
   

Drift- och underhållsteknik 
Självständigt arbete 

 

 

Omlöp vid småskaliga 

vattenkraftverk: hållbarhet 

för både verk och miljö? 
Mätning av effektförluster orsakade av omlöpet 

vid Åby vattenkraftverk i Växjö kommun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Björn Rydholm 
2017-05-03 
Nivå: 15 HP 
Kurskod: 2SJ52E 

 



2 
 

Linnéuniversitetet  
Sjöfartshögskolan i Kalmar 

Utbildningsprogram: Drift- och underhållsteknik 

Arbetets omfattning: Självständigt arbete om 15 HP 

Titel: Omlöp vid småskaliga vattenkraftverk: hållbarhet för både 
verk och miljö? Mätning av effektförluster orsakade av 
omlöpet vid Åby vattenkraftverk i Växjö kommun.  

Författare:  Björn Rydholm 

Handledare:  Magnus Nilsson 

 

Sammanfattning 

I Sverige finns cirka 2000 vattenkraftverk men endast 10 procent har någon form av 
omlöp eller annan lösning (Risinger, 2012). Nya, strängare regler håller nu på att 
införas. Sedan 2014 finns en gemensam strategi från Energimyndigheten och Havs- och 
vattenmyndigheten för åtgärder i svensk vattenkraft (Risinger, 2014). En godkänd 
fiskväg är ett av kraven. 

Särskilt den småskaliga vattenkraften (energitillförsel under 10 MWh enligt Risinger 
(2012)) drabbas. Deras intäkter står många gånger i proportion till energiproduktionen 
och därmed saknas ofta de ekonomiska förutsättningarna för en fiskväg. Vidare 
kommer en del av vattnet, och därmed potentiella inkomster, att gå förlorade. 

Den här undersökningen syftar till att utröna vad ett omlöp får för konsekvenser i form 
av effektförluster. Det är naturligtvis omöjligt att komma fram till ett universellt svar. 
Istället mäts förlusterna hos ett specifikt mindre verk som redan har ett omlöp: Åby 
vattenkraftverk som ägs och drivs av Växjö kommun. Metoden som används är 
traversering i kombination med hydroskopisk flygel. Sedan tidigare finns beräknade 
värden från kommunen för flödet i omlöpet. Dessa jämförs med undersökningens 
uppmätta värden. 

Undersökningen visar att vid normalt vattenstånd (165,13 MÖH) flödar 167 ± 10 l/s 
vatten genom omlöpet. Detta är ett 70 l/s större flöde i jämförelse med kommunens 
beräknade värde. Förklaringar till den skillnaden ges av mätfel då djupet mättes och att 
inloppet hade byggts om mellan kommunens beräkningar och utförda mätningar. Även 
den formel som användes då de beräknade värdena togs fram föreslås som en tänkbar 
felkälla. 167 ± 10 l/s innebär ett bortfall om 4,2 ± 0,3 kW potentiell effekt.  

 

Nyckelord 
Flödesmätning, småskalig vattenkraft, omlöp, fiskväg, energiförluster, traversering, 
hydrometrisk flygel, Mörrumsån, Åby vattenkraftverk, nya vattendirektivet 
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Abstract 

There are around 2000 hydropower plants in Sweden, but only 10 percent of them has 
a bio channel, fishway or equivalent solution (Risinger 2012). 

New, more strict rules are now about to be introduced. Since 2014 there is a mutual 
strategy from the two Swedish authorities ”Energimyndigheten” and ”Havs- och 
vattenmyndigheten”, which demands multiple actions from Swedish hydropower. 
(Risinger, 2014). An approved fishway is one of these. 

The small-scale hydropower plants (plants who produce less than 10 MWh according 
to Risinger (2012)) are especially affected from this. Their income is proportional to 
their production and therefore they’ll usually lack the economical ability to build a 
fishway. Furthermore, a part of the streaming water (which otherwise would equal 
income) will get lost. 

This study aims to decide the loss of effect a fishway causes. Of course, it is impossible 
to derive a universal answer. Instead the losses are measured at a specific smaller 
plant that already has a fishway: Åby hydropower plant that is owned and operated by 
Växjö municipality. Method being used is traversing in combination with a turbine flow 
meter. There are already calculated flows made by the municipality. These values will 
be compared with the measured values. 

The study shows that at a normal water level (165,13 m.a.sl) 167 ± 10 l/s of water is 
streaming through the fishway. This is a 70 l/s bigger flow in comparison with the 
municipality’s calculations. An explanation to this difference is given by measurement 
errors when the depth was measured, that the intake had been modified between 
when the calculations was being made and when the study’s measurements took 
place. Also, the formula being used for the calculated values is proposed as a possible 
source of error. 167 ± 10 l/s will result in a loss of 4,2 ± 0,3 kW potential effect.  

 

Keywords 
Measurement of flow, small scale hydropower, bio channel, fishway, energy losses, 
traversing, turbine flow meter, Mörrumsån, Åby hydropower plant, Sweden’s water 
framework directive. 
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Beteckningar och enheter (om inget annat anges) 
 

h = höjd (m)   

p = tryck (Pa)   

c = hastighet (m/s) 

ρ = densitet (kg/m3) 

m = massa (kg)  

g = jordens tyngdacceleration (9,82 m/s2) 

A = area (m2) 

𝑉 ̇  = volymflöde (m3/s) 

�̇� = massflöde (kg/s) 

E = energi (J) 

P = effekt (W) 

T = tid (s) 

MVY, MÖH = Medelvattenyta (meter över havet) 
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1. Bakgrund 
1.1 Den småskaliga vattenkraften i Sverige 
Förnyelsebar energi är viktig för att lösa framtidens energibehov. För Sveriges del finns 
cirka 2100 mindre vattenkraftverk (max 10 MWh) (Risinger, 2012) som bidrar till 
energiförsörjning med låga utsläpp av växthusgaser. 

Dock medför vattenkraft komplikationer. Röster har länge höjts från olika håll att den 
negativt påverkar den biologiska mångfalden i vattendragen. Detta samtidigt som 
Sveriges småskaliga verk endast bidrar med någon enstaka procent till rikets 
elförsörjning (Lindblom & Holmgren, 2016). 

Ett sätt att dämpa den negativa effekten är att anlägga ett omlöp, en naturlik passage 
som rinner förbi det hinder vattenkraftverkets turbiner utgör. Även andra varianter 
som denilrännor, fiskhissar och bassängtrappor förekommer. Björn Sjöberg, chef för 
åtgärdsavdelningen på Havs- och vattenmyndigheten poängterar dock i en artikel i Ny 
Teknik att omlöp är extra intressanta då de, förutom fiskar, även tillåter vattenlevande 
insekter och andra organismer att röra sig förbi verkets turbiner (Orring, 2012). 

Idag har endast cirka 10 procent av Sveriges vattenkraftverk fungerande passager för 
uppströmsvandrande fisk (Risinger, 2012). År 2012 fastslog Havs- och 
vattenmyndigheten i en rapport till regeringen att man behöver införa uppdaterade 
och tydligare krav angående vattenkraftverkens påverkan på den biologiska 
mångfalden (Risinger, 2012). Två år senare, 2014, presenterade Energimyndigheten 
tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten en strategi för åtgärder i svensk 
vattenkraft (Risinger, 2014). 

Därmed blir frågan än mer aktuell om energiförlusterna orsakade av ett omlöp, särskilt 
för mindre verk vars ekonomiska resurser många gånger står i proportion till 
omsättningen. 

 

1.2 Avgränsningar 
För att avgränsa arbetet kommer mätningar och beräkningar utföras på ett specifikt 
småskaligt verk som idag har ett omlöp: Åby vattenkraftverk i Mörrumsåns övre del 
som ägs och drivs av Växjö kommun. 

 

1.3 Fakta om Åby vattenkraftverk 
Vattenkraftverket anlades 1927. Fallhöjden är 2,6 meter. Normal årsproduktion 
beräknas till 0,5 GWh (men det vore möjligt att producera upp till 1,6 GWh per år vid 
ett medelflöde om 8 m3/s). (Sweco, 2013).  

Nivån kan dock betraktas som konstant och ligger på 165,13 ± 0,03 MVY i 90 procent 
av dagarna enligt, Andreas Hedrén, sjömiljöansvarig hos Växjö kommun. Enligt Alvarez 
ska fallhöjd räknas från högsta punkten då nivån är konstant (Alvarez, 2006). 

Mätsystemet som kommunen använder för att mäta nivån uppströms 
vattenkraftverket uppges visa nivån med ± 2 cm säkerhet, systemet har även ett 
konstant mätfel om + 2 cm enligt Andreas Hedrén, sjömiljöansvarig hos Växjö 
kommun. Figur 1 baserar sig på mätvärden från kommunens mätgivare och beräknade 
flöden vid omlöpets inloppslucka (se även figur 4) enligt en formel för fri avbördning. 
Värdena är hämtade ur bilaga 5 vilken är ett underlag från kommunen. 
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Figur 1. Värden från mätgivare och beräknade flöden vid intaget. Data hämtad ur underlag från Växjö kommun 
(Bilaga 5). 

Notera att Inloppsluckan såg annorlunda ut då dessa värden beräknades. Den var 
bredare men inte lika djup. Jämför figur 2 och 5 samt se figur 16. 
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Figur 2. Skiss efter kommunens underlag över hur intaget såg ut då de genomförde beräkningar av flödet. Sett 
uppströms. Mått i cm. 

Då verket utgjorde ett hinder för främst lekande fisk, har ett mindre vattendrag som 
passerar verket byggts om till ett omlöp. Tillstånd för att göra detta erhölls 1996. Vid 
2013 års provfiske förekom bland annat lake och öring.  (Sweco, 2013). 

Idag sitter två Francis-turbiner i verket. Det är samma turbiner som vid starten 1927. 
Det finns långtgående planer från kommunens sida att byta ut dessa. 
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1.4  Formler för energi och flöde 
Bernoullis ekvation, eller kontinuitetsekvationen, visar hur ett flödes olika egenskaper 
kan förändras – men att dess summa kommer att vara konstant så länge det inte 
förkommer några förluster. Bernoullis ekvation gäller vid stationär och inkompressibel 
strömning. (Alvarez, 2006). 

𝑚𝑔ℎ +
𝑚 ∗ 𝑝

𝜌
+

𝑚 ∗ 𝑐2

2
= 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡 

Formel 1. Bernoullis kontinuitetsekvation som energi. m är massan (kg), g är jordens tyngdacceleration (m/s2), p är 
trycket (Pa), ρ är densiteten (kg/m3) och c är hastigheten (m/s). (Alvarez, 2006). 

I verkligheten förekommer förluster. Formel 2 visar förändringarna före (index 1) och 
efter (index 2) vid en energiomvandling. Differensen antas vara energiförluster, Ef.  

 

𝑚𝑔ℎ1 +
𝑚 ∗ 𝑝1

𝜌
+

𝑚 ∗ 𝑐1
2

2
= 𝑚𝑔ℎ2 +

𝑚 ∗ 𝑝2

𝜌
+

𝑚 ∗ 𝑐2
2

2
+ 𝐸𝑓  

Formel 2. Bernoullis kontinuitetsekvation som energi, där Ef är förluster (J), m är massan (kg), g är jordens 
tyngdacceleration (m/s2), p är trycket (Pa), ρ är densiteten (kg/m3) och c är hastigheten (m/s).  (Alvarez, 2006) 

Om volymflöde, vattnets densitet samt fallhöjd är kända, kan en potentiell 
effektförlust beräknas via formel 3 och formel 4. 

�̇�𝑓 = 𝜌�̇�𝑓 

Formel 3. Beräkning av massflöde. ṁf är massflödet (kg/s), ρ är densiteten (kg/m3) och �̇�𝑓 volymflödet (m3/s).  

(Alvarez, 2006). Indexeringen ”f” är tillagd och betyder förlust. 

𝑃𝑓 = �̇�𝑓 ∗ 𝑔 ∗ ℎ 

Formel 4. Beräkning av effektförlust. Pf är effektförlusten (W), ṁf är massflödet (kg/s), g är jordens 
tyngdacceleration (m/s2) och h är höjden (m). (Alvarez, 2006). Indexeringen f är tillagd och betyder förlust. 

(Här återges formeln utan verkningsgrad eftersom undersökningen syftar till att 
klargöra den potentiella effekten Åby vattenkraftverk förlorar i sitt omlöp.) 

 

Ett flöde beräknas enligt formel 5. 

�̇� =  𝑐𝑚 ∗ 𝐴 

Formel 5. Beräkning av volymflödet �̇�  (m3/s), där cm är medelhastigheten (m/s) i ett tvärsnitt och A är tvärsnittets 
area (m2). (Alvarez, 2006). 

 

Finns flera flöden kan dessa summeras enligt formel 6. 

�̇� = ∑ 𝑐𝑛 ∗ 𝐴𝑛 

Formel 6. Summering av delflöden där �̇�  är det totala volymflödet (m3/s), cn är medelhastigheten (m/s) för ett 
tvärsnitt och An är samma tvärsnitts area (m2). (Alvarez, 2006). 

1.5  Felmarginal och mätnoggrannhet 
Mätdata kan behandlas enligt formel 7 för att fastställa mätningarnas precision. För att 
detta ska låta sig göras på ett godtagbart sätt skall antalet mätningar vara 10 stycken 
eller fler (Karlstads universitet, 2008). 
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𝑠 = √
∑ (𝑥𝑖 − �̅�)2𝑛

𝑖=1

𝑛 − 1
 

Formel 7. Spridningsmått via beräkning av standardavvikelse. s är standardavvikelsen, xi de olika mätvärdena och �̅� 
är deras aritmetiska medelvärde. (Karlstads universitet, 2008). 

Mätningarnas aritmetiska medelvärde, vilket är det vanligaste sättet att beräkna ett 
medelvärde (Karlstads universitet, 2008) kan beräknas enligt formel 8. 

�̅� =
𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3 … +𝑥𝑛

𝑛
 

Formel 8. Beräkning av medelvärde (Karlstads universitet, 2008) 

Vid mätning av flera dimensioner och med ett uppskattat mätfel kan följande metod 
användas för att beräkna felmarginal. Tillvägagångssättet är hämtat ur Impuls fysik 1 
men presenteras här med formler för area istället för densitet. (Fraenkel, et al., 2011) 

𝐴𝑚𝑎𝑥 = ℎ𝑚𝑎𝑥 ∗ 𝑏𝑚𝑎𝑥 

Formel 9. Bestämmande av max-area. hmax- och bmaz är uppmätt höjd respektive bredd + uppskattat mätfel. 

𝐴𝑚𝑖𝑛 = ℎ𝑚𝑖𝑛 ∗ 𝑏𝑚𝑖𝑛 

Formel 10. Bestämmande av min-area. hmin- och bmin är uppmätt höjd respektive bredd - uppskattat mätfel. 

Amedel beräknas via formel 8 med Amax och Amin i täljaren. Därefter kan felmarginalen 
beräknas via formel 11. 

∆𝐴 = 𝐴𝑚𝑎𝑥 − 𝐴𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙 

Formel 11. Beräkning av felmarginalen ΔA. 

1.6  Tidigare forskning 
Kommunen har beräknade värden för själva flödet genom omlöpet. Dessa värden 
redogörs under ”Fakta om Åby vattenkraftverk”. I övrigt finns ingen tidigare forskning 
som behandlar just effektförlusterna i omlöpet hos Åby vattenkraftverk. Däremot finns 
ett rikt material vad gäller flödesmätningar i vattendrag. Främst är detta intressant att 
titta på inför valet av mätmetod. 

En litteraturstudie har genomförts med undersökningar av liknade karaktär 
(Kostaschuk, et al., 2005) (Persson, 2008) (Watson, et al., 2013) (Ceder, 2015). Även 
Naturvårdsverkets rekommendationer har beaktats (Nordström, 1987). 

En klassisk metod är den så kallade öppna-kanal-metoden där ett, eller flera, flöten 
läggs ut för att på så vis mäta ett vattenflödes ythastighet. Via formler beräknas sedan 
ett medelvärde. Det är en enkel metod men anses numera ge alltför stora mätfel för 
att kunna anses motiverat i jämförelse med andra mätmetoder (Watson, et al., 2013) 

På andra sidan spektret finns profilerande akustiska doppler strömmätare. Genom att 
föra mätdonet över en vattenström samlas data in. Resultatet som erhålls är en 
tredimensionell karta med värden över både flödet och bottnens profil. (Kostaschuk, et 
al., 2005). Dessvärre ryms inte inköp av sådan utrustning inom projektets budget. Det 
är även tveksamt om det är praktiskt att använda tekniken i ett mindre flöde som 
omlöpet vid Åby vattenkraftverk. 

Skibord är en metod som kräver ett större ingrepp i kanalen som ska mätas. Den är 
exakt och enkel. Kriteriet för detta är dock en noggrann kalibrering, alternativt att 
anordningen är uppbyggd enligt någon av de standards som finns (Soulis & Dercas, 



11 
 

2012). Naturvårdsverkets rapport 3227 betonar vikten av att skibord byggs på rätt sätt: 
”Mätvärden från rännor och skibord, som utformats med åsidosättande av normerna, 
måste starkt ifrågasättas” (1987). Resurserna för att anlägga ett skibord enligt de 
premisserna saknas i undersökningens budget.  

Naturvårdsverket föreslår skibord som mätmetod av vattendrag. De rekommenderar 
även traversering; en metod där flödets tvärsnitt delas upp i delar som förväntas ge en 
rättvis fördelning av det totala flödet, flödeshastigheten mäts i varje delarea och 
slutligen kan ett totalt volymflöde beräknas. (Nordström, 1987). 

 

För mätning av själva flödeshastigheten finns flera möjligheter. Prandtlrör har tidigare 
utvärderas inför en liknande undersökning. Den övergavs dock då den i labbtester gav 
allt för stora svängningar i mätvärden på grund av snäva toleranser i monteringen. 
Dessutom ansågs den känslig mot lösa partiklar. (Persson, 2008). Detta gör metoden 
olämplig för de villkor som gäller vid Åby vattenkraftverk. 

Hydroskopisk flygel omnämns av bland annat Alvarez (2006) och har även testats i fält 
tillsammans med traversering för att utreda hur två kvarnfundament förändrar 
vattenflödet i Björklingeån, Uppland. Där valdes en sträcka om 12 meter. Inom denna 
gjordes tvärprofiler med 3 meters intervaller där flödet mättes (Ceder, 2015). 

2. Syfte 

Syftet med denna undersökning är att mäta förlusten av potentiell effekt som orsakas 
av vattenflödet i omlöpet hos Åby vattenkraftverk i Växjö kommun. Det vill säga, vilken 
effekt hade erhållits om vattnet istället fått falla genom vattenkraftverket med 
turbiner som antas vara ideala. 

 

2.1 Frågeställningar 

 Hur stor potentiell effekt försvinner på grund av omlöpet vid Åby 
vattenkraftverk?  

 Vad har flödesmätningarna i omlöpet för medelvärde? 

 Hur mycket varierar de enskilda mätningarna sinsemellan? 

 Vad hade fallhöjden varit om vattnet istället hade strömmat genom 
vattenkraftverkets turbiner? 
 

2.2 Etiska frågor och ställningstaganden 
Ur ett samhälleligt perspektiv är kombinationen miljöfrågor och ekonomiska intressen 
många gånger en känslig mix. Debatten mellan till exempel sportfiskare och ägare till 
mindre vattenkraft (verk som ibland har gått i arv i generationer) är stundtals hetsig. 

I denna situation är det viktigt att undersökningen sker enligt vetenskaplig kodex; 
objektivt och utan att lämna ut information som kan skada den enskilde individen eller, 
naturligtvis, äventyra allmänhetens säkerhet (Vetenskapsrådet, 2009). 
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3. Metodbeskrivning 
3.1 Metodval 
Effektförlusten omlöpet orsakar hos Åby vattenkraftverk ska undersökas. Då metoden 
med traversering i kombination med en hydroskopisk flygel har testats framgångsrikt i 
liknande förhållanden (Ceder, 2015), bedömdes den lämplig även för omlöpet ute vid 
Åby vattenkraftverk. 

 Uppgifter om fallhöjden hämtades ur en rapport från Sweco (2013) där 
fallhöjden angavs till 2,6 meter.  

 Ett lämpligt tvärsnitt vid tre olika mätplatser utsågs. 

 Tvärsnittet delades upp och olika delareror beräknades (se bilaga 1 till 4) 

 Hastigheten i varje delarea mättes. 

 Temperaturen i vattnet mättes vid sektion 2. 

 Felmarginal för arean beräknades via formel 8 till 11. 

 Standardavvikelse för hastigheten beräknades via formel 7 till 8. 

 Ett totalt massflöde beräknades för varje sektion via formel 3, 5 och 6. 

 Effektförlusten beräknades via formel 4. 

 

3.2 Teknisk utrustning 
Den hydrometriska flygeln som användes vid mätningarna var en General Oceanics 
2030 RC tillhandahållen av Växjö kommun. Mätprincipen utgörs av en impeller kopplad 
till ett mekaniskt räkneverk. Nedre mätgräns anges i manualen till 10 cm/s. (General 
Oceanics, u.d.)  

Genom att mäta flödet i exempelvis 60 sekunder och sedan räkna antal enheter på 
räkneverket kan mätenheter (CTS, CounTS) per sekund räknas ut. Ju längre flödet mäts 
desto tillförlitligare mätresultat eftersom det relativa mätfelet för i och urtagning av 
instrumentet minskar. Hastigheten kan avläsas ur ett diagram (se figur 3) som är ett 
resultat av följande formel: 

𝑣 (𝑐𝑚/𝑠) =
∆𝑅𝑣 ∗ 𝑅𝑐 ∗ 100

999999 ∗ 𝑇𝑚
 

Formel 12. Beräkning flödeshastighet i cm/s. Där ΔRv är differens räkneverk. Rc är rotorkonstanten för 2030 RC; 
26873 och Tm är tiden (s) som mätningen pågick. (General Oceanics, u.d.). 

Instrumentet är kalibrerat från fabrik enligt tillverkaren (General Oceanics, u.d.). 
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Figur 3. Mätkurva för Genereal Oceanics 2030 RC. Y-axel visar cm/s. X-axel visar CTS (CounTS)/s. 

Som termometer användes en Fluke 179, multimeter med digitaltermometer som visar 
temperaturen med en decimals noggrannhet.  

 

3.3 Förutsättningar vid mätplatserna 
Två mätningar utfördes vid inloppet till omlöpet vid Åby vattenkraftverk. En tredje 
mätning utfördes vid en kulvert nedströms. Se figur 4. 

 
Figur 4 - Karta över Åby vattenkraftverk med omlöp. Inringade områden är de två mätställena; inloppet respektive 
kulverten nedströms. Pil markerar strömningsriktning. 

Innan mätningarna påbörjades bekräftades en vattennivå om 165,13 MVY (mätgivarna 
visade 165,15) från kommunen, vilket de angav som typiska förhållanden.  
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3.4  Sektion 1, inloppet ”luckan” 
I en första ansats mättes flödet vid själva öppningen till omlöpet. Området delades upp 
i 4 rektanglar. Hastigheten vid varje rektangels centrum mättes 10 gånger. Tiden för 
varje mätning tog 60 sekunder (totalt 4*10*60 sekunder). För att kontrollera 
djupgåendet fästes mätinstrumentet på ett metallrör där de korrekta djupen 
markerades. 

Tidtagningen startades strax innan mätinstrumentet nedsänktes i vattnet – och 
stannades strax före det samma togs ur vattnet. Om tiden i vattnet överskreds med 
mer än 5 sekunder togs en notering om förlupen tid för att användas istället för 60 
sekunder i beräkningarna. 

På grund av den starka strömmen blev det svårt att hålla mätinstrumentet inom det 
område det var avsett att mäta. Därmed gjordes ett nytt försök, en meter uppströms 
där strömmen inte var lika strid (sektion 2). 
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Figur 5. Sektion 1, inloppet ”luckan”. Sett uppströms. Uppskattat mätfel i bredd: ±1; av djup ±2. Mått i cm. 

3.5  Sektion 2, inloppet uppströms 
Bottnen i tvärsnittet undersöktes med ett metallrör. Inga större skillnader i djup kunde 
påträffas. Flödet delades upp i 8 rektanglar, se figur 6, där hastigheten mättes på 
samma sätt som tidigare. Då detta var ett betydligt bredare område lades ett 
måttband ut för att säkerställa att mätinstrumentet befann sig på rätt position i sidled. 
Djupmarkeringarna flyttades till rätt djup. 

Tio stycken provtagningar av vattentemperaturen utfördes på olika platser och djup 
vid sektion 2. 
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Figur 6. Sektion 2, inloppet "uppströms". Uppskattat mätfel i bredd: ±1, av djup: ±2. Mått i cm. 

 

3.6  Sektion 3, kulvert 
Mätningarna utfördes 0,7 meter inne i kulverten eftersom strömmen bedömdes vara 
mer enhetlig och därmed lättare att mäta längre in. Se figur 7. 

För att komma så pass djupt in byttes infästningen på metallröret. Nya 
djupmarkeringar gjordes. Tvärsnittet delades upp i 8 delar, se figur 6. De mindre 
segmenten vid kanterna tillkom eftersom flödet i dessa avvek kraftigt från 
medelvärdet. Det låg ett cirka 6 ±1 cm tjockt lager grus på bottnen. 

Delareor beräknades med hjälp av MS Visio 2013. Dessa redogörs för i bilaga 4. 
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Figur 7. Uppdelning av flödet vid kulvert. Uppskattat mätfel i bredd ±1; av djup: ± 2.Mått i cm. 
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Figur 8. Kulverten sedd från sidan. Cirkeln indikerar mätpunkt i sidled. Uppskattat mätfel: ±1. Mått i cm. 
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4. Resultat 
4.1 Mätvärden sektion 1 
I sektion 1 erhölls ett flöde om 136 ±6 l/s. För mått se figur 4. Felmarginalen 
härstammar från uppskattat mätfel i längdmätningarna. Hastighetens 
standardavvikelse redovisas för i figur 9 och 10. 

Samtliga hastigheter är beräknade enligt formel 12. Avlästa mätvärden från 
mätinstrumentets räkneverk, beräkning av felmarginal och standardavvikelse redogörs 
för i bilaga 1. 

 

 
Figur 9. Spridning av mätvärden för sektion 1, inloppet. 

 

 
Figur 10. Standardavvikelse i relation till medelvärde, sektion 1, inloppet. 
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4.2 Mätvärden sektion 2 
I sektion 2, en meter uppströms sektion 1, uppmättes ett flöde om 157 ± 14 l/s 
(beräkningar samt avlästa mätvärden, se bilaga 2). 

 

 
Figur 11. Spridning av mätvärden för sektion 2, inloppet. 

 

I mätpunkt 4, figur 11, varierar resultaten kraftigt. Vid denna del av flödet befann sig 
en större sten strax framför mätområdet vilket bidrog till att minska strömmen. Det är 
också viktigt att notera att mätvärdena i detta tvärsnitt är osäkra eftersom de befinner 
sig under den nedre gräns som mätinstrumentets tillverkare angett i manualen 
(General Oceanics, u.d.). Det samma gäller till viss del mätpunkt 8, figur 11. 

 

 
Figur 12. Standardavvikelse i relation till medelvärde, sektion 2. 
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4.3  Mätvärden sektion 3 
I sektion 3 cirka vid kulverten uppmättes ett flöde om 164 ±11 l/s (beräkningar samt 
avlästa mätvärden, se bilaga 3).  

Eftersom sektion 3 består av en kulvert har arean av varje delflödes tvärsnitt inte låtit 
sig beräknas lika enkelt som vid sektion 1 och 2.  

Den totala arean i kulverten beräknades till cirka 2732 cm2 då hela flödet beräknades 
som två segment (vattnet minus gruset på kulvertens botten). Då arean beräknades 
delflöde för delflöde för att sedan adderas blev resultatet 2622 cm2. Fullständiga 
beräkningar av arean samt kommentarer av dessa finns i bilaga 4. 

 

 
Figur 13. Spridning av mätvärden för sektion 3, kulvert. 

 

 
Figur 14. Spridning av mätvärden för sektion 3, kulvert. 
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4.4  Temperatur och densitet hos vatten 
Det aritmetiska medelvärdet beräknas enligt formel 8 till 2,86 °C. Detta ger enligt 
tabeller en densitet som avrundas till 1000 kg/m3 (Alvarez, 2006). 

 

 
Figur 15. Mätvärden för temperatur inhämtade vid sektion 2. 

 

4.5  Effektberäkningar 
Vid sektion 1 uppmättes ett totalt flöde om 136 ±10 l/s. Enligt formel 3 ger detta, vid 
densiteten 1000 kg/m3, ett massflöde om 136 ± 6kg/s.  

�̇�𝑓 = 1000 ∗
136 ± 6

1000
→ 136 ± 6 =  136 ± 6 𝑘𝑔/𝑠 

Insatt i formel 4 blir effektförlusten: 

𝑃𝑓 = (136 ± 6) ∗ 9,82 ∗ 2,6 ≈ 3,5 ± 0,2𝑘𝑊  

 

Vid sektion 2 uppmättes ett totalt flöde om 169 ±8 l/s. Enligt formel 3 ger detta, vid 
densiteten 1000 kg/m3, ett massflöde om 169 kg/s.  

�̇�𝑓 = 1000 ∗
169 ± 8

1000
→  169 ± 8 = 169 ± 8 𝑘𝑔/𝑠 

Insatt i formel 4 blir effektförlusten: 

𝑃𝑓 = (169 ± 8) ∗ 9,82 ∗ 2,6 ≈ 4,3 ± 0,2 𝑘𝑊  

 
Vid sektion 3 uppmättes ett totalt flöde om cirka 164 ±11 l/s. Enligt formel 3 ger detta, 
vid densiteten 1000 kg/m3, ett massflöde om 164 kg/s.  

�̇�𝑓 = 1000 ∗
164 ± 11

1000
→ 164 ± 11 = 164 ± 11 𝑘𝑔/𝑠 

Insatt i formel 4 blir effektförlusten: 

𝑃𝑓 = 164 ∗ 9,82 ∗ 2,6 ≈  4,2 ± 0,3 𝑘𝑊  
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Bortses från mätresultaten i sektion 1 hamnar förlusten av potentiell effekt (ingen 
hänsyn tagen till turbinernas verkningsgrad) på 4,3 ± 0,3 kW. Medelflödet med 
tillhörande medel av felmarginal för sektion 2 och 3 beräknas via formel 8: 

169 + 164

2
±

11 + 8

2
≈ 167 ± 10 𝑙/𝑠 

5. Diskussion 
5.1  Metoddiskussion 
I beräkningar av effektförlusten bortses från mätvärdena vid sektion 1. De anses ej 
tillförlitliga men presenteras ändå för att påvisa skillnaden att mäta vid en måttlig 
respektive vid en strid ström. 

Det finns en differens om 5 l/s mellan mätningarna i sektion 2 och sektion 3. En 
förklaring skulle förvisso kunna vara underjordiska avrinningar, men för att hålla 
resonemanget på en rimlig nivå, får man anta att det inte är rimligt att försöka förklara 
skillnaden med annat än avrundningsfel och mätfel.  

Mätmetoden som användes vill jag beskriva som enkel att använda och utrustningen 
är relativt billig. Nackdelarna är att metoden är tidskrävande och ger en begränsad 
exakthet. Om ingen fast anordning finns för att fästa mätinstrumentet bör inte heller 
strömmen vara för strid. Detta är något som tydligt framgick av försöken att uppmäta 
flödet i sektion 1. 

En intressant studie hade varit att göra om denna mätning med exempelvis 
profilerande akustiska doppler strömmätare och jämföra resultaten. 

 

5.2 Felkällor och mätnoggrannhet 
Naturen låter sig inte mätas så lätt. Det finns en mängd felkällor. Bottnen har antagits 
vara helt slät vilket den naturligtvis inte är (i fält mättes endast djupet för att 
säkerställa att inga större skillnader förekom). Vattenflödet är förmodligen inte 
konstant även om man så delar upp ett tvärsnitt i tusen delområden. 

Ser vi till spridningen av mätresultaten i sektion 2 och 3 (sektion 1 bortses härmed ifrån 
på grund av tidigare nämnda anledningar) framgår att den största standardavvikelsen 
är 2,1 cm/s i mätpunkt 5 sektion 2. Det får anses vara godtagbart. I sektion 3 är 
standardavvikelsen anmärkningsvärt låg. Istället är det klokare att se på figur 11 för att 
få en bild av mätnoggrannheten. 

Tillverkaren av mätinstrumentet anger inte vilken upplösning det ger. Med tanke på 
spridningen av mätresultaten kan tre värdesiffror anses vara rimligt. Inte heller anger 
tillverkaren hur ofta mätinstrumentet bör kalibreras. Inför mätningarna bedömdes 
dock ingen uppmätning vara nödvändig eftersom instrumentet enligt tillverkaren är 
kalibrerat från fabrik.  

Vid beräkning av areor har mätnoggrannheten för fasta mått angetts till ±1 cm, medan 
mätnoggrannheten för djup har satts annorlunda, felet uppskattas då till ±2 cm. Det 
beror på att det var svårare att hålla mätverktyget på plats i det strömmande vattnet 
och att samtidigt for vatten upp och ner längs med mätverktyget. Det försvårade 
avläsningen. 
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I kulverten, sektion 3, blev beräkningarna av arean mycket mer invecklade än vid 
sektion 1 och 2. Beräkningar samt kommentarer kring hur dessa kan ha påverkat 
mätresultatet redogörs för i bilaga 4. 

Temperaturskillnaden spelar en liten roll för resultatet. Ses till tabeller i Energiteknik 
del 2 (Alvarez, 2006), ger en temperatur mellan 5 °C eller 10 °C en densitet om 999,8 
kg/m3 respektive 999,7 kg/m3. Värdena pendlade väldigt lite (se figur 15). Det ansågs 
därför inte meningsfullt att mäta på mer än en plats. Värdet avrundades till 1000 
kg/m3. 

Tidtagning vid hastighetsmätningarna startades strax innan den påbörjades och 
stoppades strax innan mätningen avslutades. Eftersom tiden mättes i 60 sekunder 
antas skillnader på någon sekund ge ett lågt relativt mätfel. Men om mättiden 
överskreds med mer än 5 sekunder noterades detta och användes i beräkningarna.  

Djup och bredd mättes två gånger. Mätresultaten blev de samma. Istället för att mäta 
fler gånger uppskattades ett mätfel och en felmarginal beräknades. Dessa beräkningar 
finns i bilaga 1 och bilaga 2 för sektion 1 respektive sektion 2. För sektion 3 finns 
beräkningarna i bilaga 4. 

 

5.3  Resultatdiskussion 
En effektförlust om 4,3 kW borde inte anses försumbar för ett verk vars årliga 
produktion uppgetts vara 0,5 GWh årligen (Sweco, 2013). Notera dock att verket står 
inför förändringar i form av nya turbiner. 

Ett förslag för att minska förlusterna är naturligtvis att begränsa flödet och endast hålla 
fullt flöde då känsliga arter som öring vandrar. Detta strider dock mot vattendirektivet.  

Jämför vi det uppmätta flödet om cirka 167 l/s med kommunens beräknade värden är 
skillnaden stor. Då denna mätning genomfördes uppgavs mätgivarna visa 165,15 MÖH. 
Enligt kommunens beräknade värden bör då flödet ligga på cirka 85 l /s (se figur 1). Det 
skiljer med andra ord 82 l/s mot flödet jag erhållit. 

De högre mätvärdena anses inte kunna förklaras genom ett resonemang om en 
felaktig mätare. Vi får anta att den är designad för att rotorn skall kunna föra runt det 
mekaniska räkneverket så lätt som möjligt (för att inte störa det flöde som skall 
mätas).  

Anledningen till att omlöpet byggdes om från den konstruktion som visas i figur 2 till 
den som visas i figur 5 var att underlätta för vandrande fisk, varpå inloppets 
bottenkant sänktes från 20 till 10 cm. Om ett lägre flöde skulle önskas vore en möjlig 
lösning att behålla den nya lägre kanten, men begränsa inloppet i höjdled. 

Under punkt 5.4 görs ett försök att förklara skillnaden mellan undersökningens och 
kommunens värden.  

Det vore intressant att utföra ytterligare mätningar som tidigare föreslagits i punkt 5.1. 
Det vore också intressant att studera den formel som använts och använda denna vid 
de dimensioner som numera gäller vid inloppsluckan. 
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5.4 Jämförelse med kommunens beräknade värden 
Här nedan redogörs för möjliga orsaker till skillnaden mellan undersökningens 
uppmätta flöde och kommunens beräknade flöde. 

 

5.4.1 Djupmätningar 
Mätningarna av vattennivå är en felkälla som kan ligga bakom skillnaden mellan 
undersökningens och kommunens flöde.  

Vid 165,12 MÖH anger kommunen en uppmätt vattennivå om 51 ± 1 cm vid inloppet 
(se bilaga 5). Deras mätare har en osäkerhet om ±2 cm. Adderas denna bör ett värde 
från givarna om 165,12 MÖH motsvara ett djup om 51 ± 3 cm vid inloppet. 

Då undersökningen genomfördes angav kommunen att givarna visade 165,15 MÖH. I 
teorin borde då vattennivån ligga 3 centimeter över vattennivån vid 165,12 MÖH, dvs 
54 ±3 cm.  

Utförda mätningar vid platsen resulterade i en vattennivå om 57 ± 2 cm. Med andra 
ord ligger detta värde bara delvis inom den övre felmarginal som anges.  

Om vi utgår från följande kan ett motsvarande värde utifrån kommunens beräkningar 
erhållas från figur 1: 

 

 Det angivna mätvärdet om 165,15 MÖH bortses ifrån 

 Undersökningens djup om 57 ±2 cm stämmer  

 Vid mätvärdet 165,12 MÖH så är djupet 51 ±3 cm vid inloppet  

 Ett uppmätt djup om 57 ± 2 cm kan då som mest motsvara:  
(57 + 2) − (51 − 3) = 11 → 11 cm extra på kommunens mätgivare 
165,12 + 0,11 = 165,23 → 165,23 𝑀Ö𝐻  
 

Ses till diagrammet i figur 1 landar flödet vid 165,23 MÖH runt cirka 120 l/s (med en 
viss approximation av mätgrafen). Det är närmare de mätvärden denna undersökning 
resulterat i.  

Observera att detta resonemang inbegriper att samtliga tänkbara felmarginaler har 
gett maximalt utslag. Det är osannolikt att det är så. (Notera att de +2 cm som mätarna 
alltid antas lägga på, det statiska mätfelet, ej behöver tagas hänsyns till då figur 1 utgår 
från mätvärden från givarna och inte verklig höjd över havet.) 

Samtidigt är djupmätningarna en felkälla som delvis kan förklara skillnaderna i flödet. 
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5.4.2 Nya förutsättningar på grund av ombyggnad av inlopp 
En bidragande orsak till de stora skillnaderna borde kunna vara det faktum att inloppet 
hade andra dimensioner då kommunen utförde sina beräkningar. Se figur 16. 
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Figur 16. Jämförelse mellan det gamla och det nya intaget. Mått i cm. 

 

 Då var inloppet 30 cm brett och intagets kant över botten var 20 cm (se figur 2). 

 När denna undersökning genomfördes var inloppet 25 cm brett och intagets 
kant över botten var 10 cm (se figur 5). 

 

Den så kallade Poleni-formeln används för att beräkna flödet över ett överfall. Den tar 
hänsyn till överfallets bredd, djup och vattennivå. Se formel 13. (H. Sonnenberg, 2011). 

 

𝑄 =  
2

3
𝜇 ∗ 𝑏 ∗ √2𝑔 ∗ ℎ2/3 

Formel 13. Poleni-formeln för beräkning av flödet Q (m3/s) genom ett överfall. μ är en konstant som beror på 
intagets form, b är intagets bredd (m) och h är höjden (m) mellan ytan och intagets nedre kant.  

Studeras Poleniformeln inses att höjden h har exponenten 1,5. Den är med andra ord 
inte linjär.  

Konstanten μ (dimensionslös) är okänd. Konstanten bestäms delvis av överfallets kant 
(μ) vilken på olika sätt kan begränsa utflödet. Utflödet begränsas också av faktorn ϕ 
vilken beskriver om flödet strömmar ut fritt i luften (då blir ϕ = 1), eller (helt eller 
delvis) i vatten. (Peter, 1996). Vid Åby vattenkraftverk strömmar vattnet ut fritt i luften 
(även efter ombyggnaden). Det som med säkerhet kan sägas om konstanten utefter 
diskussionen ovan är att den beror på överfallets kant: 
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𝜇𝑡𝑜𝑡 = 𝜇 ∗ φ = 𝜇 ∗ 1 

 

Konstanten μ kan dock lösas ut ur formel 13 om följande två punkter antas vara sanna: 

 De uppmätta värdena för flöde och djup vid intaget stämmer. 

 Intaget släpper endast igenom vatten genom luckan (dvs, den håller tätt). 
 

𝜇 =  
3𝑄

2 ∗ 𝑏 ∗ √2𝑔 ∗ ℎ3/2
=

3 ∗ 0,167

2 ∗ 0,25 ∗ √2𝑔 ∗ (0,57 − 0,10)3/2
= 0,702 

 

Insatt i formel 13 ger då μ=0,702 ett flöde om 167 liter för det nya intaget. 

Om vi nu gör ett relativt vågat antagande och säger att μ inte har förändrats sedan 
intaget byggdes om, då erhålls följande resultat när det gamla intagets dimensioner 
anges vid samma vattenhöjd: 

 

𝑄 =  
2

3
∗ 0,702 ∗ 0,30 ∗ √2𝑔 ∗ (0,57 − 0,20)

3
2 = 140 𝑙/𝑠 

Detta är en bra bit från det tidigare beräknade värdet om 97 l/s vid den givna 
vattennivån (se figur 1). Eftersom enbart dimensionerna nu skiljer sig kan 
flödesskillnaden orsakad av den nya höjden och bredden hos luckan klargöras. 

167

140
= 1,19 = 19 % ö𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 

 

De nya dimensionerna hos luckan förklarar med andra ord delvis skillnaden mellan 
kommunens beräknade, och undersökningen uppmätta värden. Resten av svaret finns 
i konstanten μ om man utgår från Poleni-formeln. Den har sannolikt förändrats då 
intaget byggdes om. Värdet för μ går från 0,49 till 0,79 beroende på kantens 
utformning (Peter, 1996). 

 

Löses μ ut ur formel 13 på samma vis som tidigare men med flödet 97 l/s erhålls 
följande värde: 

3 ∗ 0,97

2 ∗ 0,30 ∗ √2𝑔 ∗ (0,57 − 0,20)3/2
= 4,86 

Detta överstiger vida de värden som Peter (1996) anger i sin text.  

 

5.4.3 Använd formel för kommunens beräknade flöden 
Under punkt 5.4.1 och 5.4.2 anges faktorer som delvis förklarar skillnaderna mellan 
undersökningens uppmätta flöde och kommunens beräknade.  

För att bringa ytterligare klarhet i frågan borde formeln som kommunen använt (se 
figur 1) undersökas, särskilt med hänsyn till det nya intaget. Detta är ett uppslag för 
vidare forskning. 
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7. Bilagor 
7.1 Bilaga 1, mätvärden sektion 1 
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7.2 Bilaga 2, mätvärden sektion 2 
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7.3 Bilaga 3, mätvärden sektion 3 
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7.4 Bilaga 4, beräkning av areor, sektion 3 
 

1.    Formler 

𝐴 =
𝑟2

2
(

𝜋𝜌

180
− 𝑠𝑖𝑛 𝜌) 

Formel 1. Arean av ett cirkelsegment, där r är cirkelns radie och ρ är vinkeln mellan segmentets ändar i cirkeln. 
(Råde & Westergren, 2003) 

 

𝐴 =  𝑟2𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠 (1 −
ℎ

𝑟
) − (𝑟 − ℎ)√2𝑟ℎ − ℎ2 

Formel 2. Arean hos ett cirkelsegment då vinkeln är okänd, där r är cirkelns radie och h är segmentets höjd. Vinkeln 
ska beräknas som radianer (Råde & Westergren, 2003) 

𝑠 = 2√ℎ(2𝑟 − ℎ) 

Formel 3. Kordans längd s i ett cirkelsegment, där r är radien och h är segmentets höjd. (Råde & Westergren, 2003) 

𝐴 =
𝑏 ∗ ℎ

2
 

Formel 4. Arean hos en triangel, där b är bredden och h är höjden. (Råde & Westergren, 2003) 

𝐴 = 𝑏 ∗ ℎ 

Formel 5. Arean hos en fyrkant, där b är bredden och h är höjden. (Råde & Westergren, 2003) 

𝑒 = √𝑎2 + 𝑏2 

Formel 6. Hypotenusans längd e i en triangel, där a är liggande katet och b är motstående katet. (Råde & 
Westergren, 2003) 
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2.0   Mått och vinklar för kulvert, sektion 3 

32,7
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93,0
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6 7 8
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Figur 17. Skalenlig ritning av kulverten, sektion 3. Mått i cm. 

2.1 Mätvärden sektion 3, vattennivå och grusbädd 
Vattennivån uppmättes till 34 ±2 cm från grusbädden. 

Vattennivån uppmättes till 40 ±2 cm från kulvertens botten. 

 

2.2 Beräkning av kordan då höjden och radien är känd 
Kulvertens diameter uppmättes till 100 cm. På kulvertens insida fanns även diametern 
stämplad från fabrik (1000 mm). 

Vattenflödets bredd uppmättes till 98 ± 1 cm vilket överensstämmer med formel 3 då 
radien anges till 50 cm. 

𝑠 = 2√ℎ(2𝑟 − ℎ) → 𝑠 = 2√40(2 ∗ 50 − 40) ≈ 98,0 𝑐𝑚 
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3.0 Beräkning av delområden 

3.1 Beräkning, area 1 och 5 

 

Området beräknas som en triangel (via formel 4) plus ett segment (via formel 2). 
Bredd: 5,0 cm, höjd: 14,2 cm, höjd segment: 0,6 cm. (Avläst ur figur 1). Hypotenusan 
beräknas via formel 6. 

  

𝐿ä𝑛𝑔𝑑 ℎ𝑦𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑢𝑠𝑎 (𝑡𝑖𝑙𝑙𝑖𝑘𝑎 𝑙ä𝑛𝑔𝑑 𝑠𝑒𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒𝑡𝑠 𝑘𝑜𝑟𝑑𝑎) =  √14,22 + 52 ≈ 15,1 𝑐𝑚 

𝐴1𝑡𝑟𝑖𝑎𝑛𝑔𝑒𝑙 =
5 ∗ 14,2

2
= 35,5 𝑐𝑚2  

𝐴1𝑠𝑒𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡 =  502arrcos (1 −
0,6

r
) − (50 − 0,6)√2 ∗ 50 ∗ 0,6 − 0,62 ≈ 6,2 𝑐𝑚2 

𝑨𝟏𝒎𝒆𝒅𝟏 = (𝟑𝟓, 𝟓 + 𝟔, 𝟎) = 𝟒𝟏, 𝟕 𝒄𝒎𝟐 

3.2 Beräkning, area 2 och 4 

  

Området beräknas som en rektangel (formel 5) minus en triangel (formel 4). Bredd: 
27,7 cm, höjd 20 cm. Triangelns höjd: 5,8 cm, triangelns bredd: 3,8 cm. (Avläst ur figur 
1). 

𝐴2𝑟𝑒𝑘𝑡𝑎𝑛𝑔𝑒𝑙 = 27,7 ∗ 20,0 = 554 𝑐𝑚2 

𝐴2𝑡𝑟𝑖𝑎𝑛𝑔𝑒𝑙 =
5,8 ∗ 3,8

2
 ≈ 11,0 𝑐𝑚2 

𝑨𝟐𝒎𝒆𝒅𝟏 = (𝟓𝟓𝟒 − 𝟏𝟏, 𝟎) = 𝟓𝟒𝟑 𝒄𝒎𝟐 

3.3 Beräkning, area 3 

 

Området beräknas som en rektangel (formel 5). Bredd: 32,6 cm, höjd: 20,0 cm.  
(Avläst ur figur 1). 

𝑨𝟑𝒎𝒆𝒅𝟏 = (𝟑𝟐, 𝟔) ∗ 𝟐𝟎 = 𝟔𝟓𝟐 𝒄𝒎𝟐 

 

3.4 Beräkning, area 6 och 8 
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Området beräknas som en triangel (formel 4) och ett segment (formel 2). Hypotenusan 
beräknas via formel 6. 

Höjd: 17,5 cm, bredd: 32,7-5-2,8 = 23,9 cm, höjd segment: 2,1 cm. (Avläst ur figur 1). 

𝐿ä𝑛𝑔𝑑 ℎ𝑦𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑢𝑠𝑎 (𝑡𝑖𝑙𝑙𝑖𝑘𝑎 𝑠𝑒𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒𝑡𝑠 𝑘𝑜𝑟𝑑𝑎) =  √17,52 + 23,92 ≈ 29,6 cm 

 𝐴6𝑡𝑟𝑖𝑎𝑛𝑔𝑒𝑙 =
23,9 ∗ 17,5

2
= 209,1 𝑐𝑚2  

𝐴6𝑠𝑒𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡 =  502arrcos (1 −
2,1

r
) − (50 − 2,1)√2 ∗ 50 ∗ 2,1 − 2,12 ≈ 41,3 𝑐𝑚2 

𝐴6𝑚𝑒𝑑 = 209,1 + 41,3 = 250,4 𝑐𝑚2 

Det grusade området beräknas som en triangel (formel 4). 

Höjd grus: 3,4 cm, bredd grus: 7,8 cm (avläst ur figur 1) 

𝐴6𝑔𝑟𝑢𝑠 =
7,8 ∗ 3,4

2
= 13,26 𝑐𝑚2 

𝑨𝟔𝒎𝒆𝒅𝒈𝒓𝒖𝒔𝟏 = 𝑨𝟔𝒎𝒆𝒅 − 𝑨𝟔𝒈𝒓𝒖𝒔 = 𝟐𝟎𝟓, 𝟒 − 𝟏𝟑, 𝟐𝟔 = 𝟏𝟗𝟐, 𝟏 𝒄𝒎𝟐 

3.5 Beräkning, area 7 

 

Området beräknas som en rektangel (formel 5). Höjd: 14,0 cm, bredd: 32,6 cm (avläst 
ur figur 1) 

 

𝑨𝟕𝒎𝒆𝒅𝒈𝒓𝒖𝒔𝟏 = 𝟏𝟒 ∗ 𝟑𝟐, 𝟔 = 𝟒𝟓𝟔, 𝟒 𝒄𝒎𝟐 

 

3.6 Total sammanräknad area med grus vid medelvärdet 40 cm vatten över 
kulvertens botten 

𝐴𝑡𝑜𝑡.𝑚𝑒𝑑1 = 41,7 ∗ 2 + 543 ∗ 2 + 652,0 + 192,1 ∗ 2 + 456,4 ≈ 2662 𝑐𝑚2 
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4.0 Jämförelse med beräkning av hela arean 

Denna beräkning utförs för att kontrollera skillnaden mellan att räkna ut bit för bit och 
att räkna ut arean som en helhet via formel 1. 

58,0°

3
4

 

 

𝐴𝑡𝑜𝑡.𝑚𝑒𝑑1 ≈ 2662 𝑐𝑚2 

Där Atot.med1 är sammanräknad area då medelvärdet för djupet, 40 cm över kulvertens 
botten, använts. (Se punkt 2.6) 

𝐴𝑚𝑒𝑑2 =
502

2
(

π ∗ 157

180
− 𝑠𝑖𝑛 (157)) ≈ 2937 𝑐𝑚2 

𝐴𝑔𝑟𝑢𝑠 =
502

2
(

π ∗ 58

180
− 𝑠𝑖𝑛 (58)) ≈ 205 𝑐𝑚2 

𝐴𝑡𝑜𝑡.𝑚𝑒𝑑2 = 𝐴𝑚𝑒𝑑2 − 𝐴𝑔𝑟𝑢𝑠 = 2937 − 205 = 2732 

Där Atot.med2 är total flödesarea minus arean med grus då medelvärdet för djupet, 40 
cm över kulvertens botten, använts. Båda areorna är räknade via formel 1. 

𝐷𝑖𝑓𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑠 𝑎𝑟𝑒𝑎𝑏𝑒𝑟ä𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟 = 𝐴𝑡𝑜𝑡.𝑚𝑒𝑑1 − 𝐴𝑡𝑜𝑡.𝑚𝑒𝑑2 =  2732 − 2662 = 70 𝑐𝑚2 
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4.1 Uppräkning av delareor 
Följande beräkningar görs eftersom arean ”Atot.med1” bedöms stämma bättre med 
verkligheten än ”Atot.med2”. 

𝐴1𝑚𝑒𝑑2 =
𝐴1𝑚𝑒𝑑1

𝐴1𝑡𝑜𝑡.𝑚𝑒𝑑1
∗ 𝐴𝑚𝑖𝑛 =

41,7

2662
∗ 2732 ≈ 42,80 𝑐𝑚2 

𝐴2𝑚𝑒𝑑2 =
𝐴2𝑚𝑒𝑑1

𝐴1𝑡𝑜𝑡.𝑚𝑒𝑑1
∗ 𝐴𝑚𝑖𝑛 =

543

2662
∗ 2732 ≈ 557,3 𝑐𝑚2 

𝐴3𝑚𝑒𝑑2 =
𝐴3𝑚𝑒𝑑1

𝐴1𝑡𝑜𝑡.𝑚𝑒𝑑1
∗ 𝐴𝑚𝑖𝑛 =

652

2662
∗ 2732 ≈ 669,1 𝑐𝑚2 

𝐴6𝑚𝑒𝑑2 =
𝐴6𝑚𝑒𝑑𝑔𝑟𝑢𝑠1

𝐴1𝑡𝑜𝑡.𝑚𝑒𝑑1
∗ 𝐴𝑚𝑖𝑛 =

192,1

2662
∗ 2732 ≈ 197,2 𝑐𝑚2 

𝐴7𝑚𝑒𝑑2 =
𝐴7𝑚𝑒𝑑𝑔𝑟𝑢𝑠1

𝐴1𝑡𝑜𝑡.𝑚𝑒𝑑1
∗ 𝐴𝑚𝑖𝑛 =

456

2662
∗ 2732 ≈ 468,0 𝑐𝑚2 

𝐴𝑡𝑜𝑡.𝑚𝑒𝑑3 = 42,80 ∗ 2 + 557,3 ∗ 2 + 669,1 + 197,0 ∗ 2 + 468,0 = 2731,7 
≈ 2732 𝑐𝑚2 
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5.0 Beräkning av min/max-areor (underlag till felmarginalberäkningar) 

5.1 Total area vid minsta vattendjup, 38 cm över kulvertens botten 

152,7°

3
8

  

𝐴𝑚𝑖𝑛 = 𝐴 − 𝐴𝑔𝑟𝑢𝑠 =
502

2
(

π ∗ 152,7

180
− 𝑠𝑖𝑛 (152,7)) − 205 ≈ 2553 𝑐𝑚2 

 

𝐴1𝑚𝑖𝑛 =
𝐴1𝑚𝑒𝑑1

𝐴1𝑡𝑜𝑡.𝑚𝑒𝑑1
∗ 𝐴𝑚𝑖𝑛 =

41,7

2662
∗ 2553 ≈ 40,0 𝑐𝑚2 

𝐴2𝑚𝑖𝑛 =
𝐴2𝑚𝑒𝑑1

𝐴1𝑡𝑜𝑡.𝑚𝑒𝑑1
∗ 𝐴𝑚𝑖𝑛 =

543

2662
∗ 2553 ≈ 520,8 𝑐𝑚2 

𝐴3𝑚𝑖𝑛 =
𝐴3𝑚𝑒𝑑1

𝐴1𝑡𝑜𝑡.𝑚𝑒𝑑1
∗ 𝐴𝑚𝑖𝑛 =

652

2662
∗ 2553 ≈ 625,3 𝑐𝑚2 

𝐴6𝑚𝑖𝑛 =
𝐴6𝑚𝑒𝑑𝑔𝑟𝑢𝑠1

𝐴1𝑡𝑜𝑡.𝑚𝑒𝑑1
∗ 𝐴𝑚𝑖𝑛 =

192,1

2662
∗ 2553 ≈ 184,2 𝑐𝑚2 

𝐴7𝑚𝑖𝑛 =
𝐴7𝑚𝑒𝑑𝑔𝑟𝑢𝑠1

𝐴1𝑡𝑜𝑡.𝑚𝑒𝑑1
∗ 𝐴𝑚𝑖𝑛 =

456

2662
∗ 2553 ≈ 437,7 𝑐𝑚2 

 

𝐴𝑡𝑜𝑡.𝑚𝑖𝑛 = 40,0 ∗ 2 + 520,8 ∗ 2 + 625,3 + 184,2 ∗ 2 + 437,7 = 2552,6 ≈ 2553 𝑐𝑚2 
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5.2 Total area vid största höjd, 42 cm över kulvertens botten 

161,5°

4
2

 

𝐴𝑚𝑎𝑥 = 𝐴 − 𝐴𝑔𝑟𝑢𝑠 =
502

2
(

π ∗ 161,5

180
− sin(161,5)) − 205 ≈ 2922 𝑐𝑚2 

 

𝐴1𝑚𝑎𝑥 =
𝐴1𝑚𝑒𝑑1

𝐴1𝑡𝑜𝑡.𝑚𝑒𝑑1
∗ 𝐴𝑚𝑎𝑥 =

41,7

2662
∗ 2922 ≈ 45,8 𝑐𝑚2 

𝐴2𝑚𝑎𝑥 =
𝐴2𝑚𝑒𝑑1

𝐴1𝑡𝑜𝑡.𝑚𝑒𝑑1
∗ 𝐴𝑚𝑎𝑥 =

543

2662
∗ 2922 ≈ 596,0 𝑐𝑚2 

𝐴3𝑚𝑎𝑥 =
𝐴3𝑚𝑒𝑑1

𝐴1𝑡𝑜𝑡.𝑚𝑒𝑑1
∗ 𝐴𝑚𝑎𝑥 =

652

2662
∗ 2922 ≈ 715,7 𝑐𝑚2 

𝐴6𝑚𝑎𝑥 =
𝐴6𝑚𝑒𝑑1

𝐴1𝑡𝑜𝑡.𝑚𝑒𝑑1
∗ 𝐴𝑚𝑎𝑥 =

192,1

2662
∗ 2922 ≈ 210,9 𝑐𝑚2 

𝐴7𝑚𝑎𝑥 =
𝐴7𝑚𝑒𝑑1

𝐴1𝑡𝑜𝑡.𝑚𝑒𝑑1
∗ 𝐴𝑚𝑎𝑥 =

456

2662
∗ 2922 ≈ 500,5 𝑐𝑚2 

 

𝐴𝑡𝑜𝑡.𝑚𝑎𝑥 = 45,8 ∗ 2 + 596,0 ∗ 2 + 715,7 + 210,9 ∗ 2 + 500,5 = 2921, 6 ≈ 2922 𝑐𝑚2 
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6. Kommentar 

Det skiljer 70 cm2 mellan de olika sätten att räkna ihop medelarean (Punkt 4.0). Då 
metoden att räkna hela arean via formel 1, har mindre beräkningar och avrundningar 
anses den mer tillförlitlig än då delareor beräknas var för sig och sedan summeras. 
Däremot antas delareornas storleksmässiga relation till varandra stämma. Därmed 
växlas de upp under punkt 4.1. För resultatets del spelar dock detta mindre roll 
eftersom slutresultatet med felmarginal beräknas via minsta och största area. 
För att ta ut vinklar och mått har MS Visio 2013 använts. Trots att detta skett digitalt 
innebär det en felkälla. Även om ritningen är skalenlig är det svårt att uppnå absolut 
precision. Att sätta ut en vinkel på en ritning innebär alltid ett visst mått av 
godtycklighet. Då mindre segment räknats ut har formel 2 använts. Den formeln kräver 
ingen vinkel. 

Vid beräkning av area 2 bortsågs från bågen vid triangeln då denna antogs tillföra en 
försumbar area. 

För att beräkna felmarginal har största och minsta totalareor beräknats. Därefter har 
varje delarea beräknats procentuellt. Samtliga delområden har antagits öka respektive 
minska lika stor andel då areor beräknas vid högsta respektive lägsta uppmätta 
vattennivå. 
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7.5 Bilaga 5, ”Åby fiskväg förbättringar” från Växjö kommun 
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