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INNEHÅLL 



VATTENFALL ÄGS AV SVENSKA STATEN OCH 
HAR ETT ÄGARDIREKTIV 
 

"Vattenfalls uppdrag är att generera en 
marknadsmässig avkastning genom att 
affärsmässigt bedriva energiverksamhet så att 
bolaget tillhör ett av de bolag som leder 
utvecklingen mot en miljömässigt hållbar 
energiproduktion". 



SNABBA FAKTA 
 Vattenfall Vattenkraft AB är en av de 

ledande vattenkraftproducenterna i 
Norden 

 

 Bolaget ansvarar för drift, underhåll 
och produktion av 54 storskaliga och 
28 småskaliga vattenkraftverk och 
cirka 300 dammar i Sverige och 
Finland 



VATTENKRAFTENS HISTORIA OCH FRAMTID 

Vattenkraften har unika egenskaper 
 

 Förnybar energi  
 Flexibel, snabb och tillförlitlig  
 Möjlighet att lagra energi 



Energiproduktion 

Reglerkraft 

Ekologiskt 
anpassat flöde 

Vandrings-
möjligheter 

Avvägning miljöåtgärder - energinytta 

Prioritera det viktigaste  
- ur ett nationellt perspektiv.  

- 2,3 % 

  0/+ 

Bild från Per-Eriks Sandbergs (länsstyrelsen Dalarna) presentation vid vattenkraftsdagen 2016-09-22 



Har vi tillräcklig kunskap för att prioritera? 

Hur ska en prioritering inom ett vattendrag såväl som nationell 
avvägning gå till? 
 

 

VÄGLEDNING FÖR PRIORITERING 



PRIORITERING - FRÅGOR ATT BESVARA  
1. Det behövs bättre  kunskap om populationsstatus för vatten- och 

strandlevande organismer i vattendrag med vattenkraft. 

2.  Identifiera åtgärder med stor miljönytta och hur dessa påverkar 
vattenkraftens produktions- och reglernytta.  

3. Varje enskilt fall och miljöåtgärd måste bedömas individuellt, samtidigt är ett 
systemperspektiv viktigt (både miljö och energi) 

4. Prioritera miljöåtgärder som kan genomföras utan att vattenkraftens roll i 
energisystemet äventyras. Nationell prioriteringsplan är viktig. 

5. Ta fram kvalitetssäkrade beslutsunderlag för miljöinvesteringar.  

 

 



SÅ HÄR JOBBAR VI – STORSKALIG VATTENKRAFT 
 Utredningar av åtgärder (huvudfåra och biflöden) som har 

ingen/liten effekt på produktion och reglerkapacitet samt god 
miljönytta. 

 Purkijaur Jokkmokks kommun 

 Åtgärdsinriktade FoU projekt i samverkan med universitet och 
myndigheter. 

 Ekologi och hydraulik (Kungsrännan - VRD) 

Utveckling av modeller för älvhydraulik (LTU och VRD) 

 KLIV (Energiforsk – CBA/Prioritering/Effekter) 

 Vattenkraftens miljöprogram (Energiforsk) 

 Krafttag Ål (T&T samt studie av nedvandringslösning ål) 

 Delaktighet i samverkansprojekt, Luleälven, Dalälven, och 
tidigare Umeälven där fokus ligger på utredning av GEP-
åtgärder för hela älven. 

 Fördjupad utredningsfas återskapande havsvandrande fisk – 
nedre Dalälven och Luleälven 

 Fördjupad studie mintappning Juktån 

 



KUNGSRÄNNAN 

     Två testsektioner 

 24 m längd 4 m bredd, 2 m djup 

 Flöde upp till 2 m/s eller 16m3/s 

Syfte 

 Bygga modeller för fiskpassagelösningar 

 Ge kunskap hur hydrauliska förhållanden påverkas av 
botten struktur och tappningsmönster samt hur 
vattenlevande organismer kan påverkas  

 

Ägs och drivs av 

Vattenfall AB 

R&D for Generation 

Älvkarleby 

(i drift Q2 2017) 



SÅ HÄR JOBBAR VI – SMÅSKALIG VATTENKRAFT 
 Historik - miljön och fisket innan 

utbyggnad 

 Flödessimuleringar torrfåror, 
faunapassager 

 Inventeringar av 
reproduktionsområden för fisk samt 
möjliga biotopvårdsåtgärder 

 Kostnads- och nyttoanalyser av 
åtgärder 

 Prioritering och val av anläggningar 
för åtgärder under 2017! 

  Nationell avvägningsplan samt 
fondlösning styrande! 



SAMMANFATTNING 
 Vattenkraften är en förutsättning för att nå Sveriges förnyelsebarhetsmål samt 

för en säker elförsörjning av samhället! 

 Prioritering och val av miljöåtgärder måste ske på sådant sätt att vattenkraftens 
roll i energisystemet inte äventyras. En nationell prioriteringsplan och 
fondlösning är avgörande! 

 En grundförutsättning för lyckad prioritering är bättre kunskap 
genom  åtgärdsinriktad FoU! 

 Nyckeln till framgång är samverkan mellan myndigheter, miljöorganisationer och 
verksamhetsutövare! 

 

 

 

 

 

 



 
 

TACK FÖR MIG! 


