vilket skulle kunna innebära en skillnad när det gäller förmågan att 

korttidsreglera, men detta måste analyseras närmare innan man kan dra några sådana 

slutsatser. 

Motsvarande figurer för de andra fallen hittas i den elektroniska bilagan C. De kvantitativa 

resultaten återfinns i Tabell 3, Tabell 4, Tabell 5 och Tabell 7. 
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Figur 35. Total produktionsdifferens per kraftstation för de tre fallen C-15, C-16 och C-17 i 

jämförelse med sina respektive referensfall A-15, A-16 och A-17. 

 

 

Figur 36. Total produktionsdifferens per kraftstation i procent av årsproduktion för de tre 

fallen C-15, C-16 och C-17 i jämförelse med sina respektive referensfall A-15, A-16 och A-17. 
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Figur 37. Total produktion från Ljungan och Gimån som 120 timmars medelvärden i 

kronologisk ordning för fall C-17 och dess referensfall A-17. 

 

 

Figur 38. Total produktion från Ljungan och Gimån som månadsmedelvärden i kronologisk 

ordning för fall C-17 och dess referensfall A-17. Priskurvan är dygnsupplöst i denna figur. 
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Figur 39. Total produktion från Ljungan och Gimån som 120 timmars medelvärden, sorterad 

med priskurvan som bas i fallande ordning från vänster till höger, för fall C-17 och dess 

referensfall A-17. Den vertikala streckade röda linjen markerar medianpriset. 

 

 

Figur 40. Total produktion från Ljungan och Gimån för fall C-17 och dess referensfall A-17, 

uppdelad mellan dag och natt och medelvärdesbildad per månad. Dagtid är 06:00-18:00 och 

nattetid är 18:00-06:00. 
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Figur 41. Visualisering av EEL-beräkningen för produktionsdifferensen mellan fallen C-17 och 

A-17. 

 

 

Figur 42. Produktionsdifferens tidssteg för tidssteg mellan fallen C-17 och A-17. Den blå 

streckade linjen markerar EEB+ och den röda streckade linjen markerar EEB-. 

  



Johan Bladh och Jonas Funkquist Miljöåtgärders påverkan på vattenkraftsproduktionen i Ljungan 

 

Next Hydro AB  |  Vattenfall AB - Research and development 51 (107) 

 

5.4 CASE D – FISKVÄGAR FÖRBI ALLA DAMMANLÄGGNINGAR 

Case D är det åtgärdsscenario där en fiskpassage modellerats vid varje anläggning, men inga 

mintappningar lagts till, se Avsnitt 3.4. 

Figurer med tillhörande beskrivningar och observationer hittas under separata underrubriker 

nedan. De kvantitativa resultaten för detta åtgärdsscenario sammanfattas i Tabell 8. 

Tabell 8. Kvantitativ jämförelse mellan fallen D-15, D-16 och D-17 och deras respektive 

referensfall A-15, A-16 och A-17 

Case Beskrivning 
Förändring 
årsproduktion 
(GWh) 

Förändring 
årsproduktion 
(procent) 

EEB+ 
(MW) 

EEB- 
(MW) 

EEL 
(GWh) 

D-15 Fiskvägar förbi alla dammar utan 
mintappningar 

-17,1 -0,6 23,3 51,4 7,0 

D-16 Fiskvägar förbi alla dammar utan 
mintappningar 

-16,3 -0,8 18,1 40,3 7,6 

D-17 Fiskvägar förbi alla dammar utan 
mintappningar 

-13,5 -0,6 22,8 43,8 5,5 

D Medelvärde -15,7 -0,7 21,4 45,2 6,7 

Energiförlusten med fiskpassager förbi alla anläggningar med 1 m3/s vattenföring från 1 maj till 

31 oktober blir i genomsnitt 15,7 GWh över de tre perioderna. Variationerna mellan åren är 

inte helt obetydliga. Den största förlusten uppstår under det våtaste året, men tittar man på 

de andra två åren så syns inte detta samband. Hur tillrinningen är fördelad under året har 

antagligen större betydelse. 

Värdet EEL uppgår i genomsnitt till 6,7 GWh och som mest till 7,6 GWh. Mer detaljer om EEL 

och EEB hittas i Avsnitt 5.4.3. 

5.4.1 Förändring av total årsproduktion per anläggning 

Figur 43 och Figur 44 visar total produktionsdifferens per kraftverk för de tre fallen D-15, D-16 

och D-17 i jämförelse med sina respektive referensfall A-15, A-16 och A-17. De flesta staplarna 

är negativa vilket innebär att elproduktion förloras. Som mest förloras omkring 2 procent av 

totalproduktionen, vilket sker i kraftstationer som har en hög produktionsekvivalent och/eller 

lägre medelvattenföring. 

5.4.2 Förändring av total årsproduktion kronologiskt och behovssorterat 

Figur 45 och Figur 46 visar total produktion som 120 timmars medelvärden i kronologisk 

ordning respektive månadsmedelvärden för fall D-17 och deras respektive referensfall A-17. 

Figur 47 visar den 120-timmarsupplösta produktionen i sorterad efter pris/behov. Figur 48 

visar total produktion uppdelat mellan dag och natt per månad. Det är svårt att utläsa ur dessa 

grafer om produktionsminskningen följer något mönster i tiden. 

5.4.3 Ekvivalent elektriskt lagringsbehov och balanseringseffekt 

Figur 49 och Figur 50 visar balanseringenergi och balanseringseffekt för fall D-16. I Figur 49 kan 

man se att energiförlusten i huvudsak uppstår under perioden 1 maj till 31 okt. Det ser man på 

så sätt att balanseringsenergin då har en nedåtgående trend. I slutet av oktober vänder den 
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tillbaka uppåt mot noll. Figurerna för de andra fallen hittas i den elektroniska bilagan C. 

Totalsiffrorna för alla fallen redovisas i Tabell 8. 
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Figur 43. Total produktionsdifferens per kraftstation för de tre fallen D-15, D-16 och D-17 i 

jämförelse med sina respektive referensfall A-15, A-16 och A-17. 

 

 

Figur 44. Total produktionsdifferens per kraftstation i procent av årsproduktion för de tre 

fallen D-15, D-16 och D-17 i jämförelse med sina respektive referensfall A-15, A-16 och A-17. 
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Figur 45. Total produktion från Ljungan och Gimån som 120 timmars medelvärden i 

kronologisk ordning för fall D-17 och dess referensfall A-17. 

 

 

Figur 46. Total produktion från Ljungan och Gimån som månadsmedelvärden i kronologisk 

ordning för fall D-17 och dess referensfall A-17. Priskurvan är dygnsupplöst i denna figur. 
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Figur 47. Total produktion från Ljungan och Gimån som 120 timmars medelvärden, sorterad 

med priskurvan som bas i fallande ordning från vänster till höger, för fall D-17 och dess 

referensfall A-17. Den vertikala streckade röda linjen markerar medianpriset. 

 

 

Figur 48. Total produktion från Ljungan och Gimån för fall D-17 och dess referensfall A-17, 

uppdelad mellan dag och natt och medelvärdesbildad per månad. Dagtid är 06:00-18:00 och 

nattetid är 18:00-06:00. 
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Figur 49. Visualisering av EEL-beräkningen för produktionsdifferensen mellan fallen D-17 och 

A-17. 

 

 

Figur 50. Produktionsdifferens tidssteg för tidssteg mellan fallen D-17 och A-17. Den blå 

streckade linjen markerar EEB+ och den röda streckade linjen markerar EEB-. 
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5.5 CASE E – FISKVÄGAR FÖRBI ALLA DAMMANLÄGGNINGAR OCH 
MINTAPPNING MLQ, SÄSONGSANPASSAD 

Case E är det åtgärdsscenario där en fiskpassage modellerats vid varje anläggning tillsammans 

med mintappningsvillkor på samma sätt som i åtgärdsscenario C, se Avsnitt 3.5. 

De kvantitativa resultaten för detta åtgärdsscenario sammanfattas i Tabell 9. Figurer med 

tillhörande beskrivningar och observationer hittas under separata underrubriker nedan. 

Tabell 9. Kvantitativ jämförelse mellan fallen E-15, E-16 och E-17 och deras respektive 

referensfall A-15, A-16 och A-17. 

Case Beskrivning 
Förändring 

årsproduktion 
(GWh) 

Förändring 
årsproduktion 

(procent) 

EEB+ 
(MW) 

EEB- 
(MW) 

EEL 
(GWh) 

E-15 Fiskvägar förbi alla dammar + MLQ -345,7 -12,2 54,3 149,1 67,0 

E-16 Fiskvägar förbi alla dammar + MLQ -351,6 -17,7 63,3 135,8 60,6 

E-17 Fiskvägar förbi alla dammar + MLQ -357,4 -16,5 65,4 147,8 63,7 

E Medelvärde -351,6 -15,5 61,0 144,2 63,8 

Precis som väntat skiljer sig resultaten mycket lite från resultaten för fall C, vilket lättast kan 

ses i Tabell 3, Tabell 4 och Tabell 5. Det som kan vara värt att notera är att den totala 

elproduktionsförlusten för fall E inte är lika med summan av de individuella åtgärdsscenarierna 

C och D, utan mindre. Det beror framför allt på att vattenföringen i fiskpassagerna räknas av 

från mintappningsvillkoren. 

Värdena på EEL och EEB går inte heller att summera. I fallet E-15 är till och med värdena med 

fiskpassage och mintappning mindre än fallet C-15 med bara mintappning. Detta beror på hur 

flödesprofilen ser ut. Mintappningarna är säsongsanpassade, vilket innebär ett en större andel 

av årets totala mintappning är styrd till våren och försommaren. I fiskpassagerna går ett 

konstant flöde under perioden 1 maj till 31 oktober, och detta räknas av från annan 

mintappning. I vissa anläggningar och under vissa delar av året så innebär alltså kombinationen 

av fiskpassager och mintappningar ett produktionsmönster som är mer likt ursprungsälvens än 

mintappningar utan fiskpassager. Den enda slutsatsen man egentligen kan dra av detta är att 

man inte kan studera olika åtgärdsscenarier separat och sedan lägga ihop slutsiffrorna i 

efterhand, utan man måste analysera varje åtgärdsscenario som en helhet. 

5.5.1 Förändring av total årsproduktion per anläggning 

Figurerna som visar förändring av total årsproduktion per anläggning är nästan identisk med 

Figur 35 och Figur 36 och visas därför inte i rapporten. Alla figurer tillhörande åtgärdsscenario 

E hittas i den elektroniska bilagan C. 

5.5.2 Förändring av total årsproduktion kronologiskt och behovssorterat 

Även figurerna som visar förändring av total årsproduktion kronologiskt, behovssorterat samt 

dag-nattuppdelat är nästan identiska med Figur 37 till Figur 40 och dess motsvarigheter för de 

andra tidsperioderna. De visas därför inte i rapporten utan hittas i stället i den elektroniska 

bilagan C. 
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5.5.3 Ekvivalent elektriskt lagringsbehov och balanseringseffekt 

Som nämns i de två föregående avsnitten är resultaten för fall C och fall E nästan identiska. 

Figurerna som visar balanseringsenergi och balanseringseffekt är därför nästan identiska med 

Figur 41 och Figur 42 och deras motsvarigheter för de andra tidsperioderna. De visas därför 

inte i här men finns tillgängliga i den elektroniska bilagan C. 

De kvantitativa resultaten hittas i Tabell 3, Tabell 4, Tabell 5 och Tabell 9. Värdena skiljer sig 

som väntat väldigt lite från åtgärdsscenario C. 
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5.6 CASE F – AVVECKLING AV STORSJÖNS REGLERINGSDAMM 

Case F är det åtgärdsscenario som representerar utrivning av Storsjöns regleringsdamm. 

Modelleringen beskrivs i Avsnitt 3.6. 

Figurer med tillhörande beskrivningar och observationer hittas under separata underrubriker 

nedan. De kvantitativa resultaten för detta åtgärdsscenario sammanfattas i Tabell 10. 

Tabell 10. Kvantitativ jämförelse mellan fallen F-15, F-16 och F-17 och deras respektive 

referensfall A-15, A-16 och A-17 

Case Beskrivning 
Förändring 
årsproduktion 
(GWh) 

Förändring 
årsproduktion 
(procent) 

EEB+ 
(MW) 

EEB- 
(MW) 

EEL 
(GWh) 

F-15 Avveckling av Storsjöns regleringsdamm -8,0 -0,3 91,8 99,2 84,9 

F-16 Avveckling av Storsjöns regleringsdamm 0,2 0,0 118,1 81,2 84,9 

F-17 Avveckling av Storsjöns regleringsdamm -5,2 -0,2 77,5 97,9 81,9 

F Medelvärde -4,4 -0,2 95,8 92,8 83,9 

Produktionsförändringen som orsakas av åtgärdsscenariot är förhållandevis liten, vilket beror 

på att dammen i Storsjön är en regleringsdamm och Flåsjön som ligger nedströms är 

jämförelsevis stort. De små produktionsförändringarna orsakas av att vi får ett ökat eller 

minskat spill vid någon eller några andra anläggningar längs älven till följd av åtgärden. I fall F-

15 och F-17, som är de våtaste av de tre perioderna, minskar produktionen och i F-16 ökar 

produktionen något. 

Den huvudsakliga påverkan av åtgärden kan alltså inte observeras som en produktions-

förändring utan hittas i stället i de högra kolumnerna som visar EEL, EEB- och EEB+.  

5.6.1 Förändring av total årsproduktion per anläggning 

Figur 51 och Figur 52 visar den totala produktionsdifferensen per kraftstation för de tre fallen 

F-15, F-16 och F-17 i jämförelse med sina respektive referensfall A-15, A-16 och A-17. Här syns 

till skillnad från tidigare fall en ganska betydande skillnad mellan de olika tidsperioderna. 

Produktionen minskar i många kraftstationer under de blötaste fallet A-15, men kan i vissa fall 

öka i de andra. Läsaren bör notera att skillnaderna i GWh är mycket små och som andel av 

total produktion är de ännu mindre – det rör sig som mest om skillnader på någon procent, 

ofta en eller flera storleksordningar mindre (se Figur 52). Skillnaderna kan alltså bero på 

tillfälligheter, men en naturlig förklaring skulle förstås kunna vara så att minskad 

lagringskapacitet i älven gör att man tvingas spilla mer under våta år. 

Läsaren bör också notera att de förändringar som visas i Figur 51 baseras på totalsiffror för 

hela året. Dessa döljer vad som händer under året, vilket blir tydligt i nästkommande avsnitt. 

5.6.2 Förändring av total årsproduktion kronologiskt och behovssorterat 

Figur 53 och Figur 54 visar total produktion som 120 timmars medelvärden i kronologisk 

ordning respektive månadsmedelvärden för fall F-17 och deras respektive referensfall A-17. 

Det kan observeras i figuren att åtgärdsscenariot avveckling av Storsjödammen gör att 

produktionen minskar under höst och vinter, och i stället öka under vår och sommar. 



Johan Bladh och Jonas Funkquist Miljöåtgärders påverkan på vattenkraftsproduktionen i Ljungan 

 

Next Hydro AB  |  Vattenfall AB - Research and development 60 (107) 

 

Figur 55 visar samma produktionsstaplar som i Figur 53, men här som sorterade i 

varaktighetsdiagram med priskurvan som bas. Längst till vänster hittas alltså produktionen 

under de timmar då priset3 varit som högst. Modellen lyckas hålla uppe produktionen under de 

1000 mest värdefulla timmarna. Längre högerut i figuren visar sig påverkan av åtgärdsscenariot 

på sätt att produktion flyttar från de 3000-4500 mest värdefulla timmarna till timmar i den 

högra halvan av figuren som inte är lika mycket värda. Det är alltså flytten av produktion från 

höst och vinter till vår och sommar som visar sig på detta sätt eftersom produktion under höst 

och vinter som regel är mer värd än produktion under vår och sommar. 

Figur 56 visar månadsproduktionen uppdelat på dag- och nattproduktion. Man kan här se att 

ingen tydlig omfördelning av produktion mellan dag och natt sker utan mönstret är detsamma 

som i Figur 54, d.v.s. produktion flyttas huvudsakligen från höst och vinter till vår och sommar.  

Motsvarande figurer för fallen F-15 och F-17 skiljer sig inte på något avgörande sätt och från 

Figur 53 till Figur 56. De visas därför inte i rapporten, utan återfinns i den elektroniska bilagan 

C. De kvantitativa resultaten för dessa två fall hittas i Tabell 10. 

5.6.3 Ekvivalent elektriskt lagringsbehov och balanseringseffekt 

Beräkningen av EEL och EEB redovisas bara för fall F-17. Totalsiffrorna för de andra fallen 

redovisas i Tabell 10 och de tillhörande figurerna återfinns i den elektroniska bilagan C. 

Figur 57 illustrerar hur storheten EEL har beräknats för skillnaden mellan de båda fallen F-17 

och A-17. Slutvärdet av den ackumulerade produktionsdifferensen visar den totala förlusten 

5,18 GWh för det aktuella fallet över hela tidsperioden. Skillnaden mellan max- och minvärdet 

av balanseringsenergin ger oss värdet av EEL som uppgår till knappt 82 GWh för det aktuella 

fallet. 

Figur 58 visar balanseringseffekten tidssteg för tidssteg. Den förflyttning av produktion i tiden 

som observerades i Figur 53 syns även tydligt i denna figur. 

  

 
3 Det går inte att sätta likhetstecken mellan pris och värde. Pris är vad man betalar och värde är vad 
man får. Det går dock att säga att ju högre priset är, desto mer värd är produktionen. 
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Figur 51. Total produktionsdifferens per kraftstation för de tre fallen F-15, F-16 och F-17 i 

jämförelse med sina respektive referensfall A-15, A-16 och A-17. 

 

 

Figur 52. Total produktionsdifferens per kraftstation i procent av årsproduktion för de tre 

fallen F-15, F-16 och F-17 i jämförelse med sina respektive referensfall A-15, A-16 och A-17. 
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Figur 53. Total produktion från Ljungan och Gimån som 120 timmars medelvärden i 

kronologisk ordning för fall F-17 och dess referensfall A-17. 

 

 

Figur 54. Total produktion från Ljungan och Gimån som månadsmedelvärden i kronologisk 

ordning för fall F-17 och dess referensfall A-17. Priskurvan är dygnsupplöst i denna figur. 
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Figur 55. Total produktion från Ljungan och Gimån som 120 timmars medelvärden, sorterad 

med priskurvan som bas i fallande ordning från vänster till höger, för fall F-17 och dess 

referensfall A-17. Den vertikala streckade röda linjen markerar medianpriset. 

 

 

Figur 56. Total produktion från Ljungan och Gimån för fall F-17 och dess referensfall A-17, 

uppdelad mellan dag och natt och medelvärdesbildad per månad. Dagtid är 06:00-18:00 och 

nattetid är 18:00-06:00. 
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Figur 57. Visualisering av EEL-beräkningen för produktionsdifferensen mellan fallen F-17 och 

A-17. 

 

 

Figur 58. Produktionsdifferens tidssteg för tidssteg mellan fallen F-17 och A-17. Den blå 

streckade linjen markerar EEB+ och den röda streckade linjen markerar EEB-. 
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5.7 CASE G – REHABILITERING AV STRÄCKAN FLÅSJÖN - LÄNNÄSSJÖN 

Case G är det åtgärdsscenario som syftar till att ekologiskt rehabilitera sträckan mellan Flåsjön 

och Lännässjön. Modelleringen beskrivs i Avsnitt 3.7. Figurer med tillhörande beskrivningar 

och observationer hittas under separata underrubriker nedan. De kvantitativa resultaten för 

detta åtgärdsscenario sammanfattas i Tabell 11. 

Tabell 11. Kvantitativ jämförelse mellan fallen G-15, G-16 och G-17 och deras respektive 

referensfall A-15, A-16 och A-17 

Case Beskrivning 
Förändring 

årsproduktion 
(GWh) 

Förändring 
årsproduktion 

(procent) 

EEB+ 
(MW) 

EEB- 
(MW) 

EEL 
(GWh) 

G-15 Rehab Flåsjön-Lännässjön -11,4 -0,4 32,6 41,4 10,9 

G-16 Rehab Flåsjön-Lännässjön -12,7 -0,6 34,7 57,2 23,4 

G-17 Rehab Flåsjön-Lännässjön -11,8 -0,5 23,0 47,7 7,1 

G Medelvärde -12,0 -0,5 30,1 48,7 13,8 

Årsproduktionsförlusten är minst för fall G-15 som är det våtaste scenariot, vilket beror på att 

mintappningen i större utsträckning kan tas från vatten som ändå spills i älven i detta fall än i 

de andra två. Den relativa skillnaden mellan de olika tidsperioderna är betydligt större i detta 

fall än i de flesta andra fallen. Förklaringen till det är att åtgärdsscenariot bara innehåller 

åtgärder i en anläggning, vilket gör att skillnaderna i tillrinningsprofil mellan de tre fallen får 

relativt stor inverkan. I de fall där den totala mintappningen, summerat över alla anläggningar, 

är betydligt större i relation till tillrinning så blir spridningen hos resultaten mindre. 

5.7.1 Förändring av total årsproduktion per anläggning 

Figur 59 och Figur 60 visar att nästa hela produktionsförändringen uppstår i Flåsjö kraftverk. 

Precis som totalsiffrorna för hela älven så är förlusten som minst under det våtaste året. 

Påverkan på övriga anläggningar på årsbasis är liten och varierar en del mellan fallen. Läsaren 

bör dock notera att totalsiffrorna för hela året döljer vad som händer under året. En 

mintappning i ett kraftverk kan driva vatten genom andra kraftverk vid ogynnsamma 

tidpunkter. Det går förstås att studera påverkan på de individuella kraftverken i detalj, men det 

faller utanför avgränsningen för denna studie. Hur påverkan på hela älven ser ut under de 

studerade tidsperioderna avhandlas i nästa avsnitt. 

5.7.2 Förändring av total årsproduktion kronologiskt och behovssorterat 

Figur 61 och Figur 62 visar total produktion som 120 timmars medelvärden i kronologisk 

ordning respektive månadsmedelvärden för fall G-17 och deras respektive referensfall A-17. 

Det kan observeras i dessa figurer att produktionspåverkan är utspridd över året med förluster 

under vissa perioder och ökningar under andra perioder. 

Figur 63 visar den 120-timmarsupplösta produktionen i sorterad efter pris/behov. Man kan här 

se att den huvudsakliga produktionsförlusten sker vid medelbehovstimmar och att påverkan 

vid de mest och minst värdefulla timmarna är relativt opåverkade.  

Figur 64 visar total produktion uppdelat mellan dag och natt per månad. Ingen tydlig 

omfördelning mellan dag- och nattproduktion kan skönjas i denna figur. 
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5.7.3 Ekvivalent elektriskt lagringsbehov och balanseringseffekt 

I Tabell 11 kan man notera att spridningen mellan EEL-värdena för de olika fallen är stor. Om 

man studerar Figur 65 och dess motsvarigheter för de andra fallen ser man 

balanseringsenergikurvorna ser väldigt olika ut, framför allt under våren när den lokala 

tillrinningen är stor och den säsongsanpassade mintappningen är stor. Mintappningsprofilen 

och elprisprofilen är samma i alla de tre fallen, men hur den lokala tillrinningen ser ut i tiden 

skiljer sig mycket åt mellan de olika åren, framför allt under våren. Balanseringsenergin verkar 

vara känslig för hur den lokala tillrinningen ser ut i förhållande till mintappningskravet. Särskilt 

när åtgärden bara finns i en anläggning. Samma fenomen kan också observeras i 

åtgärdsscenario H. Det är svårt att dra några definitiva slutsatser utifrån vad som händer med 

EEL och EEB i dessa tre fall eftersom tillfälligheter har så pass stor inverkan. Man skulle behöva 

studera många fler tidsperioder för att kunna identifiera mönster och verkligen förstå vad som 

händer. 
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Figur 59. Total produktionsdifferens per kraftstation för de tre fallen G-15, G-16 och G-17 i 

jämförelse med sina respektive referensfall A-15, A-16 och A-17. 

 

 

Figur 60. Total produktionsdifferens per kraftstation i procent av årsproduktion för de tre 

fallen G-15, G-16 och G-17 i jämförelse med sina respektive referensfall A-15, A-16 och A-17. 
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Figur 61. Total produktion från Ljungan och Gimån som 120 timmars medelvärden i 

kronologisk ordning för fall G-17 och dess referensfall A-17. 

 

 

Figur 62. Total produktion från Ljungan och Gimån som månadsmedelvärden i kronologisk 

ordning för fall G-17 och dess referensfall A-17. Priskurvan är dygnsupplöst i denna figur. 
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Figur 63. Total produktion från Ljungan och Gimån som 120 timmars medelvärden, sorterad 

med priskurvan som bas i fallande ordning från vänster till höger, för fall G-17 och dess 

referensfall A-17. Den vertikala streckade röda linjen markerar medianpriset. 

 

 

Figur 64. Total produktion från Ljungan och Gimån för fall G-17 och dess referensfall A-17, 

uppdelad mellan dag och natt och medelvärdesbildad per månad. Dagtid är 06:00-18:00 och 

nattetid är 18:00-06:00. 
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Figur 65. Visualisering av EEL-beräkningen för produktionsdifferensen mellan fallen G-17 och 

A-17. 

 

 

Figur 66. Produktionsdifferens tidssteg för tidssteg mellan fallen G-17 och A-17. Den blå 

streckade linjen markerar EEB+ och den röda streckade linjen markerar EEB-. 
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5.8 CASE H – REHABILITERING STRÄCKAN SKÅLAN - ÄLDERN 

Case H är det åtgärdsscenario som syftar till att ekologiskt rehabilitera naturfåran mellan 

Skålsjön och sjön Äldern. Modelleringen beskrivs i Avsnitt 3.8. Figurer med tillhörande 

beskrivningar och observationer hittas under separata underrubriker nedan. De kvantitativa 

resultaten för detta åtgärdsscenario sammanfattas i Tabell 12. 

Tabell 12. Kvantitativ jämförelse mellan fallen H-15, H-16 och H-17 och deras respektive 

referensfall A-15, A-16 och A-17 

Case Beskrivning 
Förändring 

årsproduktion 
(GWh) 

Förändring 
årsproduktion 

(procent) 

EEB+ 
(MW) 

EEB- 
(MW) 

EEL 
(GWh) 

H-15 Rehab Skålan-Äldern -18,8 -0,7 29,0 41,1 8,4 

H-16 Rehab Skålan-Äldern -12,8 -0,6 26,5 47,2 8,6 

H-17 Rehab Skålan-Äldern -14,3 -0,7 30,0 47,3 8,6 

H Medelvärde -15,3 -0,7 28,5 45,2 8,5 

Produktionsförlusten är i genomsnitt 15,3 GWh och är störst i det våtaste fallet H-15, vilket 

beror på att mintappningen räknas av från vatten som ändå går via utskoven under. Storleken 

på EEL uppgår till omkring 8,5 GWh och varierar förhållandevis lite mellan de olika 

tidsperioderna. 

5.8.1 Förändring av total årsproduktion per anläggning 

Figur 67 och Figur 68 visar att produktionsförlusten huvudsakligen uppstår i Trångfors 

kraftstation. Som andel av total årsproduktion är inte heller förlusten i Bursnäs helt obetydlig. 

Övriga anläggningar kan uppenbarligen utnyttja det mesta vattnet för produktion. Vi ser dock 

inte i denna figur om vattnet måste köras ut vid mindre gynnsamma tidpunkter. Dessa resultat 

finns med i bakgrunden, men kräver en insats att plocka fram och analysera, vilket inte ryms 

inom ramen för uppdraget. 

5.8.2 Förändring av total årsproduktion kronologiskt och behovssorterat 

Figur 69 och Figur 70 visar total produktion för fall H-17 och dess referensfall A-17 i kronologisk 

ordning som 120 timmars medelvärden respektive månadsmedelvärden. Figur 71 visar den 

120-timmarsupplösta produktionen i behovssorterad ordning och Figur 72 visar total 

produktion per månad uppdelad mellan dag och natt. 

Från dessa figurer kan man se att produktionsförlusterna är utspridda över året och att de 

uppstår vid olika prisnivåer förutom vid de högsta. Figur 72 antyder att under vissa månader är 

förlusterna störst nattetid. 

5.8.3 Ekvivalent elektriskt lagringsbehov och balanseringseffekt 

Figur 73 och dess motsvarigheter för de andra fallen (se Bilaga C) uppvisar ett lite intressant 

kantigt utseende som skiljer sig en del från tidigare fall. Att balanseringsenergin ser ut som den 

gör beror på att den nya säsongsanpassade mintappningen räknas av från andra 

mintappningsvillkor som ligger kvar. I det aktuella fallet finns ett mintappningskrav om 6 m3/s 
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förbi Trångfors eller Skålandammen hela året, samt ytterligare en bestämmelse om minst 9 

m3/s vatten nedströms biflödet Fuan under perioden 1 juni till 25 augusti. Det krävs lite 

djupare analys för att förstå vad som egentligen händer. Det första trendbrottet som syns i 

EEL-kurvan i alla fallen inträffar den 1 juni när sommartappningen börjar.  
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Figur 67. Total produktionsdifferens per kraftstation för de tre fallen H-15, H-16 och H-17 i 

jämförelse med sina respektive referensfall A-15, A-16 och A-17. 

 

 

Figur 68. Total produktionsdifferens per kraftstation i procent av årsproduktion för de tre 

fallen H-15, H-16 och H-17 i jämförelse med sina respektive referensfall A-15, A-16 och A-17. 
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Figur 69. Total produktion från Ljungan och Gimån som 120 timmars medelvärden i 

kronologisk ordning för fall H-17 och dess referensfall A-17. 

 

 

Figur 70. Total produktion från Ljungan och Gimån som månadsmedelvärden i kronologisk 

ordning för fall H-17 och dess referensfall A-17. Priskurvan är dygnsupplöst i denna figur. 

 



Johan Bladh och Jonas Funkquist Miljöåtgärders påverkan på vattenkraftsproduktionen i Ljungan 

 

Next Hydro AB  |  Vattenfall AB - Research and development 75 (107) 

 

 

Figur 71. Total produktion från Ljungan och Gimån som 120 timmars medelvärden, sorterad 

med priskurvan som bas i fallande ordning från vänster till höger, för fall H-17 och dess 

referensfall A-17. Den vertikala streckade röda linjen markerar medianpriset. 

 

 

Figur 72. Total produktion från Ljungan och Gimån för fall H-17 och dess referensfall A-17, 

uppdelad mellan dag och natt och medelvärdesbildad per månad. Dagtid är 06:00-18:00 och 

nattetid är 18:00-06:00. 
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Figur 73. Visualisering av EEL-beräkningen för produktionsdifferensen mellan fallen H-17 och 

A-17. 

 

 

Figur 74. Produktionsdifferens tidssteg för tidssteg mellan fallen H-17 och A-17. Den blå 

streckade linjen markerar EEB+ och den röda streckade linjen markerar EEB-. 
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5.9 CASE K – LAX OCH ÅL TILL RÄTAN 

Case K är en delmängd av åtgärderna i Case E, närmare bestämt fiskpassager och 

mintappningar i huvudfåran upp till sjön Rätan. Inga åtgärder i Gimån inkluderas. 

Modelleringen beskrivs i Avsnitt 3.9. Figurer med tillhörande beskrivningar och observationer 

hittas under separata underrubriker nedan. De kvantitativa resultaten för detta 

åtgärdsscenario sammanfattas i Tabell 13. 

Tabell 13. Kvantitativ jämförelse mellan fallen K-15, K-16 och K-17 och deras respektive 

referensfall A-15, A-16 och A-17 

Case Beskrivning 
Förändring 

årsproduktion 
(GWh) 

Förändring 
årsproduktion 

(procent) 

EEB+ 
(MW) 

EEB- 
(MW) 

EEL 
(GWh) 

K-15 Lax och ål till Rätan -193,8 -6,9 39,6 104,4 33,4 

K-16 Lax och ål till Rätan -199,1 -10,0 49,5 117,1 44,9 

K-17 Lax och ål till Rätan -199,0 -9,2 49,4 128,7 38,9 

K Medelvärde -197,3 -8,7 46,2 116,7 39,1 

Jämförelse mellan olika åtgärdsscenarier görs enklast i Tabell 3, Tabell 4 och Tabell 5. Det kan 

exempelvis vara intressant att jämföra åtgärdsscenario K och E. 

I Tabell 13 kan man se att skillnaden mellan de olika tidsperioderna är ganska liten, ett resultat 

som känns igen från tidigare mintappningsscenarier. Mintappningarna är ju lika oavsett 

tillrinning och elpris. Som andel av årsproduktion är variationen större, men det beror på 

nämnaren, dvs årsproduktionen. Den totala produktionsförlusten är som minst under den 

våtaste perioden -15, vilket beror på att mintappningarna räknas av från vatten som ändå 

måste spillas. 

EEL är betydligt mindre än värdena för åtgärdsscenario C och E. 

5.9.1 Förändring av total årsproduktion per anläggning 

I Figur 75 ser man som förväntat ingen direkt påverkan uppströms sjön Rätan eller i Gimån. 

Det är till och med så att produktionen där ökar något eftersom dessa stationer får större 

utrymme att producera när flödesprofilen i nedre delen av älven jämnas ut. Hur denna 

produktion är fördelad i tiden avslöjas dock inte i figuren. 

För övrigt kan man notera att produktionsförändringarna per kraftstation är ganska lika de 

förändringar som observerades för åtgärdsscenario E, men förstås inte exakt. Det skiljer några 

GWh uppåt och nedåt. 

För de kraftstationer som har mintappningskrav via utskov blir produktionsförlusten för det 

mesta mindre i fall K-15 som är det våtaste. I kraftverk som får släppa mintappningen via 

turbinerna ser trenden ut att vara den omvända, det vill säga att produktionsförlusten ökar 

något under våtare förhållanden, vilket beror på att mer vatten måste gå via utskoven för att 

alla villkor ska vara uppfyllda. 

5.9.2 Förändring av total årsproduktion kronologiskt och behovssorterat 

Figur 77 och Figur 78 visar total produktion från Ljungan och Gimån för fall K-17 och dess 
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referensfall A-17 i kronologisk ordning som 120 timmars medelvärden respektive 

månadsmedelvärden. Figur 79 visar den 120-timmarsupplösta produktionen i behovssorterad 

ordning och Figur 80 visar total produktion per månad uppdelad mellan dag och natt. 

Figurerna visar precis som tidigare att den säsongsanpassade mintappningen orsakar större 

produktionsförluster under våren och sommaren än under hösten och vintern. Man ser också 

att produktionsförlusten under de flesta månaderna är större dagtid än nattetid. 

Mintappningen minskar alltså som väntat möjligheterna att dygnsreglera. 

Den behovssorterade produktionen i Figur 79 och dess motsvarigheter för de andra 

tidsperioderna (se Bilaga C) visar att de 1000 mest värdefulla timmarna förblir ganska 

opåverkade, även i det torraste fallet -16. I det våtaste fallet -15 lyckas modellen hålla 

produktionen upp under de 2000 mest värdefulla timmarna. 

5.9.3 Ekvivalent elektriskt lagringsbehov och balanseringseffekt 

Balanseringsenergin som visas i Figur 81 har en form som liknar de övriga mintappningsfallen, 

där vi ser att produktionsförlusten är utspridd över hela året, men större under våren och 

sommaren (nedåtgående trend) än under hösten och vintern (uppåtgående trend). EEL är som 

nämnt tidigare märkbart mindre än i åtgärdsscenario C och E eftersom inga 

mintappningsvillkor implementerats vid Flåsjö, Trångfors, Leringsforsen och Torpshammar. 
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Figur 75. Total produktionsdifferens per kraftstation för de tre fallen K-15, K-16 och K-17 i 

jämförelse med sina respektive referensfall A-15, A-16 och A-17. 

 

 

Figur 76. Total produktionsdifferens per kraftstation i procent av årsproduktion för de tre 

fallen K-15, K-16 och K-17 i jämförelse med sina respektive referensfall A-15, A-16 och A-17. 
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Figur 77. Total produktion från Ljungan och Gimån som 120 timmars medelvärden i 

kronologisk ordning för fall K-17 och dess referensfall A-17. 

 

 

Figur 78. Total produktion från Ljungan och Gimån som månadsmedelvärden i kronologisk 

ordning för fall K-17 och dess referensfall A-17. Priskurvan är dygnsupplöst i denna figur. 
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Figur 79. Total produktion från Ljungan och Gimån som 120 timmars medelvärden, sorterad 

med priskurvan som bas i fallande ordning från vänster till höger, för fall K-17 och dess 

referensfall A-17. Den vertikala streckade röda linjen markerar medianpriset. 

 

 

Figur 80. Total produktion från Ljungan och Gimån för fall K-17 och dess referensfall A-17, 

uppdelad mellan dag och natt och medelvärdesbildad per månad. Dagtid är 06:00-18:00 och 

nattetid är 18:00-06:00. 
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Figur 81. Visualisering av EEL-beräkningen för produktionsdifferensen mellan fallen K-17 och 

A-17. 

 

 

Figur 82. Produktionsdifferens tidssteg för tidssteg mellan fallen K-17 och A-17. Den blå 

streckade linjen markerar EEB+ och den röda streckade linjen markerar EEB-. 
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5.10 CASE L – LAX OCH ÅL TILL GIMÅN 

Case L är en delmängd av åtgärderna i Case E, närmare bestämt fiskpassager och 

mintappningar i huvudfåran upp till Torpsjön som ligger i huvudfåran uppströms Nedere 

kraftverk och därifrån vidare upp i Gimån. Modelleringen beskrivs i Avsnitt 3.10. Figurer med 

tillhörande beskrivningar och observationer hittas under separata underrubriker nedan. De 

kvantitativa resultaten för detta åtgärdsscenario sammanfattas i Tabell 14. 

Tabell 14. Kvantitativ jämförelse mellan fallen L-15, L-16 och L-17 och deras respektive 

referensfall A-15, A-16 och A-17 

Case Beskrivning 
Förändring 

årsproduktion 
(GWh) 

Förändring 
årsproduktion 

(procent) 

EEB+ 
(MW) 

EEB- 
(MW) 

EEL 
(GWh) 

L-15 Lax och ål till Gimån -148,6 -5,3 33,7 82,4 35,8 

L-16 Lax och ål till Gimån -148,2 -7,4 46,4 83,0 34,2 

L-17 Lax och ål till Gimån -148,5 -6,9 52,9 100,7 33,8 

L Medelvärde -148,4 -6,5 44,3 88,7 34,6 

Jämförelse mellan olika åtgärdsscenarier görs enklast i Tabell 3, Tabell 4 och Tabell 5. Det kan 

exempelvis vara intressant att jämföra åtgärdsscenario G, H, K, L och M sinsemellan och att 

jämföra summan av dem med åtgärdsscenario E. 

5.10.1 Förändring av total årsproduktion per anläggning 

Figur 83 och Figur 84 visar att produktionsförlusterna huvudsakligen uppstår i de kraftstationer 

som ålagts mintappning via utskoven. Nederede och Skallböle tycks kunna producera på större 

delen av den mintappning som måste släppas, men som får gå via turbinerna. Läsaren bör dock 

som vanligt ha i åtanke att årssiffrorna inte ger någon information om hur produktionen har 

flyttats i tiden. Det bör också noteras att återregleringsvillkoret för nedre Ljungan har tagits 

bort för att få rimliga beräkningstider när villkor för lägsta driftpunkt inkluderas i modellen, s.k. 

”unit commitment” (se avsnitt 2.2.2). Generellt sett bedöms detta ha haft liten påverkan på 

resultaten, men kan i de fall som fokuserar på nedre Ljungan ha haft större betydelse. 

Förenklingen har sannolikt också större inverkan när det gäller korttidsreglering än när det 

gäller längre tidsskalor. Detta borde undersökas närmare om åtgärdsscenariot ska studeras i 

detalj. 

5.10.2 Förändring av total årsproduktion kronologiskt och behovssorterat 

Figur 85 och Figur 86 visar total produktion från Ljungan och Gimån för fall L-17 och dess 

referensfall A-17 i kronologisk ordning som 120 timmars medelvärden respektive 

månadsmedelvärden. Figur 87 visar den 120-timmarsupplösta produktionen i behovssorterad 

ordning och Figur 88 visar total produktion per månad uppdelad mellan dag och natt. 

Mönstren känns igen från andra mintappningsfall. Den säsongsanpassade mintappningen 

orsakar större produktionsförluster under våren och sommaren än under hösten och vintern, 

och större påverkan under dagtid än nattetid. 
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5.10.3 Ekvivalent elektriskt lagringsbehov och balanseringseffekt 

Figur 89 och dess motsvarigheter för fall L-15 och L-16 som hittas i den elektroniska bilagan C 

visar precis som övriga mintappningsfall att det, inbakat i produktionsförlusten finns, sker en 

omflyttning av produktion från vår och sommar till höst och vinter. 
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Figur 83. Total produktionsdifferens per kraftstation för de tre fallen L-15, L-16 och L-17 i 

jämförelse med sina respektive referensfall A-15, A-16 och A-17. 

 

 

Figur 84. Total produktionsdifferens per kraftstation i procent av årsproduktion för de tre 

fallen L-15, L-16 och L-17 i jämförelse med sina respektive referensfall A-15, A-16 och A-17. 

  



Johan Bladh och Jonas Funkquist Miljöåtgärders påverkan på vattenkraftsproduktionen i Ljungan 

 

Next Hydro AB  |  Vattenfall AB - Research and development 86 (107) 

 

 

Figur 85. Total produktion från Ljungan och Gimån som 120 timmars medelvärden i 

kronologisk ordning för fall L-17 och dess referensfall A-17. 

 

 

Figur 86. Total produktion från Ljungan och Gimån som månadsmedelvärden i kronologisk 

ordning för fall L-17 och dess referensfall A-17. Priskurvan är dygnsupplöst i denna figur. 
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Figur 87. Total produktion från Ljungan och Gimån som 120 timmars medelvärden, sorterad 

med priskurvan som bas i fallande ordning från vänster till höger, för fall L-17 och dess 

referensfall A-17. Den vertikala streckade röda linjen markerar medianpriset. 

 

 

Figur 88. Total produktion från Ljungan och Gimån för fall L-17 och dess referensfall A-17, 

uppdelad mellan dag och natt och medelvärdesbildad per månad. Dagtid är 06:00-18:00 och 

nattetid är 18:00-06:00. 
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Figur 89. Visualisering av EEL-beräkningen för produktionsdifferensen mellan fallen L-17 och 

A-17. 

 

 

Figur 90. Produktionsdifferens tidssteg för tidssteg mellan fallen L-17 och A-17. Den blå 

streckade linjen markerar EEB+ och den röda streckade linjen markerar EEB-. 
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5.11 CASE M – LAX, ÅL, HAVSÖRING TILL MATFORS 

Case M är det åtgärdsscenario som innehåller fiskväg förbi Viforsens kraftverk upp till sjön 

Marmen och därtill mintappning i naturfåran nedströms Matfors kraftverksdamm. 

Modelleringen beskrivs Avsnitt 3.11 och detaljer hittas i Bilaga B i Tabell 30. 

Figurer med tillhörande beskrivningar och observationer finns under separata underrubriker 

nedan. De kvantitativa resultaten för detta åtgärdsscenario sammanfattas i Tabell 15. 

Tabell 15. Kvantitativ jämförelse mellan fallen M-15, M-16 och M-17 och deras respektive 

referensfall A-15, A-16 och A-17 

Case Beskrivning 
Förändring 

årsproduktion 
(GWh) 

Förändring 
årsproduktion 

(procent) 

EEB+ 
(MW) 

EEB- 
(MW) 

EEL 
(GWh) 

M-15 Lax, ål och havsöring till Matfors -18,4 -0,7 29,5 39,2 5,7 

M-16 Lax, ål och havsöring till Matfors -23,4 -1,2 29,7 46,1 8,3 

M-17 Lax, ål och havsöring till Matfors -19,4 -0,9 45,5 54,7 15,4 

M Medelvärde -20,4 -0,9 34,9 46,7 9,8 

5.11.1 Förändring av total årsproduktion per anläggning 

Figur 91 och Figur 92 visar att produktionsförlusten huvudsakligen uppstår i Matfors som har 

ett mintappningsvillkor i naturfåran. I Viforsen får mintappningen gå via kraftverksturbinen, 

vilket ger en betydligt lägre produktionsförlust. Mintappningsvillkoren i Matfors och Viforsen 

orsakar också en del förluster i Skallböle, trots att denna station inte har något eget krav på 

mintappning. Skallböle behöver alltså spilla vatten under vissa perioder för att villkoren i 

Matfors och Viforsen ska kunna uppfyllas. Längre upp i älven ser vi en relativt liten påverkan. 

Trångfors tycks till och med kunna tillvarata mer av sitt vatten. 

Vi vill här påminna om att återregleringsvillkoret för nedre Ljungan som finns i modellen har 

deaktiverats för att få ner beräkningstiderna i samband med att ”unit commitment” 

aktiverades. Detta val har över lag gjort resultaten bättre i bemärkelsen – mer 

verklighetstrogna. Just i detta fall som fokuserar på nedre Ljungan skulle det dock kunnat ha 

större betydelse, särskilt när det gäller korttidsreglering. Detta bör undersökas särskilt i 

eventuella framtida studier av detta fall. 

5.11.2 Förändring av total årsproduktion kronologiskt och behovssorterat 

Figur 93 och Figur 94 visar total produktion från Ljungan och Gimån för fall M-17 och dess 

referensfall A-17 i kronologisk ordning som 120 timmars medelvärden respektive 

månadsmedelvärden. Figur 95 visar den 120-timmarsupplösta produktionen i behovssorterad 

ordning och Figur 96 visar total produktion per månad uppdelad mellan dag och natt. 

Påverkan av mintappningsvillkoren är nu betydligt mycket mindre än exempelvis Case K och L 

och mönstren är då inte heller lika tydliga. Man kan fortfarande skönja säsongsanpassningen, 

men tillrinningarnas säsongsprofil får här betydligt större genomslag. Det går fortfarande att 

skönja en större påverkan dagtid än nattetid för de flesta månader, men effekten är inte lika 

tydlig som i andra mintappningsscenarier som involverar fler stationer. 
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Figur 95 visar att de 1000 mest värdefulla timmarna påverkas högbehovstimmarna påverkas 

relativt lite, men i Case M-17 ser vi en minskning i intervallet 1000-5000. Vi ser också att en del 

av denna produktion flyttar högerut i figuren och visar sig som ett överskott under de timmar 

på året där priset är som allra lägst. Detta beror på att ett mintappningsvillkor någonstans (i 

det här fallet Matfors och Viforsen) drar vatten genom hela älvsystemet. Även om övriga 

kraftstationer kan producera på detta vatten så minskar möjligheterna att utnyttja det vid 

högbehovstid. Notera att vi inte ser denna påverkan i Figur 91 och Figur 92 eftersom det bara 

innebär en omflyttning av produktionen under den tid som summeras. 

5.11.3 Ekvivalent elektriskt lagringsbehov och balanseringseffekt 

Figur 97 och ännu mer dess motsvarigheter för fall M-15 och M-16 visar att åtgärdsscenariot 

orsakar en ganska liten omflyttning av produktion i tid. För fall M-17 syns en tydlig knyck på 

kurvan under våren som beror på ett sommartappningsvillkor i Matfors utskov i referensfallet 

under perioden 16 maj till 30 september. Att denna inte syns lika tydligt i de andra fallen körda 

med samma tidsperiod beror på att produktionsdifferenserna för dessa fall jämfört med 

referensfallet är betydligt större. 

  



Johan Bladh och Jonas Funkquist Miljöåtgärders påverkan på vattenkraftsproduktionen i Ljungan 

 

Next Hydro AB  |  Vattenfall AB - Research and development 91 (107) 

 

 

Figur 91. Total produktionsdifferens per kraftstation för de tre fallen M-15, M-16 och M-17 i 

jämförelse med sina respektive referensfall A-15, A-16 och A-17. 

 

 

Figur 92. Total produktionsdifferens per kraftstation i procent av årsproduktion för de tre 

fallen M-15, M-16 och M-17 i jämförelse med sina respektive referensfall A-15, A-16 och A-

17. 
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Figur 93. Total produktion från Ljungan och Gimån som 120 timmars medelvärden i 

kronologisk ordning för fall M-17 och dess referensfall A-17. 

 

 

Figur 94. Total produktion från Ljungan och Gimån som månadsmedelvärden i kronologisk 

ordning för fall M-17 och dess referensfall A-17. Priskurvan är dygnsupplöst i denna figur. 
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Figur 95. Total produktion från Ljungan och Gimån som 120 timmars medelvärden, sorterad 

med priskurvan som bas i fallande ordning från vänster till höger, för fall M-17 och dess 

referensfall A-17. Den vertikala streckade röda linjen markerar medianpriset. 

 

 

Figur 96. Total produktion från Ljungan och Gimån för fall M-17 och dess referensfall A-17, 

uppdelad mellan dag och natt och medelvärdesbildad per månad. Dagtid är 06:00-18:00 och 

nattetid är 18:00-06:00. 
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Figur 97. Visualisering av EEL-beräkningen för produktionsdifferensen mellan fallen M-17 och 

A-17. 

 

 

Figur 98. Produktionsdifferens tidssteg för tidssteg mellan fallen M-17 och A-17. Den blå 

streckade linjen markerar EEB+ och den röda streckade linjen markerar EEB-. 
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5.12 CASE N – AVVECKLING AV HAVERNS OCH KYRKSJÖNS 
REGLERINGSDAMM 

Case N är det åtgärdsscenario som representerar avveckling av Haverns och Kyrksjöns 

regleringsdamm. Modelleringen är som beskrivs i Avsnitt 3.12 av det enklare slaget som 

innebär att möjligheten att reglera ytan i magasinet Havern-Mellansjön har begränsats. 

Figurer med tillhörande beskrivningar och observationer hittas under separata underrubriker 

nedan. De kvantitativa resultaten för detta åtgärdsscenario sammanfattas i Tabell 16 som visar 

en kvantitativ jämförelse mellan Case N-15, N-16 och N-17 och deras respektive referensfall 

Case A-15, A-16 och A-17. Det kan noteras att åtgärden innebär en ganska liten 

produktionsförändring. Begränsningen innebär dock precis som observerats tidigare en ganska 

stor omflyttning av produktion i tiden. 

Tabell 16. Kvantitativ jämförelse mellan fallen N-15, N-16 och N-17 och deras respektive 

referensfall A-15, A-16 och A-17 

Case Beskrivning 
Förändring 

årsproduktion 
(GWh) 

Förändring 
årsproduktion 

(procent) 

EEB+ 
(MW) 

EEB- 
(MW) 

EEL 
(GWh) 

N-15 Avveckling av Haverns och Kyrksjöns 
regleringsdamm 

-3,1 -0,1 43,5 63,6 34,6 

N-16 Avveckling av Haverns och Kyrksjöns 
regleringsdamm 

-1,0 0,0 50,1 62,1 35,7 

N-17 Avveckling av Haverns och Kyrksjöns 
regleringsdamm 

-0,6 0,0 55,8 63,9 43,4 

N Medelvärde -1,6 -0,1 49,8 63,2 37,9 

5.12.1 Förändring av total årsproduktion per anläggning 

Figur 99 visar den totala produktionsdifferensen per kraftstation för de tre fallen N-15, N-16 

och N-17 i jämförelse med sina respektive referensfall A-15, A-16 och A-17. Liksom i 

åtgärdsscenario F sticker året -17 ut vid jämförelse med övriga år, framför allt högst upp i 

älven. Skillnaderna som andel av total produktion är dock även här relativt små – som mest ca 

1,5 procent, och ofta en eller flera storleksordningar mindre. Skillnaderna i total produktion 

skapas sannolikt av tillfälligheter som beror på hur magasinfyllnad, tillrinning och prissignalen 

varierar i förhållande till varandra. Det torde vara omöjligt att identifiera några säkra samband 

när det gäller förändring av årsproduktion per anläggning och kanske till och med på älvsnivå. 

5.12.2 Förändring av total årsproduktion kronologiskt och behovssorterat 

Figur 101 och Figur 102 visar total produktion från Ljungan och Gimån för fall N-17 och dess 

referensfall A-17 i kronologisk ordning som 120 timmars medelvärden respektive 

månadsmedelvärden. Figur 103 visar den 120-timmarsupplösta produktionen i behovssorterad 

ordning och Figur 104 visar total produktion per månad uppdelad mellan dag och natt. 

Precis som för Case F ser vi en flytt av produktion från höst och vinter till vår och sommar, om 

än inte lika stor. I Figur 103 ser vi också att det både är dag- och nattproduktionen som flyttar. 

De behovssorterade staplarna visar att produktionen under de 1000 mest värdefulla 120-

timmars-perioderna inte påverkas särskilt mycket. Utifrån figurerna kan vi dra slutsatsen att 

åtgärdsscenariot framför allt ger en negativ påverkan på säsongsskalan. 
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5.12.3 Ekvivalent elektriskt lagringsbehov och balanseringseffekt 

Begränsning av regleringsmöjligheterna i sjöarna uppströms Havern-dammen har en liknande 

påverkan som utrivning av Storsjöns regleringsdamm. Produktionen minskar under hösten och 

vintern och ökar i stället under våren och sommaren, vilket framgår av både Figur 102, Figur 

105 och Figur 106. 

Ackumulerar vi produktionsdifferensen på det sätt som visas i Figur 105 och subtraherar den 

totala produktionsförändringen jämnt utspridd över året får vi balanseringsenergin (blå 

heldragen linje). Skillnaden mellan dess maximala och minimala värde ger oss måttet EEL som i 

detta fall uppgår till drygt 43 GWh. 

Figur 106 illustrerar hur storheten EEB har beräknats för produktionsdifferensen mellan fallen 

N-17 och A-17. 
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Figur 99. Total produktionsdifferens per kraftstation för de tre fallen N-15, N-16 och N-17 i 

jämförelse med sina respektive referensfall A-15, A-16 och A-17. 

 

 

Figur 100. Total produktionsdifferens per kraftstation i procent av årsproduktion för de tre 

fallen N-15, N-16 och N-17 i jämförelse med sina respektive referensfall A-15, A-16 och A-17. 
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Figur 101. Total produktion från Ljungan och Gimån som 120 timmars medelvärden i 

kronologisk ordning för fall N-17 och dess referensfall A-17. 

 

 

Figur 102. Total produktion från Ljungan och Gimån som månadsmedelvärden i kronologisk 

ordning för fall N-17 och dess referensfall A-17. Priskurvan är dygnsupplöst i denna figur. 
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Figur 103. Total produktion från Ljungan och Gimån som 120 timmars medelvärden, sorterad 

med priskurvan som bas i fallande ordning från vänster till höger, för fall N-17 och dess 

referensfall A-17. Den vertikala streckade röda linjen markerar medianpriset. 

 

 

Figur 104. Total produktion från Ljungan och Gimån för fall N-17 och dess referensfall A-17, 

uppdelad mellan dag och natt och medelvärdesbildad per månad. Dagtid är 06:00-18:00 och 

nattetid är 18:00-06:00. 
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Figur 105. Visualisering av EEL-beräkningen för produktionsdifferensen mellan fallen N-17 

och A-17. 

 

 

Figur 106. Produktionsdifferens tidssteg för tidssteg mellan fallen N-17 och A-17. Den blå 

streckade linjen markerar EEB+ och den röda streckade linjen markerar EEB-. 

  



Johan Bladh och Jonas Funkquist Miljöåtgärders påverkan på vattenkraftsproduktionen i Ljungan 

 

Next Hydro AB  |  Vattenfall AB - Research and development 101 (107) 

 

6 Diskussion 
I detta avsnitt diskuteras resultaten översiktligt mot bakgrund av metodval, antaganden och de 

verifieringar som gjorts. Här dokumenteras också en del erfarenheter som det kan vara värt att 

ha i åtanke inför liknande studier i framtiden. 

6.1 MODELL OCH METODIK 

Modellens flexibilitet och relativt låga komplexitet har tjänat studien väl. Detaljeringsgraden 

har kunnat justeras under studiens gång för att hålla beräkningstiderna för de många fallen på 

rimliga nivåer, och samtidigt inte tappa viktig dynamik. Jämförelser, känslighetsanalyser och 

konvergenstester har genomförts löpande för att verifiera antaganden och förenklingar som 

gjorts. Nedan diskuteras några aspekter av modelleringen som förtjänar lite extra 

uppmärksamhet. 

6.1.1 Införande heltalsvariabler på bekostnad av återregleringsvillkoret i nedre 
Ljungan 

Ett exempel där heltalsvariabler utnyttjats är för att modellen inte ska tillåta produktion under 

den lägsta möjliga driftpunkten. Genom detta begränsas kraftstationernas driftpunkter till ett 

intervall samtidigt som punkten noll är tillåten. Denna komplexitetsökning drog upp 

beräkningstiderna avsevärt och därför valdes i stället att ta bort ett annat kostsamt villkor, 

nämligen återregleringsvillkoret för nedre Ljungen, vilket i de kontroller som gjordes visade sig 

ha mycket mindre påverkan på resultatet. Det kan dock ha haft relativt sett större betydelse 

för de åtgärdsscenarier som fokuserar på förändringar i nedre Ljungan och Gimån, exempelvis 

Case L och M. Förenklingen har också troligen större inverkan på korttidsregleringen än på 

längre tidsskalor. Detta bör undersökas särskilt i eventuella framtida studier kring dessa 

åtgärdsscenarier. 

Ett annat exempel där heltalsvariabler utnyttjats är modellering av den olinjära 

avbördningskurvan i Havern-Mellansjön (se Figur 9) med ett styckvis linjärt samband. I de 

kontroller som gjordes hade det dock ingen stor betydelse att ersätta denna brutna kurva med 

ett helt linjärt villkor. Resultaten som presenteras i rapporten är dock körda med den styckvis 

linjära kurvan eftersom beräkningstiden inte påverkades i någon större utsträckning. 

6.1.2 Försummande av prognososäkerhet 

Modellen är deterministisk och planerar alltså produktionen för hela tidsperioden med 

”vetskap” om hela årets tillrinning och priser redan från början. Därmed tar den ingen hänsyn 

till den prognososäkerhet som finns i verkligheten och kan därför utnyttja varje kubikmeter av 

magasinen och gå hur nära begränsningarna som helst, vilket t.ex. syns tydligt i Figur 18. 

Därmed överskattar modellen älvens produktions och reglerförmåga. 

Studien är dock relativ i sådan mening att produktion och reglerförmåga mäts i relation till ett 

referensfall som var behäftat med samma överskattade förmåga. Det är alltså bara 

försummandet av prognososäkerhetens inverkan på skillnaden som blir kvar i resultaten. Detta 

kan förstås ändå ha viss betydelse, men förmodligen inte så pass mycket att det skulle ändra 

slutsatserna på något avgörande sätt. När det gäller fiskpassager och mintappningar så torde 

inverkan vara liten av samma anledning som inverkan av tillrinningens variationer är liten. 
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När det gäller avveckling av regleringsmagasinen skulle försummande av prognososäkerhet 

kunna ha större betydelse. Detta eftersom regleringsmagasinen har mycket stor betydelse när 

det gäller att hantera just prognososäkerhet och korrigera när utfallet skiljer sig från de 

prognoser som gjorts. Prognososäkerheten borde alltså ha större betydelse om 

regleringsmagasinens tillgängliga volym görs mindre. 

Även om inte modellen är stokastiskt så går det att ta hänsyn till prognososäkerhet genom att 

stega sig framåt i tiden och mata modellen med små portioner av data som korrigeras med en 

liten slumpad korrektionsfaktor mellan varje förflyttning framåt – en imitation av 

vattenplaneringsprocessen skulle man kunna säga. Eventuellt skulle det vara värt att göra 

detta i de åtgärdsscenarier som handlar om regleringsmagasin. 

6.1.3 Korta och långa tidsskalor 

Utdata från referensfallet har jämförts med historiska data där sådan har varit tillgänglig. Se 

exempelvis Figur 18. Avvikelser finns förstås, framför allt om man tittar på kortare tidsskalor 

och ytor i de mindre magasinen. Som förklaras i föregående avsnitt så handlar mycket av de 

skillnader som observeras om att modellen utnyttjar magasinen fullt ut genom att köra ytan 

upp och ner mellan dämnings- och sänkningsgräns, medan man i verkligheten på grund av 

prognososäkerhet och andra överväganden ligger mycket mera mitt i. Att modelleringen är 

gjord med 6 timmars upplösning och på stationsnivå i stället för aggregatsnivå bidrar också till 

detta ryckiga beteende. 

När det kommer till vattenvolymer och de lite längre tidsskalorna där de åtgärdstyper som 

studerats har störst inverkan så är överensstämmelsen mellan modellens output och uppmätta 

data ganska bra. De avvikelser som noteras i de större magasinen beror även här framför allt 

på att prognososäkerheten inte finns med i modellen. 

Sammantaget bedömer vi att modellens detaljeringsgrad och tidsupplösning är väl avvägda för 

studiens syfte. Åtgärdernas inverkan på korttidsregleringen finns med i resultaten, men 

modelleringen är anpassad mer för de längre tidsskalorna där åtgärdernas påverkan är mest 

påtaglig. 

6.2 STUDERADE TIDSPERIODER 

Valet av tidsperioder har varit en ständigt återkommande diskussion under arbetets gång. Som 

nämndes i inledningen så valdes tidsperioder utifrån några enkla premisser och inte några 

djuplodande analyser. Inledningsvis fanns planer på att använda framtidsprognoser av 

tillrinning och elpris, men vi valde av olika skäl att hålla oss till historiska tidsserier, exempelvis 

för att det skulle vara möjligt att validera referensfallet mot historiska data, och att inte 

behöva hamna i ändlösa diskussioner om huruvida indatat är representativt eller inte. 

Det är dock på sin plats att reflektera över hur robusta resultat och slutsatser är i förhållande 

till indatat, dvs om resultat och slutsatser bara är giltiga för de fall som studerats, eller om man 

i någon utsträckning kan använda dem för att förutsäga produktionspåverkan i andra historiska 

eller framtida scenarier. I detaljerna, t.ex. för individuella kraftverk eller under någon särskild 

period, är förstås siffrorna unika för de scenarier som studerats, men i grova drag, t.ex. sett till 

hela älven på årsbasis, eller när det gäller de trender som observerats och kommenterats så 

bedömer vi att resultat och slutsatser är förhållandevis robusta. 
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6.3 VISUALISERINGAR OCH UTVÄRDERINGSMÅTT 

Det är mycket svårt, för att inte säga omöjligt, att hitta ett enda mått eller figur som ger en 

samlad bild av miljöåtgärders produktionspåverkan. Som beskrivits i Avsnitt 4.1 är 

reglerförmåga i själva verket ett samlingsnamn för flera olika förmågor och därför behövs 

också flera olika mått och visualiseringar för att beskriva denna påverkan. 

I rapporten föreslås ett par kvantitativa mått som ger ledtrådar om hur 

vattenkraftproduktionen påverkas. De kvantitativa måtten måste vara definierade på ett 

sådant sätt att de ger intressant information, att de olika fallen blir jämförbara och att måtten 

är robusta, dvs de får inte påverkas för mycket av tillfälligheter och störningar i exempelvis 

indata. Vi tycker att vi lyckats ganska väl med detta när det gäller måtten EEL och EEB. 

För att underlätta förståelsen för de resultat som presenteras i rapporten har ett antal olika 

figurer för varje åtgärdsscenario tagits fram, som alla ger olika ledtrådar till vad som händer i 

systemet. De figurer som visas i rapporten är produktionsförändring per anläggning, 

produktionsjämförelser kronologiskt i tiden, behovssorterat, uppdelat mellan dag och natt, 

samt figurer som visualiserar beräkningen av EEL och EEB. Vi hoppas att alla dessa mått och 

figurer tillsammans ger läsaren en möjlighet att förstå hur vattenkraftsystemet påverkas i de 

studerade åtgärdsscenarierna. 

I Kapitel 8 nämns förslag på ytterligare mått som övervägts och som kan komma att utvecklas i 

eventuella uppföljande arbeten. 
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7 Slutsatser 
I detta avsnitt sammanfattas resultaten av studien i några övergripande slutsatser om de 

studerade åtgärdsscenarier grupperade efter åtgärdstyp. 

7.1 FISKPASSAGER 

Den tappning som går i fiskpassagerna i denna studie ger en relativt liten påverkan på 

årsproduktionen i relation till andra åtgärder som studerats. Produktionsförlusten uppgår till 

omkring 0,6 % av Ljungans totala produktion, vilket råkar vara i nivå med det regionala 

riktvärde om 0,5 % som anges för Ljungan och Gimån i den nationella planen [2]. Tappning 

bara under sommaren är bättre ur kraftsystemsynpunkt än tappning året runt. 

7.2 MINTAPPNING 

Alla former av mintappning som inte får gå via kraftverket gör att årsproduktionen minskar. 

Mintappning som får gå via kraftverksturbinerna behöver inte orsaka några 

produktionsförluster, men den kan påverka reglerförmågan genom att frihetsgraderna i 

vattenhushållningen minskar. Mintappning i ett kraftverk kan även dra vatten genom andra 

kraftverk. Hur många kraftverk som påverkas och hur stor denna påverkan är beror bland 

annat på hur stora magasin som finns mellan kraftverken. I Case M syns en tydlig 

produktionspåverkan i Skallböle från mintappningsvillkoren i Matfors och Viforsen, men även 

andra kraftverk uppströms påverkas på så sätt att produktion flyttas från högbehovstid till 

lågbehovstid. 

I åtgärdsscenario G och H där mintappningsvillkor lagts i Flåsjö naturfåra respektive 

Skålandammen syns inte denna påverkan alls lika tydligt. Det beror på att nivån på 

mintappningen är satt som en andel av medelvattenföringen och eftersom denna är mycket 

mindre högre upp i älven blir mintappningen också mycket mindre där än längre nedströms. 

Om man kan åstadkomma de önskade ekologiska effekterna med mintappningar i nivå med de 

som släpps i Case G och H (i m3/s) även i andra kraftverk längre ner i älven så skulle påverkan 

på både årsproduktion och reglerförmåga bli betydligt mindre än de som observeras i 

exempelvis åtgärdsscenario B, C, E, K, L och M. 

De mintappningsvillkor som studerats ger ungefär lika stora produktionsförluster oberoende 

av tillrinningen. Detta är inte särskilt förvånande eftersom de är formulerade utifrån 

tillrinningens årsmedelvärde över lång tid tillbaka. Produktionsförlustens relativa betydelse för 

energisystemet är dock olika – det är mer kännbart att förlora produktion under ett torrt år än 

under ett vått, precis som det är mer kännbart att förlora produktion under vintern jämfört 

med våren, eller att förlora produktion på dagen jämfört med natten. I figurerna som visar 

dag- och nattproduktion så syns det att mintappning som regel ger större förluster dagtid. 

När det gäller påverkan på säsongsregleringen så bör man komma ihåg att man inte vet förrän 

efteråt om året blir vått eller torrt. Dimensionering av lager, kapacitet och reserver måste utgå 

från det dimensionerande fallet, vilket när det gäller vattentillgång är torrår. 

7.2.1 Säsongsanpassad vs. rak mintappning 

Säsongsanpassad mintappning är (förmodligen alltid) bättre ur produktionssynpunkt än rak 

mintappning eftersom flödet då koncentreras till våren och försommaren när vattenkraften 
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normalt ändå körs mycket för att ta vara på så mycket som möjligt av vårfloden. Här finns 

förmodligen en koppling till regleringsgrad, dvs hur stor andel av en normalårstillrinning som 

kan lagras uppströms anläggningen, som skulle förtjäna att undersökas lite närmare. I brist på 

sådana undersökningar får vi hålla till godo med följande resonemang: 

En betydande del av årstillrinningen kommer i samband med vårfloden, framför allt i de 

nordligare vattendragen. Alla kraftproducenter försöker förstås lagra på sig så mycket vatten 

som möjligt under denna tid för att kunna producera elen senare när behovet och därmed 

priserna är högre. Har man säsongslager så fördelas detta vatten över hela året under de tider 

när behovet är som störst. Om regleringsgraden är låg så går det inte att ta tillvara hela 

säsongstillrinningen ett normalår. Det som inte kan lagras försöker man som kraftverksägare 

förstås köra ut via turbinerna, men det är inte säkert att kapaciteten räcker till för att ta tillvara 

allt. Det som inte går att ta vara på måste då gå via utskoven. 

God tillgång på vatten under våren pressar ner genomsnittspriserna i hela systemet. Våren är 

också en ljus och blåsig årstid, vilket gör att både solkraft och vindkraft kommer att ge ett allt 

större energibidrag under denna tid, vilket kommer att sänka genomsnittspriserna ännu mer. 

Observera att detta resonemang handlar om genomsnitt – vi kan fortfarande få perioder under 

våren där vi får brist och höga priser. 

Mot bakgrund av resonemanget ovan kan man förstå att det är bättre att köra en större andel 

av mintappningen under våren, jämfört med att köra den jämnt över hela året. Detta gäller i 

synnerhet i vid anläggningar med låg regleringsgrad. 

7.3 AVVECKLING AV REGLERINGSMAGASIN 

Åtgärder som förhindrar användandet av större regleringsmagasin som Storsjön (Case F) och 

Havern-Mellansjön (Case N) kan orsaka små årsproduktionsförluster, men stor påverkan på 

förmågan att säsongsreglera vattnet genom att produktionen ökar under våren och 

försommaren, men minskar under hösten och vintern. Detta är besvärande ur 

energisystemsynpunkt eftersom det ligger helt ur fas med behovet av vattenkraftsel. 

Det kan förstås också vara så att avveckling av ett regleringsmagasin orsakar både produktions- 

och reglerförmågeförluster, även om vi inte har sett några tydliga exempel på detta i den här 

studien. Om vi leker med tanken på att det var Flåsjön som avvecklades, vilken volymmässigt 

är fyra gånger större än Storsjön, så hade vattenföringen under våren blivit mycket större 

genom hela älven, vilket hade ökat tappningen via utskoven vid många anläggningar under 

våren. Vatten som hade kunnat användas för elproduktion under högbehovstid hela året hade 

i detta fall tappats ut under våren som en blandning av produktion med relativt lågt värde och 

tappning via utskoven, och alltså orsakat både förlust av energi och reglerförmåga. Av detta 

resonemang kan man dra slutsatsen att det måste finnas någon brytpunkt där effekterna av att 

minska lagringsvolymerna ändrar karaktär. 
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8 Förslag på fortsatt arbete 
I detta avsnitt lämnas förslag på fortsatt arbete 

8.1 SAMMANSLAGNING AV OLIKA ÅTGÄRDSSCENARIER 

Åtgärderna är precis som kraftproduktionen kopplade till varandra. Därför vore det intressant 

att studera hur olika åtgärder kan kombineras för att hitta särskilt gynnsamma eller 

ogynnsamma kombinationer. Klart är att det inte går att summera produktionsförluster och 

reglerförmågeförluster hur som helst, särskilt när det handlar kombination av olika 

åtgärdstyper, exempelvis fiskpassager och mintappning eller avveckling av regleringsmagasin 

och mintappning. Vatten till fiskpassagerna räknas exempelvis av från annan mintappning och 

kostar därmed inget extra vatten om mintappningen är större och måste gå via utskoven. 

Avveckling av ett regleringsmagasin kan, som vi har sett, leda till ökad tappning under våren. 

En del av denna tappning kan då hjälpa till att uppfylla ett eventuellt mintappningskrav. Det är 

alltså till viss del samma vatten. Eller omvänt, om man kräver mintappning så minskar värdet 

av de säsongslager som finns eftersom man inte har lika mycket vatten att lagra. Ur 

kraftsystemsynpunkt är det förstås likväl en förlust av säsongsregleringsförmåga, men 

marginalkostnaden för en åtgärd kan bli lägre om man ändå måste genomföra en annan. 

Det tål att upprepas att älven måste studeras som ett system. 

8.2 VÄRDERING AV FÖRÄNDRAR PRODUKTION OCH REGLERFÖRMÅGA 

I detta arbete har vi inte gjort någon värdering av de produktionsförändringar eller 

reglerförmågeförändringar som observerats, utan endast beskrivit dem och försökt mäta hur 

stora de är. Ett naturligt nästa steg vore att studera den systempåverkan som dessa 

förändringar medför och värdera denna påverkan ekonomiskt och miljömässigt. 

Som beskrivits i rapporten så kommer varje förlorad MW och MWh att behöva ersättas på 

något sätt, alternativt inte konsumeras. Likaså kommer varje tillkommande MW och MWh 

göra att behovet av annan elproduktion minskar. Förlorad planerbar produktion måste 

ersättas av andra alternativa systemlösningar som på något sätt kan se till att balansen mellan 

produktion och förbrukning upprätthålls både momentant och över tid. Likaså gäller att 

tillkommande planerbar vattenkraftsproduktion gör att behovet av annan planerbar 

produktion minskar. 

Det är den ekonomiska och miljömässiga kostnaden eller besparingen för dessa alternativ på 

systemnivå som måste läggas till grund för värderingen av de förändringar som görs på 

vattenkraftsidan. Hur denna systempåverkan ser ut kvalitativt och kvantitativt behöver 

studeras närmare. 

8.3 MODELLERING OCH ANALYS AV ÅTGÄRDER FÖR ÖKAD PRODUKTIONS- 
OCH REGLERFÖRMÅGA 

Under uppdragets gång presenterade Pilotprojektets arbetsgrupp A2 ett antal förslag på 

reglerförmågehöjande åtgärder. Förslagen innehöll både rena tillståndsändringar och 

utbyggnad av ett antal kraftstationer. A2 ställde frågan om dessa kunde modelleras och 

analyseras med liknande metodik som miljöåtgärderna. Det går förstås bra att göra det, men 
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med tanke på det stora antal åtgärdsscenarier som fanns upptagna på bruttolistan och den 

knappa tid som fanns till förfogande för uppdragets genomförande, gick det inte att pressa in 

dessa scenarier i denna etapp. En studie om reglerförmågehöjande åtgärder vore dock en 

mycket intressant fortsättning på detta arbete. 

Förutom att analysera de åtgärder som A2 presenterat, så skulle man även kunna tänka sig 

mer innovativa metoder att låta modellen räkna fram vad som är de mest kännbara 

begränsningarna i älven. Modellen har tidigare använts på detta sätt internt inom Vattenfall i 

ett uppdrag som gick ut på att räkna fram optimala utbyggnadsvattenföringar för maximal 

reglerförmåga i ett framtida kraftsystem. Liknande metodik skulle även kunna tillämpas för att 

studera vattenhushållningsbegränsningar. 

8.4 SÄRSKILD DJUPDYKNING I PÅVERKAN PÅ KORTTIDSREGLERING 

Även om miljöåtgärders påverkan på korttidsregleringen har funnits med i den modellering 

som utförts inom detta uppdrag, så har inga särskilt djuplodande analyser gjorts i den delen. 

Dels beror det förstås på åtgärdernas karaktär, som framför allt påverkar säsongsskalan. Men 

om man zoomar in så finns också en påverkan på korttidsregleringen som skulle förtjäna att 

analyseras lite närmare. Måtten och figurerna som visar dag- och nattproduktion är ett steg i 

den riktningen. 

Man skulle också kunna tänka sig att anpassa modelleringen särskilt för denna tidsskala och 

kanske gå upp i strukturell komplexitet och tidsupplösning, och i stället studera kortare 

tidsperioder. Inom ett sådant uppdrag skulle man också kunna ta fram och utvärdera 

ytterligare mått, exempelvis hur många drifttimmar som skulle gå förlorade vid låglast, vilket 

är intressant när det gäller miljöåtgärders påverkan på t.ex. frekvensreglering och svängmassa. 

8.5 ANPASSNING AV MODELLSTRUKTUR OCH INDATAFORMULÄR 

En hel del tid under detta uppdrag har gått åt till att strukturera bruttolistan med 

åtgärdsscenarier och förstå vilka åtgärder som egentligen ska ingå. Eftersom all indata, 

inklusive modellstruktur och vattenhushållningsbestämmelser läses in från Excelfiler så finns 

det ingenting som hindrar att den som vill använda optimeringsverktyget i framtiden själv 

fyller dessa Excelblad med innehåll och sparar sig en massa tid och konsultkostnader. 

Informationen finns inte sällan i Excelformat ändå, men kanske inte alltid med den stringens 

som krävs för att en dator ska kunna läsa in informationen. Här skulle man alltså kunna 

undvika en massa dubbelarbete och spara både tid och pengar. 
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Bilaga A – Modelldata 

I denna bilaga visas tabeller med indata som använts i modellen. 

Tabell 17. Kraftverksdata. 

Kraftverk Utbyggnadsvattenföring 
(m3/s) 

Maxeffekt 
(MW) 

Minflöde 
(m3/s)  

Flåsjön 60 20 30 

Trångforsen 115 73 48 

Rätan 125 60 30 

Turinge 120 18 15 

Bursnäs 125 8 30 

Järnvägsforsen 145 97 22 

Parteboda 140 34 35 

Hermansboda 140 11 20 

Ljunga 145 56 48 

Leringsforsen 65 9 21 

Torpshammar 110 120 22 

Nederede 245 16 22 

Skallböle 265 46 19 

Matfors 250 21 50 

Viforsen 165 10 30 

Tabell 18. Magasinsdata. 

Magasin Volym 
(Mm3) 

Max spill 
(m3/s) 

Sänkningsgräns 
(m.ö.h.) 

Dämningsgräns 
(m.ö.h.) 

Storsjön 96 289 561,60 566,00 

Flåsjön-Grucken 400   465,00 495,30 

Lännässjön 20   436,50 437,50 

Fuan 0,1   390,00 390,10 

Hålen-Rätansjön 4   349,94 350,44 

Handsjön 1,8   288,45 288,90 

Översjön 0,01   266,25 266,40 

Havern-Mellansjön 102 800 256,20 259,45 

Holmsjön 192 1009 240,44 244,86 

Ångesjön 0,58   157,85 158,05 

Hermansboda 0,36   123,35 123,50 

Borgsjön 2,43   112,00 112,50 

Holmsjön-Leringen 357   192,70 201,90 

Mellansjön-Norrsjön 2,6   185,20 185,60 

Torpsjön 2,4   58,20 58,60 

Stödesjön 11,3   49,84 50,44 
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Magasin Volym 
(Mm3) 

Max spill 
(m3/s) 

Sänkningsgräns 
(m.ö.h.) 

Dämningsgräns 
(m.ö.h.) 

Matfors 0,1   28,95 29,10 

Marmen 4,3   18,40 19,00 

Tabell 19. Vattenhushållningsbestämmelser. För definition av Värde 1 och Värde 2, 

se Tabell 1. 

Magasin Id Intern modellbeteckning Ordning Från Till Värde 1 Värde 2 

Storsjön Y1 Vattennivåer 1 01-jan 31-dec 561,60 566,00 

2 01-jan 04-juni 561,60 565,70 

2 05-juni 15-juli 565,50 565,70 

2 16-juli 16-sep 565,50 566,00 

F1 Min avbördning via utskov 1 01-jan 31-dec 1,60  

F14 Tid avbördningsförändring 1 01-jan 31-dec 24,00  

Flåsjön-Grucken Y1 Vattennivåer 1 01-jan 31-dec 465,00 495,30 

F5 Minflöde rullande vecka 1 01-jan 31-dec 2,60  

Lännässjön Y1 Vattennivåer 1 01-jan 31-dec 437,20 437,50 

2 21-feb 04-juni 436,50 437,50 

F2 Minflöde via utskov eller turbin 1 01-jan 31-dec 6,00  

F1 Min avbördning via utskov 1 01-juni 25-aug 3,00  

1 25-aug 25-aug 2,50  

1 26-aug 26-aug 2,00  

1 27-aug 27-aug 1,50  

1 28-aug 28-aug 1,00  

1 29-aug 29-aug 0,50  

F14 Mintid avbördningsförändring 1 01-jan 31-dec 24,00  

Y3 Max ytförändring kalenderdag 1 01-jan 31-dec 0,30 0,30 

Fuan F1 Min avbördning via utskov 1 01-juni 25-aug 10,00  

Hålen-Rätansjön Y1 Vattennivåer 1 01-jan 31-dec 349,94 350,44 

Y3 Max ytförändring kalenderdag 1 01-jan 31-dec 0,50 0,50 

Handsjön Y1 Vattennivåer 1 01-jan 31-dec 288,45 288,90 

Y3 Max ytförändring kalenderdag 1 01-jan 31-dec 0,35 0,35 

Översjön Y1 Vattennivåer 1 01-jan 31-dec 266,25 266,40 

Havern-Mellansjön Y1 Vattennivåer 1 01-jan 31-dec 256,20 259,45 

2 10-juni 16-sep 258,50 259,45 

2 17-sep 31-dec 257,05 259,45 

F8 Max avbördning mot yta 1 01-jan 31-dec 75,00 -19245,00 

Holmsjön Y1 Vattennivåer 1 01-jan 31-dec 240,44 244,86 

2 10-juni 16-sep 243,75 244,86 

2 17-sep 28-feb 241,44 244,86 

F1 Min avbördning via utskov 1 01-jan 15-maj 2,00  

1 16-maj 30-sep 6,00  

1 01-okt 31-dec 2,00  

F3 Min dagligt medelflöde 1 01-jan 31-dec 20,00  

Y3 Max ytförändring kalenderdag 1 01-jan 31-dec 0,20 0,20 

Ångesjön Y1 Vattennivåer 1 01-jan 31-dec 157,85 158,05 

F1 Min avbördning via utskov 1 01-juni 10-juni 1,75  

1 11-juni 10-juli 2,00  

1 11-juli 31-juli 1,75  

1 01-aug 15-aug 1,63  

1 16-aug 31-aug 1,50  

1 01-sep 02-sep 1,50  

1 08-sep 09-sep 1,50  

1 15-sep 16-sep 1,50  
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Magasin Id Intern modellbeteckning Ordning Från Till Värde 1 Värde 2 

1 22-sep 23-sep 1,50  

1 01-okt 02-okt 1,50  

1 08-okt 09-okt 1,50  

1 15-okt 16-okt 1,50  

1 22-okt 23-okt 1,50  

2 21-juni 21-juni 6,67  

2 22-juni 23-juni 10,00  

Hermansboda Y1 Vattennivåer 1 01-jan 31-dec 123,35 123,50 

Borgsjön Y1 Vattennivåer 1 01-jan 31-dec 112,00 112,50 

F1 Min avbördning via utskov 1 01-jan 31-dec 0,50  

2 16-maj 31-aug 5,00  

Y3 Max ytförändring kalenderdag 1 01-jan 31-dec 0,40 0,40 

Holmsjön-Leringen Y1 Vattennivåer 1 01-jan 31-dec 192,70 201,90 

2 01-juli 31-juli 200,50 201,90 

2 01-aug 31-aug 201,50 201,90 

F14 Mintid avbördningsförändring 1 01-jan 31-dec 24,00  

Mellansjön-Norrsjön Y1 Vattennivåer 1 01-jan 31-dec 185,20 185,60 

2 16-maj 31-aug 185,50 185,60 

Torpsjön Y1 Vattennivåer 1 01-jan 31-dec 58,20 58,60 

Stödesjön Y1 Vattennivåer 1 01-jan 15-maj 49,84 50,44 

1 16-maj 30-sep 50,17 50,44 

1 01-okt 31-dec 49,84 50,44 

Matfors F1 Min avbördning via utskov 1 16-maj 15-aug 1,46  

1 16-aug 30-sep 1,35  

Matfors Y1 Vattennivåer 1 01-jan 31-dec 28,95 29,10 

Marmen Y1 Vattennivåer 1 01-jan 31-dec 18,40 19,00 

2 15-maj 30-sep 18,70 19,00 
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Bilaga B – Åtgärdsspecifikationer 

I denna bilaga visas tabeller som specificerar de åtgärdsscenarier som modellerats. 

Tabell 20. Översikt av de åtgärdspaket som modellerats. 

Scenarionr 
enligt 
bruttolista 

Beskrivning 
Modelleras 
som Case 

Kommentar 

 Referensfall A  

1 Nolltappningsförbud i hela älven  Utgår. Nolltappning är inte tydligt nog 
specificerat. 

2 Mintappning 10% av MQ säsongsanpassad B  

3 Mintappning MLQ säsongsanpassad C  

4 Fiskvägar förbi alla dammanläggningar D  

5 
Säkrad konnektivitet mellan huvudfåra 
(inklusive sjöar) och biflöden 

 

Utgår eftersom biflöden inte finns 
explicit representerade i modellen. 
Produktionspåverkan av dessa åtgärder 
bedöms vara liten. 

 
Fiskvägar förbi alla dammanläggningar och 
mintappning MLQ säsongsanpassad. 
(Kombination av Case 3 och 4). 

E  

6 Avveckling av Storsjöns regleringsdamm F  

7 
Rehabilitering av sträckan Flåsjön - 
Lännässjön 

G Åtgärden mjuk korttidsreglering utgår. 

8 Rehabilitering sträckan Skålan - Äldern H Åtgärden mjuk korttidsreglering utgår. 

9 
Rehabilitering av populationer av 
vandringsöring och flodpärlmussla 

I Utgår 

10 Rehabilitering av Röjåns öringbestånd J Utgår 

11 Lax och ål till Rätan K  

12 Lax och ål till Gimån L  

13 Lax, ål, havsöring till Matfors M  

14 Rehabilitering Hungesjön - Vålesån   

15 
Avveckling av Haverns och Kyrksjöns 
regleringsdamm 

N  

16 
Återskapa nätverk av biflöden som är 
Natura 2000-områden till Ljungan samt 
rehabilitera värdekärnor i huvudfåran. 

  

17 Rehabilitering av Haverö strömmar   
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Tabell 21. Åtgärder inlagda för Case B - Mintappning 10% av MQ, säsongsanpassad 

Magasin Miljöåtgärder Från Till Flöde (m3/s) 

Storsjön Mintappning utskov 01-jan 31-dec 1,9 

Flåsjön-Grucken Mintappning utskov 01-jan 31-dec 2,59 

Lännässjön Mintappning utskov 01-jan 31-dec 4,33 

Hålen-Rätansjön Mintappning utskov 01-jan 31-dec 5,09 

Handsjön Mintappning utskov 01-jan 31-dec 5,25 

Översjön Mintappning turbin 01-jan 31-dec 5,34 

Havern-Mellansjön Mintappning utskov 01-jan 31-dec 6,04 

Holmsjön Mintappning utskov 01-jan 31-dec 6,89 

Ångesjön Mintappning utskov 01-jan 31-dec 7,29 

Hermansboda Mintappning turbin 01-jan 31-dec 7,47 

Borgsjön Mintappning utskov 01-jan 31-dec 7,6 

Holmsjön-Leringen Mintappning turbin 01-jan 31-dec 4,07 

Mellansjön-Norrsjön Mintappning utskov 01-jan 31-dec 4,14 

Torpsjön Mintappning turbin 01-jan 31-dec 12,47 

Stödesjön Mintappning turbin 01-jan 31-dec 12,98 

Matfors Mintappning utskov 01-jan 31-dec 12,99 

Marmen Mintappning turbin 01-jan 31-dec 13,35 

 

Tabell 22. Åtgärder inlagda för Case C - Mintappning MLQ, säsongsanpassad 

Magasin Miljöåtgärder Från Till Flöde (m3/s) 

Storsjön Mintappning utskov 01-jan 31-dec 2,1 

Flåsjön-Grucken Mintappning utskov 01-jan 31-dec 3,2 

Lännässjön Mintappning utskov 01-jan 31-dec 5 

Hålen-Rätansjön Mintappning utskov 01-jan 31-dec 7,7 

Handsjön Mintappning utskov 01-jan 31-dec 8,1 

Översjön Mintappning turbin 01-jan 31-dec 8,4 

Havern-Mellansjön Mintappning utskov 01-jan 31-dec 10 

Holmsjön Mintappning utskov 01-jan 31-dec 11,4 

Ångesjön Mintappning utskov 01-jan 31-dec 12,5 

Hermansboda Mintappning turbin 01-jan 31-dec 12,8 

Borgsjön Mintappning utskov 01-jan 31-dec 13 

Holmsjön-Leringen Mintappning turbin 01-jan 31-dec 11 

Mellansjön-Norrsjön Mintappning utskov 01-jan 31-dec 11,1 

Torpsjön Mintappning turbin 01-jan 31-dec 28 

Stödesjön Mintappning turbin 01-jan 31-dec 29 

Matfors Mintappning utskov 01-jan 31-dec 29 

Marmen Mintappning turbin 01-jan 31-dec 30 
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Tabell 23. Åtgärder inlagda för Case D – Fiskvägar förbi alla dammanläggningar 

Magasin Miljöåtgärder Från Till Flöde (m3/s) 

Storsjön Fiskpassage 01-maj 31-okt 1 

Flåsjön-Grucken Fiskpassage 01-maj 31-okt 1 

Lännässjön Fiskpassage 01-maj 31-okt 1 

Hålen-Rätansjön Fiskpassage 01-maj 31-okt 1 

Handsjön Fiskpassage 01-maj 31-okt 1 

Översjön Fiskpassage 01-maj 31-okt 1 

Havern-Mellansjön Fiskpassage 01-maj 31-okt 1 

Holmsjön Fiskpassage 01-maj 31-okt 1 

Ångesjön Fiskpassage 01-maj 31-okt 1 

Hermansboda Fiskpassage 01-maj 31-okt 1 

Borgsjön Fiskpassage 01-maj 31-okt 1 

Holmsjön-Leringen Fiskpassage 01-maj 31-okt 1 

Mellansjön-Norrsjön Fiskpassage 01-maj 31-okt 1 

Torpsjön Fiskpassage 01-maj 31-okt 1 

Stödesjön Fiskpassage 01-maj 31-okt 1 

Matfors Fiskpassage 01-maj 31-okt 1 

Marmen Fiskpassage 01-maj 31-okt 1 
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Tabell 24. Åtgärder inlagda för Case E - Fiskvägar förbi alla dammanläggningar och 

mintappning MLQ, säsongsanpassad (kombination av Case C och D). 

Magasin Miljöåtgärder Från Till Flöde (m3/s) 

Storsjön Fiskpassage 01-maj 31-okt 1 

Storsjön Mintappning utskov 01-jan 31-dec 2,1 

Flåsjön-Grucken Fiskpassage 01-maj 31-okt 1 

Flåsjön-Grucken Mintappning utskov 01-jan 31-dec 3,2 

Lännässjön Fiskpassage 01-maj 31-okt 1 

Lännässjön Mintappning utskov 01-jan 31-dec 5 

Hålen-Rätansjön Fiskpassage 01-maj 31-okt 1 

Hålen-Rätansjön Mintappning utskov 01-jan 31-dec 7,7 

Handsjön Fiskpassage 01-maj 31-okt 1 

Handsjön Mintappning utskov 01-jan 31-dec 8,1 

Översjön Fiskpassage 01-maj 31-okt 1 

Översjön Mintappning turbin 01-jan 31-dec 8,4 

Havern-Mellansjön Fiskpassage 01-maj 31-okt 1 

Havern-Mellansjön Mintappning utskov 01-jan 31-dec 10 

Holmsjön Fiskpassage 01-maj 31-okt 1 

Holmsjön Mintappning utskov 01-jan 31-dec 11,4 

Ångesjön Fiskpassage 01-maj 31-okt 1 

Ångesjön Mintappning utskov 01-jan 31-dec 12,5 

Hermansboda Fiskpassage 01-maj 31-okt 1 

Hermansboda Mintappning turbin 01-jan 31-dec 12,8 

Borgsjön Fiskpassage 01-maj 31-okt 1 

Borgsjön Mintappning utskov 01-jan 31-dec 13 

Holmsjön-Leringen Fiskpassage 01-maj 31-okt 1 

Holmsjön-Leringen Mintappning turbin 01-jan 31-dec 11 

Mellansjön-Norrsjön Fiskpassage 01-maj 31-okt 1 

Mellansjön-Norrsjön Mintappning utskov 01-jan 31-dec 11,1 

Torpsjön Fiskpassage 01-maj 31-okt 1 

Torpsjön Mintappning turbin 01-jan 31-dec 28 

Stödesjön Fiskpassage 01-maj 31-okt 1 

Stödesjön Mintappning turbin 01-jan 31-dec 29 

Matfors Fiskpassage 01-maj 31-okt 1 

Matfors Mintappning utskov 01-jan 31-dec 29 

Marmen Fiskpassage 01-maj 31-okt 1 

Marmen Mintappning turbin 01-jan 31-dec 30 

 

Tabell 25. Åtgärder inlagda för Case F – Avveckling av Storsjöns regleringsdamm 

Magasin Miljöåtgärder Från Till 
Kurvas lutning  
(m3/s / m.ö.h) 

Tröskelhöjd 
(m.ö.h.) 

Storsjön Avbördningskurva (HQ) 01-jan 31-dec 164,2 564,75 

Storsjön Startyta   564,75  
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Tabell 26. Åtgärder inlagda för Case G – Rehabilitering av sträckan Flåsjön – Lännässjön 

Magasin Miljöåtgärder Från Till Flöde (m3/s) 

Flåsjön-Grucken Fiskpassage 01-maj 31-okt 1 

Flåsjön-Grucken Mintappning utskov 01-jan 31-dec 3,2 

 

Tabell 27. Åtgärder inlagda för Case H – Rehabilitering sträckan Skålan – Äldern 

Magasin Miljöåtgärder Från Till Flöde (m3/s) 

Lännässjön Fiskpassage 01-maj 31-okt 1 

Lännässjön Mintappning utskov 01-jan 31-dec 5 

 

Tabell 28. Åtgärder inlagda för Case K – Lax och ål till Rätan 

Magasin Miljöåtgärder Från Till Flöde (m3/s) 

Hålen-Rätansjön Fiskpassage 01-maj 31-okt 1 

Hålen-Rätansjön Mintappning utskov 01-jan 31-dec 7,7 

Handsjön Fiskpassage 01-maj 31-okt 1 

Handsjön Mintappning utskov 01-jan 31-dec 8,1 

Översjön Fiskpassage 01-maj 31-okt 1 

Översjön Mintappning turbin 01-jan 31-dec 8,4 

Havern-Mellansjön Fiskpassage 01-maj 31-okt 1 

Havern-Mellansjön Mintappning utskov 01-jan 31-dec 10 

Holmsjön Fiskpassage 01-maj 31-okt 1 

Holmsjön Mintappning utskov 01-jan 31-dec 11,4 

Ångesjön Fiskpassage 01-maj 31-okt 1 

Ångesjön Mintappning utskov 01-jan 31-dec 12,5 

Hermansboda Fiskpassage 01-maj 31-okt 1 

Hermansboda Mintappning turbin 01-jan 31-dec 12,8 

Borgsjön Fiskpassage 01-maj 31-okt 1 

Borgsjön Mintappning utskov 01-jan 31-dec 13 

Torpsjön Fiskpassage 01-maj 31-okt 1 

Torpsjön Mintappning turbin 01-jan 31-dec 28 

Stödesjön Fiskpassage 01-maj 31-okt 1 

Stödesjön Mintappning turbin 01-jan 31-dec 29 

Matfors Fiskpassage 01-maj 31-okt 1 

Matfors Mintappning utskov 01-jan 31-dec 29 

Marmen Fiskpassage 01-maj 31-okt 1 

Marmen Mintappning turbin 01-jan 31-dec 30 
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Tabell 29. Åtgärder inlagda för Case L – Lax och ål till Gimån 

Magasin Miljöåtgärder Från Till Flöde (m3/s) 

Holmsjön-Leringen Fiskpassage 01-maj 31-okt 1 

Holmsjön-Leringen Mintappning turbin 01-jan 31-dec 11 

Mellansjön-Norrsjön Fiskpassage 01-maj 31-okt 1 

Mellansjön-Norrsjön Mintappning utskov 01-jan 31-dec 11,1 

Torpsjön Fiskpassage 01-maj 31-okt 1 

Torpsjön Mintappning turbin 01-jan 31-dec 28 

Stödesjön Fiskpassage 01-maj 31-okt 1 

Stödesjön Mintappning turbin 01-jan 31-dec 29 

Matfors Fiskpassage 01-maj 31-okt 1 

Matfors Mintappning utskov 01-jan 31-dec 29 

Marmen Fiskpassage 01-maj 31-okt 1 

Marmen Mintappning turbin 01-jan 31-dec 30 

 

Tabell 30. Åtgärder inlagda för Case M – Lax, ål, havsöring till Matfors 

Magasin Miljöåtgärder Från Till Flöde (m3/s) 

Matfors Mintappning utskov 01-jan 31-dec 29 

Marmen Fiskpassage 01-maj 31-okt 1 

Marmen Mintappning turbin 01-jan 31-dec 30 

 

Tabell 31. Åtgärder inlagda för Case N – Avveckling av Haverns och Kyrksjöns 

regleringsdamm 

Magasin Miljöåtgärder Från Till 
Ytnivå 
(m.ö.h.) 

Ytnivå 
(m.ö.h.) 

Havern-Mellansjön Vattennivåer (min/max) 01-jan 31-dec 259,35 259,45 

Havern-Mellansjön Start- och slutyta 01-jan 31-dec 259,4 259,4 
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Bilaga C – Figurer för samtliga analyserade fall 

En komplett uppsättning figurer för samtliga analyserade fall som redovisas i denna 
rapport tillhandahålls elektroniskt tillsammans med denna rapport. 
 



 

 

 

 


