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Vattenkraft nationellt – regionalt

- Ca 45 % av Sveriges energiproduktion

- 69 900 GWh (MVK 210 GWh)

- 16 200 MW (MVK 58 MW)

- 2100 kraftverk:
- 200 storskaliga (MVK har 1 st) producerar ca 94 % av all vattenkraft
- 187 mellanskaliga (MVK har 6 st) producerar ca 3,9 % av all vattenkraft
- 1700 småskaliga (MVK har 34 st) producerar ca 2,6 % av all vattenkraft
- Störst Harsprånget 830 MW (MVK Hallstahammar 16 MW)





Mälarenergi Vattenkraft AB:

Område Befintlig effekt (MW) Befintlig produktion 
(GWh/år) Reglervolym (Mm3)

Arbogaån 11,1 50 45,15

Hedströmmen 7,4 28 32,6

Kolbäcksån 29,2 100 25

Svartån 1,45 4,5 0

Värmland-Dalsland 9,5 31 393

Summa 58,65 213,5 495,75



Om oss:

• Ingen personal i MVK, inhyrd från moderbolaget

• Ca 4 p sköter administration (+ resurs vid behov av inköpare, controllers mm):
• Ulf Andersson, enhetschef
• Johan Lind, miljö- och tillståndsfrågor, dammsäkerhet, investeringsprojekt
• Lucas Hed, underhållsingenjör
• Magnus Simonsen, projektledning effektivisering mm

• Ca 8 p sköter drift och underhåll av krv/dammar i:
• Hedströmmen
• Arbogaån (södra)
• Kolbäcksån
• Svartån

• Inhyrd drift i:
• Ljusnarsberg (Rällsälven, Högforsälven, Garhytteån)
• Värmland-Dalsland (Upperudsälven, Borgviksälven)



Omfattande erfarenhet av miljöanpassning

- Kallstena och Västerkvarn ombyggda

- Holmen utrivet

- Flera tillståndsprocesser för fortsatt drift (kombinerat med miljöanpassning)

- Nu pågår miljöanpassning av 3 kraftverk och 1 damm inom LIFE IP Rich Waters



I denna fallränna kan fisk passera 
förbi kraftverkets turbiner under 

sin vandring NEDSTRÖMS

I denna fiskväg kan fisk som 
vandrar UPPSTRÖMS passera 

förbi dammen

Vi släpper extra vatten i forsen så att öring och 
asp kan leka och vandra upp i Kolbäcksån

Rensgrindarna är av en speciell typ, 
och har öppningar så att fisk lätt ska 

kunna passera förbi turbinerna



Fiskvandring (slitsränna) 2017



C16:1 Turbinbron / Slottsbron
• Byggd 1891

• KRV H: 3,6 m, effekt 0,15 MW, prod. ca 0,4 GWh/år

• Inlöp längd 180 m, tappning MLQ + överskott

• Byggstart sommaren 2018

9



C17:1 Rällsälv
• Byggd 1940-talet

• Krv H: 12 m, effekt 0,6 MW, prod. ca 2,2 GWh

• Omlöp längd 350 m, tappning MLQ

• Byggstart vintern 2018/2019
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C17:2 Östtuna
• Krv H: 4,9 m, effekt 0,6 MW, prod. ca 2,2 GWh

• Omlöp längd 200 m, tappning MLQ

• Byggstart vintern 2019
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Holmens kraftverk utrivning 2017



Holmens kraftverk utrivning 2017



Övrigt miljöarbete inom vattenkraften

- Frivillig minimitappning i Västmanlands län. Avtal med Lst.

- Utredning utrivningsmöjligheter utvalda regleringsdammar.

- Årlig aspromsinventering och provfisken.

- Ekologisk utveckling av minQ, samarbete SLU.

- Kontroll ålvandring.

- Deltagande Miljöprogram Vattenkraft (Energiforsk), HOPE, 
VMF

- Mm…



Har vi lärt oss något?

1. Dessa projekt tar tid, och måste få göra det:
- Tillståndsärenden 6 mån – 8 år
- Omfattande interna resurser, före och efter dom
- Starkt stöd av externa resurser 
- Utmanande att klara lönsamhetskrav

2. Administration enorm, hanteringen kan dock gå 
snabbt om samordning sker – framtida utmaning?!

3. Kostar pengar att:
- Utreda
- Projektera
- Bygga
- Driva

4. Tekniklösningar måste utformas m.h.t detta…



NAP och VMF

Systemperspektiv

Tidsordning, planering, resurssäkring

Förenklad och effektiviserad prövning

Möjlighet till strategiska avvägningar 
effektivisering

Tillämpning RDV och MKN helt 
avgörande

Stort behov av översyn 
kunskapsunderlag, arbetssätt, klassning 
och normsättning

Exkluderade 
dammar/kraftverk/vattenanläggningar 
– brist på helhetssyn

Exkluderade kostnader i ansträngd 
situation



Sammanfattning

- Stora framtida utmaningar och resursproblem

- Samordningsbehov grannproducenter allt mer angeläget

- Men, viktigt att hitta former för systematiskt arbete med MKN och samhällets 
energi-/effektbehov

- Att stå utanför NAP/VMF innebär större risktagande än att vara med…



Tack!
LÄS MER OM OSS PÅ 

MALARENERGI.SE

FÖLJ OSS PÅ:

FACEBOOK.COM/MALARENERGI

INSTAGRAM.COM/MALARENERGI

LINKEDIN.COM/MALARENERGI
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