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Avdelningen för forskning och innovation
Enheten för hållbar el

HåVas effektmål till år 2030
Programmet har som mål att bidra till att uppfylla de effektmål till 2030 för
vattenkraftsområdet som Energimyndigheten pekat ut i sin strategi för forskning
och innovation inom vattenkraftområdet:
•
•
•

•

Vattenkraften har bibehållit sin roll som elproduktionsresurs (relativt 2015
års nivå) och har en nyckelroll som reglerresurs i kraftsystemet.
Sverige är internationellt ledande som kunskapsnation inom området med
spetskompetens inom säker, miljöaccepterad och effektiv vattenkraft.
Detta skapar nya exportmöjligheter, sysselsättning, och samarbeten.
Sverige har uppnått målen i ramdirektivet för vatten, de svenska
miljökvalitetsmålen med relevans för vattenkraft och de delar av art- och
habitatdirektivet som kopplar till vattenkraft. Vidareutvecklingen av den
befintliga vattenkraften har skett med hänsyn till miljöfrågor.
Det råder en god leveranssäkerhet, särskilt avseende uppdaterade krav på
säkerhet, anpassningar till miljöfaktorer, förändrat klimat samt effekter av
intensivare effektreglering. Vidare har dammsäkerhetsnivån ökat
ytterligare.
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Fram till 2021 ska HåVa ha bidragit till uppställda effektmål för området samt
uppnått följande mål:
•

Att ha stärkt vattenkraften som energi- och reglerresurs, bl.a. genom
o Resultat som har bidragit till förbättrade planerings- och
optimeringsmodeller för nya driftförutsättningar samt bättre
prognoser som grund för produktionsplanering.
o Underlag och kunskap om hur vattenkraften kommer påverkas av
ett förändrat körsätt.
o Kunskap om samspelet mellan miljö och vattenkraft har tagits
fram.

•

Att ha bidragit till att Sverige är en internationellt ledande
kunskapsnation, bla genom
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o Kunskap och modeller som beskriver hur vattenkraften påverkas av
förändrade flödesmönster till följd av ett förändrat klimat.
o Minst en demonstration av nya koncept har gjorts.
o Att flera projekt har bedrivits i samverkan mellan olika aktörer och
därigenom bidragit till ökad dialog och samsyn samt
kunskapsöverföring.
•

Sverige är på god väg att uppnå miljömålen, bla genom
o Kunskap om samspelet mellan miljö och vattenkraft har tagits
fram.
o Nya lösningar som bidrar till att vattenkraftens miljömål kan
uppnås har tagits fram.

•

Att ha bidragit till att vattenkraften har fortsatt god leveranssäkerhet, bla
genom
o Insatser har bidragit till utveckling av regelverk och
marknadsmodeller.
o Nya lösningar som bidrar till vattenkraftens effektivitet och
samspel med övriga elsystemet har tagits fram.

