
Välkomna	  till	  
slutseminarium	  i	  
Kraft	  och	  liv	  i	  vatten	  
(KLIV)

Johan	  Tielman,	  Uniper,	  ordförande	  
programgruppen	  KLIV
Niklas	  Egriell,	  Havs-‐ och	  vattenmyndigheten
Sara	  Sandberg,	  Energiforsk
Fredrik	  Martinsson,	  Energiforsk	  programansvarig



En	  kort	  tillbakablick

2

VATTENKRAFT - MILJÖEFFEKTER, 
ÅTGÄRDER OCH KOSTNADER I NU 
REGLERADE VATTEN 
ETAPP 2

Slutrapport mars 2006 
Elforsk rapport 06:37 
www.vattenkraftmiljo.nu 



Vad	  lärde	  vi	  oss???
• Det	  finns	  stora	  kunskapsluckor
• Nya	  ”verktyg	  i	  lådan”
• CBA	  som	  beslutsunderlag
• Prioriteringar	  och	  avvägningar	  nödvändiga

Prioriterade åtgärder

Energisystem

Naturvärden Åtgärder

Kostnad/nytta



MB
� Hänsynsregler
� Egenkontroll
� Tillsyn mm
� Vattenverksamhets

utredningen

RDV
� KMV
� GES/GEP
� MKN mm

Nationella miljömål
� Levande sjöar och 

vattendrag
� Biologisk 

mångfald
� Klimat mm

EU-krav
� Ålförordningen
� Förnybarhetsdirektivet
� N 2000
� HELCOM/BSAP mm

Reglerkaft
� 10 TWh vindkraft 2015
� 30 TWH vindkraft 2020 => 

+ 5000 MW vattenkraft?

Klimatförändringar
� Dammsäkerhet
� Översvämningsrisker
� Ökad produktion?

?

Omvärldskrav
”Dialogen”

Vatten-
verksam-

hets-
utredningen

Nationella 
strategin

Vattenkraftens 
reglerbidrag

”Fonden”
Förslag till 

ny 
lagstiftning



Viktiga	  användningsområden	  för	  HaV

• Vägledning	  för	  prioritering	  och	  
avvägning-‐Prövning	  och	  tillsyn	  

• Vägledning	  KMV	  och	  
normsättning



Varför	  KLIV?

Vision:	   Mer	  kraft	  och	  liv	  i	  våra	  vatten	  	  
Syfte:	   Vattenkraftföretag	  och	  myndigheter	  samverkar	  för	  att	  ta	  

fram	  kunskap	  och	  metoder	  som	  krävs	  för	  att	  komma	  ett	  steg	  
närmare	  visionen.	  

Resultat	  från	  KLIV	  kan	  bidra	  med	  svar	  och	  vägledning	  för	  att	  hantera	  
utmaningar	  på	  energi-‐ och	  miljöområdet!



Mål

1.	  Att	  leverera	  en	  användarvänlig	  och	  hos	  intressenterna	  förankrad	  
modell	  för	  samhällsekonomisk	  kostnadsnyttoanalys	  av	  
vattenkraftrelaterade	  miljöåtgärder.	  

2.	  Att	  leverera	  en	  effektiv,	  praktisk	  och	  hos	  intressenterna	  accepterad	  
arbetsgång	  för	  välgrundade	  beslut	  om	  prioritering	  av	  balanserade	  
vattenkraftrelaterade	  miljöåtgärder.	  

3.	  Beräkna	  det	  samhällsekonomiska	  värdet	  av	  redan	  genomförda	  
miljöåtgärder,	  t.ex.	  biotopvård,	  lokalt	  miljöanpassat	  flöde	  eller	  
kontinuitetsförbättringar.	  Alternativt,	  bedöma	  det	  samhällsekonomiska	  
värdet	  av	  tänkbara	  effekter	  av	  hypotetiska	  miljöåtgärder.	  



Övriga	  mål
4.	  40	  personer	  vid	  relevanta	  företag	  och	  myndigheter	  ska	  ha	  fått	  en	  fördjupad	  
utbildning	  om	  resultat	  från	  programmet.	  

5.	  Tio	  bidrag	  vid	  relevanta	  konferenser och	  fem	  artiklar i	  vetenskapligt	  granskade	  
tidskrifter.	  

6.	  Att	  resultaten	  ska	  kunna	  utgöra	  beslutsunderlag	  i	  det	  komplexa	  arbetet	  att	  
implementera	  förnybarhetsdirektivet	  och	  vattendirektivet	  på	  ett	  
samhällsekonomiskt	  tillfredställande	  sätt.	  



Bred	  uppslutning
Programgrupp
Johan	  Tielman	  (ordförande),	  Uniper AB
Birgitta	  Adell,	  Fortum	  AB
Angela	  Odelberg,	  Statkraft	  Sverige	  AB
Richard	  Holmgren,	  Vattenfall	  vattenkraft	  AB
Niklas	  Egriell,	  Havs-‐ och	  vattenmyndigheten
Lisa	  Lundstedt,	  Vattenmyndigheterna	  Bottenvikens	  vattendistrikt
Linn	  Sjöström,	  Energimyndigheten
Fredrik	  Brändström,	  Energimyndigheten
Fredrik	  Martinsson,	  Energiforsk

Skellefteå	  Kraft	  AB
Holmen	  Energi	  AB
Jämtkraft AB
Umeå	  Energi	  AB
Tekniska	  Verken	  i	  Linköping	  AB
Mälarenergi	  AB
Sollefteåforsens	  AB
Karlstads	  Energi	  AB
Jönköping	  Energi	  AB
Härjeåns Kraft	  AB	  



Tre	  projekt
Arbetsgång	  för	  

prioritering	  mellan	  
miljöåtgärder
(PRIO-‐KLIV)

Roland	  Jansson,	  Umeå	  
UniversitetEn	  utvärdering	  av	  

genomförda	  åtgärder.
(EKOLIV)

Leonard	  Sandin,	  SLU

Användarvänlig	  modell	  
för	  samhällsekonomisk	  

värdering	  av	  
vattenkraftrelaterade	  

miljöåtgärder
(FRAM-‐KLIV)

Tore	  Söderqvist,	  
Anthesis Enveco



Resultatspridning	  är	  ett	  mål	  i	  sig
• 5-‐7	  sep Utbildning	  om	  arbetsgång	  Umeå
• 21-‐22	  sep Slutseminarium,	  Älvkarleby
• 4	  okt	   Utbildning	  populationsmodellen,	  Stockholm
• 10	  okt	   Utbildning	  FRAM-‐KLIV	  verktyget	  -‐ samhällsekonomisk	  analys,	  Stockholm
• 25	  okt Utbildning	  FRAM-‐KLIV	  verktyget	  samhällsekonomisk	  analys,	  Göteborg

Läs	  mer	  på	  www.energiforsk.se/konferenser

Det finns ett fåtal platser 
kvar 4 och 10 okt!



Program	  för	  dag	  1.
11:30 Lunch utanför Hörsalen

12:30

EKOLIV – Ekologiska och ekonomiska strategier för optimering av
vattenkraftsrelaterade miljöåtgärder
Leonard Sandin, Sveriges lantbruksuniversitet
Jakob Bergengren, Länsstyrelsen i Jönköpings län

13:30
PRIO-KLIV – Miljöförbättringar i utbyggda älvar – en arbetsgång för att prioritera 
mellan åtgärder ( 1 ,2 ,3 )
Roland Jansson, Åsa Widén, Birgitta Malm-Renöfält,  Umeå Universitet

14:30 Fika

15:00
FRAM-KLIV – Framtagande av relevant och användaranpassad
samhällsekonomisk modell för miljöåtgärder för kraft och liv i vatten
Tore Söderqvist, Henrik Nordzell, Anthesis Enveco

16:00
En syntes av KLIV-projekten
Vilka kunskapsluckor har identifierats?
Anna Rönnberg, Sweco Energuide

16:30 Mingel med projektutförarna.
Ställ frågor som dykt upp under presentationerna direkt till utförarna

17:15 Avslutning och sammanfattning av dagen
Johan Tielman Uniper/ Niklas Egriell, Havs- och Vattenmyndigheten



Program	  för	  dag	  2.

8:30
Vägen mot miljökvalitetsnormer för kraftigt modifierade vatten
Andreas Bäckstrand, Vattenmyndigheten Västerhavets vattendistrikt

9:00
Hur ser förslaget om en vattenfondlösning ut
och hur bör prioriteringen av åtgärder göras framgent?
Claes Hedenström, Vattenfall

9:45 Fika

10:15

Paneldiskussion – Hur ska resultaten från KLIV användas?
Sara Sandberg, Energiforsk är moderator
Lisa Lundstedt, Vattenmyndigheten
Claes Hedenström, Vattenfall
Per-Erik Sandberg, Länsstyrelsen i Dalarnas län
Inger Poveda Björklund, Havs- och vattenmyndigheten

11:00
Studiebesök på nybyggda Kungsrännan
Mats Billstein Vattenfall R&D m.fl. guidar oss runt

12:00 Lunch - Restaurang Kungsådran ( se pkt 3 i häftet)
Hemfärd – Mot Uppsala går tågen kl. 12:54, 13:54, 14:54



Praktisk	  information
Middag kl. 19 – Turisthotellet (pkt 3)
• Grön markering på namnbricka
• +Röd markering = Vin ingår
• Middagen är helt fullbokad
• La Fornetto, 026-821 20
Inget boende?
• Kontakta Älvekarlö Herrgård,
• 026-726 35 innan kl. 12!
Taxi 
• Stor och liten, 026 - 765 00
Lunch dag 2
• Restaurang Kungsådran pkt 4
Promenader?
• Start vid pkt 3 och norrut på västra 

sidan.
• Hängbro över älv tillbaka.


