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Sammanfattning:

Fram till 1970-talet byggdes och driftsattes det ca 4000 mindre vattenkraftstationer i Sverige. Då 
kärnkraften började användas lades många av vattenkraftstationera ned och har sedan dess stått 
orörda. I dagsläget med vårt rådande energibehov börjar det bli intressant med miljövänlig och 
närproducerad energi. Ett alternativ är då småskalig vattenkraft som med relativt enkla medel skulle 
kunna börja produceras i de nedlagda kraftstationerna.

Olofströms Kraft AB hade under tidigare år varit i kontakt med privatpersonen Anders Björkman 
Hönö, som äger en nedlagd kvarn i Björkefall strax norr om Olofström. I kvarnen fanns enligt 
utsago två st turbiner, en på 40kW och en på 30kW. Arbetets mål var att undersöka kvarnens 
potential till elproduktion och göra en övergripande bedömning av den befintliga utrustningens 
skick. En lämplig ledare skulle också väljas för eventuell inkoppling av kraftstationen till nätet.

För att få tillräcklig kunskap om hur en vattenkraftstation fungerar är en grundlig teoretisk bakgrund 
gjord. Även ett studiebesök på Ohs kraftstation i Gemla(ägare Alvesta Energi) gjordes för att få en 
inblick i hur en fungerande anläggning är uppbyggd.

Resultatet av undersökningen var att kvarnens utrustning som finns är i dåligt skick. För att kunna 
leverera ut energi på nätet krävs en total upprustning eller nybyggnation. Delarna till kraftstationen 
var låsta i sitt läge och kraftigt rostangripna. De enda delar som utan större åtgärder skulle kunna 
återanvändas var dammen och dess utskov.

Ett förslag till ny anläggning lades att bygga en mindre byggnad inne i kvarnens källare för att 
skydda den nya utrustningen mot fukt och smuts. Maskineriet skulle där bestå av en 59hkr 
Francisturbin och en 8-polig 50 kW asynkrongenerator. Då generatorns värmeförluster är på 2,5kW 
skulle det innebära att det skapar en god miljö för den elektriska utrustningen utan ytterliggare 
värmekällor.
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1. Inledning

1.1 Syfte: 

Syftet med denna rapport är att undersöka möjligheten att börja producera elektricitet i den nerlagda 
kvarnen i Björkefall. Björkefall är en lite ort i Olofströms kommun, den ligger strax utanför 
Kyrkhult nära den Småländska gränsen. Kvarnen ägs av privatpersonen Anders Björkman, Hönö 
och det lokala elnätet ägs av företaget Olofströms Kraft AB. Undersökningen görs åt Olofströms 
Kraft AB med tillåtelse av Anders Björkman att använda hans anläggning. I arbetet ligger också 
uppgiften att dimensionera en kabel som ska sammankoppla den eventuella kraftstationen och 
elnätet. I kvarnens närområde ligger även ett sommarhus som vid eventuell kabeldragning också ska 
kopplas in till elnätet.

1.2 Metodbeskrivning: 

Upplägget på arbetet är att först skapa en god teoretisk grund att stå på, prata med folk i branschen 
och se hur andra fungerade anläggningar är uppbyggda. Efter det ska en utvärdering av 
anläggningen göras och ett förslag till en handlingsplan tas fram.
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2. Bakgrundsinformation och historia

2.1 Olofströms Kraft AB

2.1.1 Företaget:

Olofströms kommun ligger i västra Blekinge där Olofströms Kraft AB är det kommunala 
kraftbolaget. De har hand om det lokala el, fjärrvärme och vattennätet i Olofströms kommun men 
äger även delar av elnäten i andra intillliggande kommuner, som till exempel Sölvesborg och 
Bromölla.

Tjänster de tillhandahåller:

• Elektricitet
• Fjärrvärme
• Vatten
• Kabel-TV
• Internetuppkoppling

Bolaget ingår i koncernen Holje Holding AB vars organisationsstruktur visas i bilden nedan:

Bild 2.1.1: Översikt på företagsorganisationen  

Företaget omsatte under 2011 223Mkr fördelat på:

Bolag Omsättning

Olofströms Kraft AB 118Mkr

Olofströms Kraft Nät AB 80Mkr

Olofströms Kabel-TV AB 18Mkr

Olofströms Energiservice AB 15Mkr

Antalet årsanställda var under 2011 56st. 
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2.1.2 Det lokala elnätet:

Elnätet som Olofströms Kraft AB förfogar över sträcker sig över sex olika kommuner i västra 
Blekinge och nordöstra Skåne, den totala längden ledning är 193mil uppdelat på 67mil 
högspänningsnät och 126mil lågspänningsnät. De har totalt 13296st lågspänningsabonenter och 18st 
högspänningsabonnenter. Listan nedan visar uppdeleningen av dessa abonenter i de olika 
kommunerna:

Kommun Antal abonnenter

Olofström 7604

Sölvesborg 2139

Bromölla 1975

Kristianstad 1058

Karlshamn 433

Osby 105

Geografisk översikt av elnätet:

Bild 2.1.2: Översikt över Olofströms Krafts elnät
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2.1.3 Lokal vattenkraft:

Dotterbolaget Olofströms Energiservice driver 6st vattenbaserade kraftstationer(kraftstationen 
Klåvben delägs med E.ON), dessa ligger belägna i vattensystemen Holjeån och Ronnebyån. 
Sammanlagt under ett normalår uppgår den totala produktionen till 19GWh.

Namn Vattensystem Uppstartsår Fallhöjd[m] Effekt[kW] Normalprod. [GWh/år]

Södra Sund Holjeån 1924 4,5 110 0,5

Gonarp Holjeån 1938 5 220 1

Klåvben Ronnebyån 1949 24 2700 9

Långgölsmåla Ronnebyån 1935 11 900 4

Krokfjorden Ronnebyån 1990 14 1450 4,5

Källa: www.olofstromskraft.se

I närområdet finns det även ett mindre antal vattenkraftstationer som ägs av lokala företag och 
privatpersoner. Alla är belägna i Holjeåns vattensystem.

Namn Ägare Uppstartsår Fallhöjd[m] Effekt[kW] Normalprod. [GWh/år]

Olofström Volvo PV AB 1899 19,3 466 2

Snöfors Privatperson 1999 okänt 11 0,04

Bredaström Totalpress HB 1990 okänt 50 0,05

Källa: www.vattenkraft.info
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2.2 Vattenkraften och elektricitetens historia

2.2.1 Vattenkraftens historia: 

Tidigt upptäcktes det att ur det strömmande vattnet fanns kraft hämta och hur länge det använts för 
transporter och enklare sysslor är omöjligt att säga. Vattenkraften som vi känner den idag tog sin 
form med vattenhjulet. Det omtalas i Europa redan 300 år före Kristus, men det var den romerska 
ingenjören Vitruvius som 20 år före Kristus först gjorde en praktisk beskrivning av det i sina Tio 
böcker om arkitekturen(De architectura libri decem). Sedan dess har principen för vattenkraften 
inte förändrats märkbart, utan det är fortfarande kraften i ett fallande eller strömmande flöde som 
omvandlas till ett vridande moment, driver en axel och vidare till någon form av mekanisk 
utrustning. Den historiskt typiska användningen av vattenhjulet är till att driva sädesmalar i kvarnar 
eller bevattningssystem i torra områden.

Under många hundra år hände väldigt lite i utvecklingen av vattenmaskinerna, men i takt med att 
samhället gick in i den industriella revolutionen ökade behovet av kraft till industrierna. Det var 
först en bit in på 1800-talet när de första vattenturbinerna började dyka upp som någon egentlig 
förändring skedde.

I Schweiz på 1700-talet började fysikern och matematikern Daniel Bernoulli att forska om vätskors 
rörelser, 1738 publicerade han sitt livs verk Avhandling om Hydrodynamiken(Traité  
hydrodynamique). Ur dessa teorier så skapade engelsmannen Robert Barker och tysken Johann 
Andreas Segner ungefär samtidigt varsitt men i princip lika reaktionshjul. Dessa användes i 
begränsad utsträckning på grund av sin dåliga verkningsgrad till att driva sågverk och kvarnar. Men 
deras stora bidrag var att de fick en av Bernoullis tidigare studenter att intressera sig för 
hydrodynamiken, nämligen den Schweiziske matematikern Leonhard Euler. Euler prublicerade i tre 
delar på 1750-talet det som än idag gäller som grunden för turbinteorin.
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Det var dock inte i Schweiz som man utvecklade den praktiska användningen av hydrodynamiken, 
utan det var i Frankrike. Under det tidiga 1800-talet visades det upp flertalet olika typer av turbiner, 
men det var när den Franska Akademin 1826 utlyste ett pris på 6000 franc till den som presenterade 
en färdig turbin att använda till drift av större fabriker som det verkligen tog fart. När tidsfristen för 
tävlingen gått ut 1827 ansågs inga av de inkomna förslagen goda nog, utan tävlingen förlängdes i 5 
år till. Fransmannen Benoit Fourneyron utvecklade under 1820-talet en liten turbin på 4kW, dock 
var denna opålitlig och han förfinade under åren sin konstruktion. 1832 hade han förbättrat sin 
maskin tillräckligt och hade tagit fram två turbiner, en på 7kW och en på 11kW. Med dessa 
lösningar ansökte han om patent och lämnade in sitt bidrag till tävlingsledningen. Fourneyrons 
turbin som hade en verkningsgrad på imponerande 80% var överlägsen konkurrenternas och vann 
tävlingen.
Turbinen fick i och med Feyrons teknik sitt stora genomslag och redan 1834 sattes en 30kW-turbin 
in i S:t Blasien i södra Tyskland. Tekniken har  med åren förfinats och flera olika typer av turbiner 
har efterhand utvecklats. Idag ligger verkningsgraden på en effektiv turbin nära 100%.

Den stora frågan att lösa nu när man kunde utvinna kontrollerbar effekt ur vattenturbinen var 
kraftöverföringen om nu inte förbrukaren satt i direkt anslutning till turbinaxeln. Den äldsta typen 
av kraftöverföring är stånggångar som använts redan under 1500-talet i tysk gruvdrift, principen var 
att man med långa stänger drev vattenhjul som pumpade ur vattenfyllda delar i gruvan. Dock så 
fungerade det dåligt, konstruktionen låste sig ofta i dödlägena i toppen och botten av den cirkulära 
rörelsen. Kraften som kunde överföras var liten och stångsystemet var väldigt underhållskrävande.

En annan vanlig typ av överföring var axelledningar, en konstruktion där man skarvade utgående 
axeln på turbinen med hjälp av drivknutar. Axeln kunde senare driva maskiner eller remhjul. Med 
remhjulen kunde man åstadkomma stora variationer på utväxling för att anpassa det efter sitt 
ändamål. Denna typ av drift var väldigt vanlig vid textil och metallindustrier under 1800-talet.
Den teknik man innan elektricitetens genombrott trodde mest på var tryckluften. Den blev vanlig 
vid borrning av tunnlar, som tidigare hade det utförts med handkraft. Den stora fördelen mot 
tidigare alternativ var att kraftöverföringen var mångsidig och inte begränsades av skarpa svängar 
eller hörn. Tryckluften fungerade dock inte lika bra vid längre sträckor och ersattes senare av 
elektriciteten. Tryckluften används fortfarande mycket men mest till luftdrivna verktyg och 
pneumatiska cylindrar inom industrin.

(Baserat på: En historia om kraftmaskiner, Bengt Spade)
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2.2.2: Elekricitetens historia: 

Det stora genombrottet i kraftöverföringens historia är ändå det 3-fasiga elsystemet. Det tar sin 
början redan i antiken då den statiska elektriciteten och de mystiska magnetiska stenarna 
upptäcktes. Den första användningen av magnetismen var i kompassen på 1200-talet. Allesandro 
Volta kunde alstra en likspänning ur sin stapel under 1700-talet. Men den som såg sammanhanget 
mellan dessa två fenomen var den danske fysikern Hans Christian Ørsted som vid en laboration 
med en strömförande ledning upptäckte att ledningen hade ett magnetiskt fält. Detta hände som med 
många andra stora upptäckter av ren slump då han hade en kompass liggandes på arbetsbänken och 
uppmärksammade att kompassens utslag ändrades beroende på strömstyrkan i ledningen. 
Publikationen om denna upptäckt gavs ut 1820. 
Med hjälp av Ørsteds upptäckt av elektromagnetismen drog engelsmannen Michel Faraday 1831 
slutledningen att om elektriciteten kan skapa magnetism borde magnetismen kunna skapa 
elektricitet. Faraday tillverkade även en handdriven maskin som kunde leverera en konstant ström 
mellan polerna på en stor elektromagnet, denna ses som den första generatorn. Faraday ses som 
induktionens fader och hans bidrag till elkraftens historia är ett av de största. Senare under 1800-
talet utvecklades generatorerna fortlöpande, från de första permanentmagnetiserade 
likströmsgeneratorerna till de självmagnetiserande likströmsgeneratorerna och vidare till de första 
enfasiga växelströmsgeneratorerna.

Städer med elektrisk belysning började dyka upp runt om i världen och det var inom detta område 
som elektriciteten fick sitt stora genomslag. Den förste att konsturera ett fungerande elektriskt 
kraftöverföringssystem var den Kroatisk-Amerikanske uppfinnaren Nicola Tesla. Han visade 1884 
upp ett 2-fasigt växelströmsystem med generator och motor av synkrontyp. Det revolutionerande 
här var att han med generatorn skapade två lika spänningar med fast förskjutning ifrån varandra 
som matade en och samma motor, vilken var lindad i samma förhållande som generatorn. Efter att 
Tesla visat upp sitt 2-fassystem tog det inte lång tid innan 3-fassystemet kom, vem som uppfann det 
kan de lärda tvista om. Tyskarna anser att det var Friedrich August Haselwanders, amerikanerna att 
det var Charles S. Bradley och här i Sverige beviljades Jonas Wennerström sitt patent 1891. 
Asynkronmaskinen eller induktionsmaskinen som den kallades uppfanns redan ett år (1885) efter att 
Tesla visat sin Synkronmaskin av den italienske fysikern Galileo Ferraris. Efter asynkronmaskinens 
introduktion så tog det verkligen fart, i Sverige fanns visserligen redan 1882 en vattendriven 
generator i textilfabriken Rydahls Manufaktur AB, men det var med asynkronmaskinen som 
elektriciteten blev lättillgänglig. 

I mångt och mycket fungerar kraftstationerna på samma vis än idag. Olika varianter av turbiner har 
dykt upp, kunskapen om elektriciteten är enormt mycket större nu och effekten ur maskinerna har 
ständigt ökat, men inga så revolutionerande upptäckter som de under 1700 och 1800-talet. Ska man 
nämna någon modern teknik bör det vara HVDC(High Voltage Direct Current). Likspänningen som 
länge setts som oanvändbar vid större effekter har på senare år fått ett uppsving och majoriteten av 
alla överföringar mellan separata nät som konstrueras idag är av HVDC-typ. I praktiken är det en 
primärsida där en växelspänning likriktas till en likspänning, denna går till sekundärsidan där 
likspänningen omformas till en växelspänning igen. Fördelen med denna teknik är att när 
likspänningen på sekundärsidan omformas igen till växelspänning kan den synkroniseras med vilket 
nät som helst, helt oberoende av frekvens eller spänningsnivå.

(Baserat på: En historia om kraftmaskiner, Bengt Spade)
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3. Sveriges elproduktion och den småskaliga vattenkraften

3.1 Sveriges elproduktion: 

Det svenska elnätet är en del av ett stort samarbete mellan de nordiska länderna och ett par av våra 
närmsta grannar i syd. Länderna är sammankopplade och energi skickas fram och tillbaka mellan 
länderna då tillgångarna och behoven skiftar. Totalt under 2010 tillverkade alla elproducenter i 
Sverige sammanlagt 145TWh, alltså 145tusen miljader wattimmar. Av dessa är det kärnkraften och 
vattenkraften som står för de största tillskotten, men även värmekraft och vindkraft bidrar en del. Vi 
svenskar förbrukade samtidigt under 2010 147TWh vilket innebar att vi var tvungna att importera 
2TWh. Energiunderskottet importeras ofta ifrån Polen och Tyskland där kol och andra fossila 
bränslen används i mycket större utsträckning än här i Norden.

Krafttyp Effekt[TWh]

Vattenkraft 66,2

Kärnkraft 55,6

Vindkraft 3,5

Övriga 19,7

Total produktion 145

Förbrukning 147

Resultat -2

I Sverige har vi idag 3st driftsatta kärnkraftverk, Forsmark, Ringhals och Oskarshamn. Sammanlagt 
under 2010 producerade dessa 55,6TWh. Det finns även en hel del värmekraftverk och 
kondenskraftverk, dessa utvinner sin kraft genom att förbränna fossila bränslen. Skillnaden ligger i 
att värmekraftverken producerar både värme och el medan kondenskraftverken bara tillverkar el. I 
samma kategori finns också värmeverken som endast producerar fjärrvärme. Kondenskraftverken 
används på grund av dess miljöpåverkan mest som understöd när elförbrukningen är som störst 
under vinterhalvåret. Tillsammans har de ändå under 2010 producerat 19,7TWh vilket kan jämföras 
med den numera mycket populära vindkraften som endast producerade 3,5TWh under samma 
period. 

Vattenkraften är ändå den metod som producerar mest, under 2010 producerades hela 66,2TWh. 
Den största delen av dessa producerades i de allra nordligaste delarna av Sverige medans 
majoriteten av förbrukarna finns i de södra delarna av Sverige. Detta ihop med att stora förluster 
uppkommer när man måste skicka energin så långt har gjort att Sveriges elnät delats upp i fyra 
elområden med inividuell prissättning. Vi har ca 1800 vattenkraftverk i Sverige och av dessa är ca 
200st definerade som större, vilket innebär att de har en effekt över 10MW. Det allra största 
vattenkraftverket i Sverige ligger i Lule älv och heter Harsprånget. Under ett år producerar detta 
verk ca 2TWh. På egen hand producerar det motsvarande 60 procent av vad alla Sveriges 
vindkraftverk producerar tillsammans. 

Källa: Svenska kraftnät Elåret 2010
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3.2 Den småskaliga vattenkraften: 

Enligt EU-direktiv ligger den övre gränsen för småskaliga vattenkraftverk på 10MW, men i Sverige 
är övre gränsen för en småskalig anläggning satt till 1,5MW. Det fanns under 2004 ca 1500 
vattenkraftverk i Sverige som klassades som småskaliga. Dessa producerade tillsammans ca 
1,7TWh vilket då motsvarade 2,6% av all svensk vattenkraft. Anledningen att man delar in dem i 
olika grupper är att förutsättningarna för de stora och småskaliga skiljer sig väldigt mycket och för 
att inte krångla till det för mycket så lyder dessa under olika lagstiftningar. Indelningarna ser olika 
ut beroende på vilket land man talar om och ifrån branschorganisationerna lobbas det för att man 
införa indelningen som Norge har för att ännu mer förenkla utbyggnaden av den småskaliga 
vattenkraften.

Exempel på indelningar av småskalig vattenkraft i Europa:

Land Klass Effekt

Sverige Småskalig Under 1,5MW

Tyskland Småskalig Under 5MW

Frankrike och EU-direktiv Småskalig Under 10MW

Norge Mikro Mindre än 100KW

Norge Mini 100KW till 1MW

Norge Små Under 10MW

I Sverige finns det idag ganska gott om möjligheter att kunna utvidga den småskaliga vattenkraften, 
det byggdes under 1900-talet väldig många stationer och under 1950-talet uppskattades dessa till ca 
4000st. Men under 60 och 70-talet lades många av dessa ner då kärnkraften började tas i drift, 
många av dessa stationer står idag orörda och skulle med inte allt för stora investeringar kunna 
driftsättas och börja leverera kraft till elnätet. Fördelarna med denna typ av energi är att den är 
närproducerad, dammarna finns där redan så miljöpåverkan blir liten och ett drifttagande av 
kraftstationerna skulle öka tillsynen av dammarna och minska risken för dammhaverier. 
Samhällsvinsten skulle kunna bli stor då den här typen av el är väldigt miljövänlig och skulle 
minska vårt behov av importerad el.

Källa: Småskalig Vattenkraft, Svensk Vattenkraftförening
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4. Teoretisk bakgrund

4.1 Formler och termer

Anläggnings teoretiska effekt:

P=h[ f ]∗Q∗g∗η[ turbin]∗η[generator ]∗η[ växel ]∗ρvatten [W ] där:

h[ f ]=nettofallhöjd [m ]

Q=vattenföring [m³ /s ]
g=tyngdaccelerationskonstantent=9,81[m² / s]
η[ turbin]=verkningsgraden för turbinen(normalt ca 0,8−0,9 vid fullast )
η[generator ]=verkningsgraden för generatorn(normalt ca 0,95)
η[ växel ]=verkningsgrad för turbinen(normalt ca0,97 )
ρ[ vatten]=vattens densitet=1000 [kg/m³ ]

Vattenföring genom känt utskov i sättdam:

Q=
2
3
∗µ∗b∗h(

2
3
∗√2g) där:

µ=konstant ,(ca0,6 för sättdamm)
b=öppningens bredd [m ]
h=vattnets höjd över utskovets tröskel [m ]

• Synkront varvtal, det varvtal som växelströmsmaskiner teoretiskt ska uppnå när de matas 
med en växelspänning. Varvtalet är beroende av spänningens frekvens och maskinens poltal. 
Maskinerna arbetar dock aldrig vid exakt detta varvtal då maskinen slutar att inducera utan 
viss eftersläpning.

• Nätfrekvens, frekvensen på nätet som maskinen  kopplas till.

• Skenbar effekt, den effekt som nätet upplever att en last drar.

• Aktiv effekt, den effekt som kan användas/omvandlas till arbete.

• Effektfaktor, omräkningfaktor mellan skenbar effekt och aktiv effekt. Beräknas med hjälp 
av cosinusfunktionen av fasvinkeln φ, alltid mindre än 1.

• Likriktare, en elektrisk apparat uppbyggd av dioder, används till att göra växelström(AC) 
till likström(DC).

• Energi, SI-enheten är i Joule men i elsammanhang brukar Wattimme användas. Energi är 
produkten av effekt och tid.
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• Vattenföring(Q), måttet på det momentära flödet i en ström.

• Medelvattenföring(MQ), medelflödet under en viss tid, ofta flera år. 

• Drivvattenföring, flödet som i realtid passerar turbinerna i en kraftstation.

• Utbyggnadsvattenföring, den vattenmängd som en kraftstation slukar vid full effekt.

• Övervattenyta(ÖVY), övre vattenytan uppe vid dammen som turbinerna upplever.

• Undervattenyta(NVY), undre vattenytan ner i avloppet som turbinen upplever.

• Bruttofallhöjd, höjdskillnaden mellan ÖVY och NVY då maskinerna står stilla.

• Nettofallhöjd, den upplevda fallhöjden då förluster i turbinerna och ändringen på 
vattennivåerna som uppkommer vid drift är medräknade.

Källa: Småskalig Vattenkraft, Svensk Vattenkraftförening
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4.2 Kraftstationens uppbyggnad

4.2.1 Kraftstationsbyggnaden: Självklart måste man husera all utrustning någon stans. Det 
vanligste är att man bygger ett litet hus för att hålla utrustningen torr och till viss del för 
ljudisolering då vissa mekaniska växlar kan var väldigt högljudda. I huset har man också all mät 
och styrutrustning.

4.2.2 Dammen: Det enklaste sättet att urskilja en kraftstation är ju så klart på att det finns en damm, 
det är oftast både den största och synligaste delen av stationen. Hela idén med dammen är att 
ackumulera lägesenergi och att öka på fallhöjden. Alla dammar har samma syfte och skiljer sig inte 
särskilt mycket ifrån varandra, de byggs av betong, jord eller en kombination av båda. Det allra 
vanligaste sättet att skapa en fördämmning är att bygga en dammkropp utav betong. Dessa är nästan 
alltid att föredra då de relativt enkelt kan förankras i berg eller byggas in i den omgivande naturen. 
För att dammen på ett kontrollerat sätt ska kunna användas till vattenkraft måste minst två stycken 
vattenvägar byggas in i konstruktionen, ett intag för själva kraftstationen och ett utlopp som kallas 
utskov. Utskovet leder iväg överblivet vatten som inte turbinerna kan ta till vara på men som även 
fungerar som en nödväg om turbinerna av någon anledning skulle behöva stannas eller torrläggas. 

4.2.3 Utskov: Med utskovet kan dammens nivå regleras. Det vanligaste sättet att bygga ett utskov 
på äldre och mindre anläggningar är med en spettlucka, där man med hjälp av ett spett kan justera 
luckan i höjdled. På större stationer finns det olika varianter av mekaniskt styrda automatluckor där 
man kan reglera luckans höjd hydrauliskt eller med elmotorer. Det finns även andra lite ovanligare 
varianter, i mellaneuropa förekommer det gummiutskov och förr var det vanlig med så kallade 
sättutskov. Gummiutskovet är en stor slang som tom ligger på botten, detta ger ett fullt öppet 
utskov. Slangen kan sen fyllas efter behovet av fördämmningshöjd, men man ska tänka på att den 
inte är helt stabil förens den är helt fylld. Sättutskovet bygger man av fyrkantiga bjälkar som staplas 
ovanpå varandra och således skapar en vägg. Denna metod kan upplevas som lite klumpig att 
justera fördämmningshöjden med. Att den är uppbyggd av levande material gör att den kan läcka en 
del, men det kan man täta med hjälp av att kasta i blötlagt såg eller barkspån på uppströmsidan vilka 
letar sig in i de läckande delarna av sig självt. 

4.2.4 Intagsgaller och intagsluckor: Naturligtvis måste vattnets som leds ner mot turbinerna 
filtreras på något sätt, framförallt är det större föremål som grenar och stora fiskar som ska hållas 
ute så att turbinen inte skadas eller låses. Men även mindre föremål som löv, smådjur och kottar kan 
sätta sig inne i turbinen och sänka dess verkningsgrad. Till detta använder man ett så kallat 
intagsgaller som är uppbyggt av plattjärn med en viss spaltbredd. Spaltbradden ligger typisk på 20-
80mm för småskaliga kraftverk, men den kan även vara angiven i stationens vattendomen. Gallret 
har också en positiv funktion ur miljösynpunkt då fiskar och andra vattenlevande djur skyddas ifrån 
den roterande turbinen. Själva intaget till turbinerna är intagsluckan, dess funktion är ytterst viktig 
då den ska kunna strypa flödet till turbinen vid nätbortfall för att undvika rusning i maskineriet. Den 
är också viktig då den ska kunna stoppa flödet och tömma systemet på vatten vid service av 
turbinerna. Vid modernare anläggningar är luckans justering automatiserad, vilket innebär att man 
inte personligen måste reglera den utan det sköts automatiskt med hjälp av till exempel ett 
styrsystem. 

12



4.2.5 Intag och avlopp: När vattnet leds ner i turbinerna så görs det genom antingen en nivåkanal, 
en tub, öppen sump eller trycksump. Nivåkanal och tuber används mest vid större dammar, deras 
funktion är den samma, att förlänga dammen fram till turbinerna. Mindre anläggningar använder sig 
oftast av sumpar, de finns av både trycksatta och öppen typ. Dessa är direkt anslutna till turbinerna 
och skillnaden mellan dessa är att den trycksatta har ett sänkt tak som ger vattnet möjlighet att 
trycksättas, medans den öppna sumpen inte har något tak och låter vattnet expandera. I en öppen 
sump anges dess övre vattennivå som övervattenyta(ÖVY) och när man använder sig av en trycksatt 
sump så kommer övervattennivån motsvaras av dammens nivå även om taket i sumpen är något 
nedsänkt. I de flesta turbinerna ökar både vattentrycket och hastigheten på vattnet, men för att 
utvinna så mycket som möjligt av dess lägesenergi så sätter man ett så kallat sugrör efter turbinen 
för att på ett kontrollerat och effektivt sätt minska trycket och hastigheten på vattnet. 

För att kunna minska hastigheten är sugröret något koniskt och låter således vattnet att expandera 
nedåt. Sugrören är olika för olika turbiner, propellerturbinen behöver minska hastigheten på vattnet 
mer än francisturbinen vilket leder till att propellerturbinens sugrör måste vara längre. Medan 
francisturbinen kan använda sig av ett rör som leder rakt ner brukar man till propellerturbinen 
använda sig av ett så kallat kroksugrör, detta gör man för att slippa gräva djupa hål som skulle 
behövas vid användande av ett rakt sugrör. Kroksugrören brukar vara böjda så att 30% är vertikala 
och resterande 70% horisontella. En annan tumregel säger att konvinkeln inte får vara över sju 
grader för ett sugrör till en francisturbin, detta är för att vattnet inte ska börja att separera ifrån 
sugrörets kanter vilket hade lett till ett okontrollerat expansoinsförlopp.

Sugröret mynnar sen ner i avloppskanalen, detta är en utgrävd del där vattnet leds vidare ner till den 
ursprungliga strömmen. Vissa stora kraftstationer har avloppskanaler som är över 1km långa, då 
man kan gräva till sig fallhöjd genom att sänka avloppskanalen. Vattennivån som fås i 
avloppskanalen är nedervattenytan(NVY) och det är skillnaden mellan den och 
övervattenytan(ÖVY) som är dammens fallhöjd.

Källa: Småskalig vattenkraft, Svensk Vattenkraftförening
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4.3 Turbiner

Hjärtat i varje vattenkraftstation är turbinen, det är den som omvandlar rörelseenergin i vattnet till 
roterande energi som sen kan omvandlas till det som lämpar ändamålet bäst. De första 
implemeteringarna av turbinen var till att driva kvarnar och annan mekanisk utrustning.

4.3.1 Peltonturbinen: Peltonturbinen uppfanns år 1879 av Lester Allan Pelton i Kalifornien. Den är 
av impulstyp och är uppbyggd av ett hjul med skovlar, vattnet leds ner i ett rör som via ett 
munstycke sprutar en vattenstråle på skovlarna som får hjulet att snurra. Med hjälp av olika 
munstycken kan man omforma vattenflödet för att passa områdets geografiska förutsättningar. 
Peltortubinen används oftast när man har höga fallhöjder med låga eller varierande flöden.

4.3.2 Francisturbinen: Francisturbinen är den vanligste förekommande turbinen inom 
vattenkraften idag, den uppfanns av engelsmannen, James Francis 1848. Turbinen är av 
reaktionstyp(vätskan ändrar tryck under sin väg genom turbinen) och används mest vid fallhöjder 
mellan 100-500m, men kan fungera ända ner till 10m fallhöjd. Den finns i olika storlekar allt ifrån 
låga effekter till mindre stationer upp till storskaliga varianter i Gigawattstorlek. Den är uppbyggd 
av ett inloppsrör som omsluter själva turbinhjulet och vattnet leds ner genom hjulet ut igenom 
sugröret. Sugrörets funktion är att leda vattnet ur turbinen och låta vätskan expandera kontrollerat 
ner till undre vattennivån vilket också ökar verkningsgraden. Man kan även sätta reglerbara 
ledskenor innan turbinen för att reglera vattenflödet in i turbinen, även detta görs för att ligga på så 
hög verkningsgrad som möjligt. 

4.3.3 Kaplanturbinen: Kaplanturbinen är en turbin som utvecklades av Österikaren Victor Kaplan 
1913. Den är i mångt och mycket lik en propeller, men en fullkaplanturbin har både justerbara 
ledskenor som reglerar vattenflödet in i turbinen samt att bladen kan ändra vinkel för att få ut 
maximal verkningsgrad vid olika vattenflöden. Saknas justerbarheten i ledskenorna så kallas det för 
en Semi-kaplan och har man varken justerbara ledskenor eller blad så kallas det för en 
proppellerturbin. Fördelen med en kaplanturbin är att den med sin stora justerbarhet fungerar bra 
redan vid låga fallhöjder och vid stor vidd av vattenflöden.

Källa: En historia om kraftmaskiner, Bengt Spade
Småskalig Vattenkraft, Svensk Vattenkraftförening
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4.4 Generatorer

När man väl har börjat att utvinna energin ifrån vattnet med hjälp av turbinen så ska den tas till vara 
på och omvandlas till elektricitet. Tidigt började man använda likströmsgeneratorer, men idag 
används i stort sett bara växelströmsgeneratorer och då finns det två olika alternativ.

4.4.1 Asynkrongeneratorn: Asynkronmaskinen är allra vanligast förekommande som motor, där 
den har stora fördelar tack vare sin förmåga att eftersläpa vid varierande laster. Men den används 
också frekvent som generator och då oftast i mindre anläggningar. Den finns i alla storlekar ifrån 
någon kW upp till flera MW, men det börjar löna sig att investera i synkrongeneratorer vid 
anläggningar runt 1MW. För att induktion ska uppnås måste man magnitisera rotorn, tidigare satt 
det ofta separata likströmsgeneratorer på samma axel som växelströmsgeneratorn, men på senare tid 
magnetiseras det ofta av likriktad spänning ifrån elnätet.

4.4.2 Synkrongeneratorn: För det elektriska nätets välmående är den synkrona generatorn den 
viktigaste. Har man ett nät som oss här i Sverige med en nätfrekvens på 50Hz så kommer den som 
hörs på namnet måste den gå synkront med nätet, alltså de kommer att snurra i samma takt. Den här 
typen av generator sitter ofta i de större anläggningarna och anses inte vara ekonomiska vid 
storlekar under 1MW. En annan stor fördel med synkrongeneratorerna är att man kan anpassa dem 
efter nätets behov av reaktiv effekt. Nätet är alltid svagt induktivt och igenom att styra generatorns 
magnetisering kan man uppnå viss faskompensering av nätet.

4.4.3 Generatorteori: Vid val av generator oavsett om det är en synkron eller asynkron måste man 
dimensionera den efter turbinen som finns eller ska inhandlas. Det första är att välja en maskin med 
rätt effekt och varvtal, turbinerna är oftast angivna i kW och har bäst verkningsgrad vid ett visst 
varvtal. Generatorer är ofta angivna i huvudspänning, effekt, effektfaktor, synkront varvtal eller 
poltal, dessa faktorer hänger ihop enligt formlerna:

ns=f∗(
2
p
)∗60  Där ns=synkront varvtal [rpm] f =nätfrekvens[Hz ]

p=antalet poler(2,4 ,6 ,8 , etc)

S=√3∗U h∗Ih P=S∗cos φ Där S=Skenbar effekt [VA ] P=aktiveffekt [W ]

cosφ=effektfaktor
En annan viktig faktor är maskinens huvudspänning, i större anläggningar kan den vara flera kV 
och kan kopplas in på högre spänningsnivåer i nätet. Fördelen med detta är att man kan slippa dyra 
transformatorstationer. Vid mindre anläggningar är det vanligast med en huvudspänning på 400V, 
detta är för att man ska kunna koppla in stationen direkt på hushållsnivå utan att transformera ner 
spänningen. 

Källa: Elkraft, Alf Alfredsson
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4.5 Växlar

En generator oavsett om det är en synkron eller asynkron snurrar alltid vid ett visst varvtal beroende 
på dess poltal och nätfrekvensen. Det varvtal som generatorn snurrar med kan vara dåligt matchat 
med varvtalet på turbinen, vilket leder till dålig verkningsgrad i systemet. Det kan då vara 
ekonomiskt lönsamt att investera i en växel. Växeln är ett led mellan turbinen och generatorn som 
ger ett bättre varvtalsförhållande och ökar på verkningsgraden i systemet. Ett typiskt värde på en 
mekanisk växels verkningsgrad är runt 95-98% som får ses som mycket bra då en turbin som 
arbetar utanför sitt optimala område snabbt blir ineffektiv. Det finns ett par olika sätt att ändra 
varvtalsförhållandet men de allra vanligaste är kuggväxlar, remväxlar och den elektroniska 
växeln(frekvensomriktning).

4.5.1 Kuggväxeln: Kuggväxeln är helt enkelt en växellåda med skurna drev som finns i lite olika 
typer, vissa har raka drev med in och utaxlarna parallella, andra använder planetdrev som ger 
axlarna ett 90-graders förhållande vilket kan vara praktiskt i vissa situationer. En kuggväxel kan 
dimensioneras till klara vilken effekt som helst, men de används sällan vid större effekter då det blir 
mindre underhåll och billigare i längden att anpassa turbinen och generatorn efter varandra.

4.5.2 Remväxeln: Remväxeln är ett system uppbyggt av remmar och drivhjul, de varianter man 
använder sig av är planrem och kilrem. Utväxlingen här fungerar efter samma principer som i 
kuggväxel då man justerar förhållandet mellan drivhjulens diameter för att uppnå olika förhållanden 
mellan dem. Dessa används oftast till effekter under 300kW.

4.5.3 Elektronisk växel: Den elektroniska växeln eller frekvensomriktaren är en relativt ny produkt 
som fungerar väl som substitut till de äldre mekaniska växlarna. Principen innebär att man tar in en 
växelspänning som likriktas med hjälp av tyristorer eller dioder, denna likspänning hackas sedan 
upp i lika höga men olika långa spänningspulser. Det resulterar i en form av falsk växelspänning 
men nätet eller lasten man kopplar till den ser inte detta utan tror att spänningen är i sinusform. 
Fördelen med denna tekniken är att man skulle kunna köra turbinerna under optimala 
förutsättningar och då generatorerna hade varit skilda ifrån nätet skulle de anpassa sig efter tubinens 
varvtal. Spänningen hade sen med hjälp av frekvensomriktaren kopplats på nätet. Anledningen att 
frekvensomriktaren inte har slagit igenom ännu är att det är en ganska ny teknik och den har varit 
relativt dyr, men priserna är på väg ner och den blir allt vanligare.

Källa: Småskalig Vattenkraft, Svensk Vattenkraftförening
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4.6 Övervakning, styrning och infasning

4.6.1: Övervakning och styrning: För att få leverera el till nätet ställs vissa krav på anläggningens 
förmåga att kunna hantera vissa situationer, nätbortfall, fel på nätfrekvensen eller 
nätspänningsproblem är typiska fall då frånkoppling mellan nätet och anläggningen krävs. För att 
slippa haverier eller onödiga servicekostnader är det också vanligt att man övervakar lager, 
generatorlindningar och oljan i de mekaniska växlarna så dessa inte överhettas. Vid nätbortfall är 
det också vanligt att man stoppar vattenflödet igenom att stänga intagsluckorna, detta gör man för 
att inte turbinerna ska rusa okontrollerat då generatorns last(nätet) försvinner. Förr så styrdes alla 
dessa funktioner av stora kluster av reläer monterades i skåp, modernare stationer använder sig idag 
istället av en PLC-dator som med hjälp av givare, reläer och kontaktorer kan reglera och sköta hela 
systemet. En stor fördel med PLC-systemet är att det på egen hand kan reglera anläggningen efter 
det aktuella vattenflödet, per automatik kan det känna av dammnivån, reglera intaget av vatten och 
styra magnitiseringen i generatorn för att hela tiden maximera effektuttaget. Datorn ger även stora 
möjligheter när det gäller loggning, fjärrstyrning, övervakning och kommunikation med nätägare. 

Själva mätningen av den levererade effekten sker ofta i ställverket, ställverket är också det ställe där 
man kopplar ihop stationen med elnätet. Där finns flera av ovanstående skydd, brytare och 
frånskiljare. Här kan det beroende på sin utrustningstyp och det lokala elnätets spänningsnivå också 
sitta  transformatorer, dessa är fungerar som en elektrisk växellåda som ändrar förhållandet mellan 
spänning och ström så att det ska fungera ihop med elnätet (vanligtvis ifrån 0.4kV till 10 eller 
20kV) . Mätningen sker idag ofta digitalt med en entimmesmätare som är uppkopplad mot det 
lokala nätbolaget. Den skickar information till deras huvuddator om vilken effekt som levererats till 
dem. För att kommunikationen mellan stationen och nätbolaget ska vara möjlig krävs det då 
antingen en internet eller telefonuppkoppling. Men den äldre varianten av mätare som måste avläsas 
manuellt förekommer fortfarande.

Källa: Småskalig Vattenkraft, Svensk Vattenkraftförening

4.6.2 Infasning: Efter servicestopp eller nätbortfall måste man koppla in kraftstationen till nätet 
igen, detta är inget som man bara gör igenom att slå på strömmen utan är en process som kräver 
precision. Då elnätet är så otroligt mycket starkare än vad de flesta kraftstationer är kan det det 
tvinga  en generator till att svänga i sin takt vilket kan leda till haverier i axlar och växlar om de 
startas i fel läge. Det man gör för att undvika detta kallas för infasning och man använder lite olika 
metoder beroende på om det är en asynkron eller en synkrongenerator. Det man gör med 
asynkronmaskinen är att man kör den som en motor och driver den med nätet sen släpper man på 
vatten och låter den sakta gå över till generatordrift då varvtalet stiger över det synkrona. 
Synkronmaskinen är en mer avancerad historia där de flesta idag använder sig av automatisk 
infasning med speciellt framtagen utrustning, denna benämns ofta som FPS-utrustning vilket står 
för Fasning, Parallellning och Spänningssättning vilken håller koll på att kraftstationen och nätet 
håller samma nivåer innan hopkoppling. En äldre metod var att man med hjälp av 3st glödlampor 
och en konstgjord neutralpunkt kopplade samman synkrongeneratorn och nätet, när sen lamporna 
slocknar rådde korrekt fasläge(fasskillnaden var lika med noll).

Källa: Elkraft, Alf Alfredsson
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4.7 Ledningsteori

Alla som brukar eller producerar elektricitet måste självkart vara sammankopplade med nätet, för 
att minimera fölusterna och avbrotten i nätet måste man dimensionera kablarna efter strömmarna 
som går igenom dem. Ett val man också måste lägga vikt vid är om man vill använda sig av 
luftledningar eller nedgrävda kablar.
 
Faktorer som man tar hänsyn till vid dimensionering är:

• Förläggningssätt, om man lägger kabeln i kabelstege, inne i en vägg, nedgrävd i marken 
eller som luftlina ställs olika krav på dimensioneringen.

• Kontinuerlig belastning, som är summan av alla forbrukares strömmar som går på 
ledningen då de drar sin normala effekt. 

• Korttidsbelastning, den totala belastning som kabeln känner av, tex vid uppstart av motorer 
eller andra kortvariga effektkrävande laster.

• Spänningsfall, ett visst spänningsfall förekommer alltid då en ledare alltid har en viss 
impedans, dock kan detta bli ett problem om man rör sig nära den maxström som ledaren är 
dimensionerad för.

• Utlösningsvillkor, för att ledaren ska klara sig i längden och inte skadas vid kortslutning 
eller överlast måste den avsäkras. Denna säkring dimensioneras så att den löser ut innan 
ledaren kan ta skada.

När man lägger en längre ledning eller kabel kan man också få märkbara reaktanser mellan de olika 
fasledarna och ner till jord, det skiljer en hel del på deras storlek beroende på om det är en nedgrävd 
kabel eller en luftledning. Det som gör den stora skillnaden är skillnaden i de fysiska avstånden 
mellan ledarna och att isolationsmaterialen är mycket olika.

4.7.1 Ledningens Resistans: En kabels förmåga att leda ström beror på dess material, tvärsnittarea 
och längd, dessa tre faktorer bestämmer kabelns resistans. Resistansen hos en ledare kan beräknas 
enligt formeln:

R=ρ∗(
l
A

) Där R=ledarens resistans[Ω] ρ=ledarmaterialets resistivitet [Ωm ]

l=ledarens längd [m ] A=ledarens tvärsnittsarea[m² ]

Vanligvis vid längre ledare använder man sig av de förenklade uttrycken för de två vanligaste 
ledarmaterialen koppar och aluminium:

RCu=(
17,5

a
)[Ω/km ] , RAl=(

28
a

)[Ω/km] Där a=ledarens tvärsnittsarea [mm² ]
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4.7.2 Ledningens Induktans: Induktansen som uppkommer mellan ledare beräknas med:

L=
μ0

2π
(
μr

4
∗ln

d
r
)  där μr=permabilitetstalet för ledarmaterialet

μ0=permabiliteten i luft d=avståndet mellanledare
r=ledarens area

Denna beräkningsmetod kan ses som omständig och när det gäller luftledningar brukar man istället 
använda sig av ett medelvärde på reaktansen på 0,4Ω/km och fas för ett 50Hz-system. Kablars 
ledare som är tätliggande medför att reaktansen i dem blir betydligt lägre än i luftledningars.

4.7.3 Ledningens Kapacitans: Kapacitansen som uppkommer mellan ledare beräknas med:

C=ε(
l∗a
d

)  där ε=dielektricitetskonstanten

l=ledarlängd [m ]
a=ledarens diameter [m ]

   d=avståndet mellan ledare respektive jord [m ]

Det skapas 2st olika kapacitanser, en mellan ledarna som kallas ömsesidig kapacitans Cö och 
egenkapacitansen C e som uppkommer mellan ledare och jord. Den kapacitans som nätet upplver, 
driftkapacitansen Cd  beräknas:

Cd=C e+3Cö

Ett medelvärde som man använder sig av för friledningar är Cd=0,09μ F /km . Kapacitansen 
som uppkommer i en kabel är betydligt större än den på en luftledning och det beror mest på det 
korta avståndet mellan ledarna, men även för att isoleringen har betydligt högre dielektricitetstal än 
luft. 

Kapacitansen på en ledning fungerar som en Y-kopplad kapacitiv belastning och kommer att skapa 
en tomgångsström på nätet, den uppskattas med formeln:

I c=
U

600
där U=huvudspänningen i kV

För de vanligaste förekommande ledarna så finns det listor att slå i för att få fram dessa uppgifter 
utan att göra beräkningar, i boken Elkraftsystem 2 på s.123 listas EKKJ, FKKJ, AKKJ och PEX-
kabel.
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4.7.4 Utlösningsvillkoret: För att utlösningsvillkoret ska vara uppfyllt ska en rad olika kriterier 
uppfyllas och de hänger ihop enligt dessa formler:

Zmax=
c∗U fn

I u
och Lmax=Ln∗δ∗(1−

Z för

Zmax

)

där Lmax=Maximal längd på ledaren för att vilkoret ska uppfyllas
Zmax=felkretsens största totala impedans om säkringen ska lösa inom 5s
Z för=impedansen i kretsen framför säkringen
c=spänningsfaktorn

 U fn=nominell fasspänning i SS424 14 06, 230V
I u=säkringens utlösningsström vid 5s (enligt IEC 269−1, tabell III )
Ln=nominell ledningslängd enligt SS424 14 06 tabell 6
δ=omräkningsfaktor för begynnelsetemperatur i SS424 14 06, δ=1 vid 20 grader C

Spänningsfaktorn för kablar är:

c=0,85 då säkringen är både överlastskydd och kortslutningsskydd
c=0,8 då sökringen endast är kortslutningsskydd

För friledningar och ALUS:

c=0,9 då säkringen är både överlastskydd och kortslutningsskydd

Man behöver i de flesta fall inte göra dessa beräkningar utan i SS424 14 06 finns tabeller över de 
vanligast förekommande ledarna och dimensionerna. Utlösningsvillkoret de två vanligaste 
utlösningstiderna 5s och 0,4s finns angivna. En viktig faktor man ska ta hänsyn till vid 
dimensionering är förimpedansen i nätet som ledaren ska kopplas in i, har man inga specifika siffror 
på det kan man i SS424 14 06 tabell 1 hitta riktlinjer på förimpedansen hos flera vanliga 
transformatorstorlekar. 

För att kunna välja rätt ledare så letar man i SS424 14 24 och i den får man fram rätt 
kabeldimension efter den nominella ström som man ska leda, här finns även oräkningsfaktorer som 
tar hänsyn till olika förläggningssätt, stötströmmar etc.

Källa: Elkraftsystem 1, Liber
Elkraftsystem 2, Liber
SS424 14 06
SS424 14 24
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4.8 Ekonomi 

När man levererar effekt till nätet har man självklart rätt till ekonomisk kompensation, säljer man 
småskaligt producerad och miljövänlig el består den av tre olika intäkter:

4.8.1 Den producerade energin: Den faktiska energi som du levererar till nätet som kan användas 
av brukare säljs på den öppna marknaden Nordpool, den köps av företag som säljer elen vidare till 
sina kunder. Priset varierar en hel del, ett typiskt pris har varit ca 20-30öre per levererad kWh men 
på senare tid har elbolagen börjat arbeta för att göra den småskaliga elproduktionen mera lukrativ 
och Öresundskraft köper nu småskaligt producerad el för 1kr/kWh.

4.8.2 Elcertifikat: För att modernisera och göra det mer attraktivt och lönsamt att 
producera småskalig och miljövänlig el infördes det under 2003 ett nytt system med elcertifikat. Det 
innebär att man för varje MWh man producerat får man rätt till att sälja ett elcertifikat. Handeln 
sker även här på öppen marknad och priset regleras efter tillgång och efterfrågan. En skillnad här är 
att alla som säljer el måste köpa sin proportionella del av elcertifikaten, detta visar sig självklart på 
allas elräkningar. Vi svenskar delar elcertifikatsystemet med Norge och målet är att 2020 ska antalet 
sålda elcertifikat motsvara 26,4TWh och ca 10% av båda ländernas totala elkonsumtion. 
Medelpriset enligt CESAR(Svenska kraftnäts system för kontoföring av elcertifikat m.m) låg under 
maj 2011 till maj 2012 på ca 203kr för ett elcertifikat.

4.8.3 Nätnytta: När man levererar sin el på det lokala elnätet så bidrar man till hela elnätets 
välmående. I vanliga fall produceras den största delen av vår energi i norra Sverige och majoriteten 
av förbrukarna befinner sig i södra Sverige. När energi produceras i södra Sverige så slipper vi 
transportera ner elen ifrån de norra delarna, då lättas trycket på nätet och nätförlusterna minskar. 
Priset skiljer här beroende på var i Sverige kraftstationen ligger men i södra Sverige ligger priset på 
ca 4öre/kWh.

Källa: www.energimyndigheten.se
elcertifikat.svk.se
Småskalig Vattenkraft, Svensk Vattenkraftförening

4.9 Byråkrati

En stor del när man ska starta upp en kraftstation är byråkratin, man ska ha tillstånd för att leverera 
el och det finns en hel uppsjö av miljöaspekter att ta hänsyn till. Då detta är en teknisk rapport och 
inte en juridisk så kommer den delen inte att fördjupas i. Organisationen Svensk 
Vattenkraftförening(www.svenskvattenkraft.se) verkar för att utöka den småskaliga vattenkraften 
och hos dem finns den juridiska kunskap som krävs för att starta och driva ett småskaligt 
vattenkraftverk.
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5 Ohs kraftstation i Gemla

Ohs kraftstation är beläget där Helige å mynnar i sjön Salen strax utanför Gemla i Alvesta kommun 
ca 3 mil ifrån Växjö. Helige å tillhör Mörrumsåns vattensystem som börjar i sjön Vrången i 
Lindshammar och den mynnar i Östersjön vid Elleholm strax söder om Mörrum i Blekinge. I 
Mörrumsåns vattensystem finns det 24st kraftstationer med en sammanlagd normalproduktion på ca 
95GWh per år.

Kraftstationen ägs av Alvesta Energi och är normalt obemannade men med jour dygnet runt året 
om, den byggdes 1899 och den äldsta av de nuvarande generatorerna installerades 1909. En större 
uppdatering av stationen gjordes i slutet av 1990-talet med installation av PLC-system, omlindning 
av generatorerna och allmän upprustning av utrustning och lokal. Ett normalt år produceras 3GWh, 
den totala utbyggnadseffekten är på 615kW, så per definition är det en småskalig anläggning. Enligt 
SMHIs vattenweb så har Heligeås utlopp i Salen en medelvattenföring på 17,5m³/s och 
kraftstationens fallhöjd är 5m vilket ger en teoretisk effekt på:

P=h f∗Q∗g=5∗17,5∗9,81=858,4 kW

 Kraftstationen består av tre st separata generatorer och de har installerats efter hand:

Benämning Märta(I) Felicia(II) Hugo(III)

Installationsår 1943 1935 1909

Omlindad 1998 1998 1999

Turbin Propeller Full Kaplan Dubbel Francis

Generator Asynkron Asynkron Asynkron

P[kW ] - - 175

S [kVA ] 249 300 190

f [Hz ] 50 50 50

U h[V ] 400 400 400

I h[A ] 359,7 433,5 275

n[rpm] 375 375 214

Hela stationen mäts, övervakas och styrs av ett PLC-system ifrån BEVI i Blomstermåla. Det är ett 
system som mäter vattnets flöde och vattennivån, den anpassar sen kraftstationen efter de 
förhållande som råder. Det kan styra luckor, magnetisering, bladvinklar och helt stänga av enskilda 
generatorer vid låga flöden. Tidigare var varje generator självmagnetiserande med hjälp av en så 
kallad matarmaskin, alltså en mindre DC-generator monterad på samma roterande axel som 
huvudgeneratorn. Dessa är numera bortkopplade och ersatta av en nätmatad  likriktare uppbyggd av 
tyristorer, dock sitter matarmaskinerna kvar i toppen av varje generator. Det sitter också en rad olika 
säkerhetsdetaljer monterade både för att skydda utrustningen och personalen. Man kan inte öppna 
elskåpet medan maskinerna är i drift och det finns ett specialframtaget hydrauliskt system som vid 
nätbortfall stryper flödet till turbinerna genom att stänga intagsluckorna. 
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Bild 5.1: Kraftstationens framsida, foto Marcus Arnell

Bild 5.2: Helige å och stationens damm, foto Marcus Arnell
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Bild 5.3: Intag, foto Marcus Arnell

Bild 5.4: Utskov, foto Marcus Arnell
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Bild 5.5: Kraftstationens baksida och utloppen, foto Marcus Arnell

Bild 5.6: Laxtrappa bredvid byggnaden, foto Marcus Arnell
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Bild 5.7: Generator I, notera matarmaskinen i toppen, foto Marcus Arnell

Bild 5.8: Märkskylt, Generator I, foto Marcus Arnell
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Bild 5.9: Panel, Generator I, foto Marcus Arnell

Bild 5.10: Generator II, foto Marcus Arnell
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Bild 5.11: Panel, Generator II och PLC-skärm, foto Marcus Arnell

Bild 5.12: Generator III, foto Marcus Arnell
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Bild 5.13: Panel, Generator III, foto Marcus Arnell

Bild 5.14: Dator och nätverkssystem, foto Marcus Arnell
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Bild 5.15: Elskåp, Generator I, foto Marcus Arnell

Bild 5.16: Tyristorer för magnetisering, foto Marcus Arnell



Källa: www.alvestaenergi.se
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Bild 5.17: Hydrauliskt säkerhetssystem för intagsluckor, foto Marcus Arnell

http://www.alvestaenergi.se/


6. Kvarnen i Björkefall

6.1 Identifiering av befintlig anläggning

Kvarnen i Björkefall ligger i utkanten av Olofströms kommun i Blekinge, strax utanför Kyrkhult 
nära gränsen till Småland. Vattendraget som drivit kvarnen kallas Farabolsån och rinner ifrån ett 
kluster av småsjöar i Småland, där kallas den Siggabodaån men byter namn till Farabolsån vid 
gränsen till Blekinge. Den rinner sedan via Snöfflebodaån, till Holjeån, vidare till Skräbeån och ut i 
havet vid Nymölla i Bromölla kommun.

Ån är för liten för att den ska ligga med i SMHIs system där flöden övervakas, så 
medelvattenföringen som är ett mått på snittflödet kunde inte hittas. Men med hjälp av dammens 
utforming med utskov och intag kunde ett momentärt flöde bestämmas.

6.1.1 Utsidan:

Huset och dammen ska enligt utsago byggts någon gång under det senare 1800-talet och det ska ha 
pågått verksamhet där fram till någon gång under 1970-talet. Man har främst malt säd åt lokala 
jordbrukare, men även en äldre typ av taktätning har även hyvlats här.

Dammen är utav sättyp och är ca 40m bred, dess fördämmning sträcker sig ca 100m uppströms och 
skapar en fallhöjd på 6m enligt utsago av kvarnens ägare. Utskovet är av spettyp och nu när inte 
kvarnen används så går majoriteten av flödet genom här. De två intagen är gjutna in i dammen och 
är en del i husets grund, här saknas dock intagsgaller och det flödar endast igenom ett av intagen för 
tillfället. Mynningen ligger ca 30m bakom kvarnen genom en utgrävd avloppskanal som längre ned 
rinner samman med ån igen.  
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Bild 6.1.1: Kvarnen i Björkefall, foto Marcus Arnell
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Bild 6.1.2: Dammen och fördämmningen, foto Marcus Arnell

Bild 6.1.3: Utskov, foto Marcus Arnell
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Bild 6.1.4:Intagen, foto Marcus Arnell

Bild 6.1.5: Avloppskanalen, foto Marcus Arnell



6.1.2 Insidan:

Inne i kvarnen står mycket av den gamla utrustningen kvar, det ska visst ha varit mera där tidigare 
men man får en ganska god bild över vad den gamla verksamheten gått ut på. Går man ner i 
källaren hamnar man under fördämmningen och hittar drivlinan till de maskiner som använts. 
Drivlinan är av remhjulstyp och i enighet med de två intagen sitter här resterna av två skilda system. 
Ovanför dem finns det hål i taket där remmarna antagligen har löpt upp till de ovanliggande 
våningarnas maskiner. Bland den kvarlämmnade utrustningen finns en gammal luftkompressor och 
en mindre generator. I golvet finns också en grop där man kan se sugrören och början på 
avloppskanalen, här bekräftas också att det endast flödar genom ett av sugrören vilket det tyddes på 
vid intagen. Viss modernare elektrisk utrustning finns också, bestående av ett 3-fassystem med 
några dvärgbrytare i källaren samt en elmätare och huvudströmbrytare på markplan.
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Bild 6.1.6: Drivlina med remhjul, foto Marcus Arnell



36

Bild 6.1.7: Generator, foto Marcus Arnell

Bild 6.1.8: Kompressor, foto Marcus Arnell



37

Bild 6.1.9: Avlopp och sugrör, foto Marcus Arnell

Bild 6.1.10: Elektrisk utrustning, foto Marcus Arnell



6.2 Utvärdering av befintlig anläggning

6.2.1 Byggnaden: 

Byggnadens yttre ger ett sken av vad man ska mötas av där inne. Det syns att det är en gammal 
byggnad och det saknas ordentliga dörrar, fönster och isolering. Källaren är rejält fuktig och 
dammen läcker in något här.

6.2.2 Dammen: 

Själva dammen är i relativt gott skick, den har inte luckrats upp märkbart och endast några mindre 
läckage i mitten av dammen och i byggnadens källare finns. Utskovet ska fungera att justera nivån 
med, men det är av den äldre typen som ställs med spett och kan inte justeras automatiskt utan det 
måste göras med mankraft. Intagen ser bra ut i betongen, men här har det saknats intagsgaller så 
vattnet som har gått igenom kvarnen har inte filtrerats och skräp har antagligen åkt in i turbinerna 
och satt igen dessa. Dammen saknar räcken och metallbalkarna som ligger över intagen sitter lösa.

6.2.3 Turbiner och drivlinan: 

Uppgifter om turbintyp saknas, men med tanke på att att de ska ha installerats under 1940-talet och 
att justeringsmöjligheter saknas så borde det vara 2st horistontellt monterade propeller eller 
francisturbiner som sitter där. Enligt ägarens utsago ska det vara en turbin på 40kW och en på 30kW 
som är installerade, detta kan vara rimligt med tanke på flödet i ån, den stora fördämmningen och 
att produktion inte skett dygnet runt inne i kvarnen. Skicket är dock mycket dåligt, båda turbinerna 
är låsta på något vis, om de sen är fastrostade eller endast fulla av skräp från ån är omöjligt att säga 
utan ge dem en översyn. Det finns även ett par reglage monterade i väggen, dessa antas att vara till 
intagsluckorna, dessa är också fastrostade så oavsett vad de styr så är de ur funktion. Sugrören är 
sönderrostade och är inte dessa hela och täta kan inte vattnet expandera som det ska och 
verkningsgraden kommer sänkas.

6.2.4 Övergripande bedömning: 

Efter att ha undersökt funktion och skick på anläggningen måste slutsatsen dras att det enda som 
utan större reperationer eller åtgärder kan användas är utskovet. I byggnaden måste det framför allt 
tätas mot fukt. Ska hela källaren användas som maskinrum måste ordentliga fönster monteras så att 
det inte kan regna in och läckan i dammen behöver tätas så att vattnen inte rinner in. Källaren måste 
isoleras och ett uppvärmningssystem behöves så att inte kondens bildas på elektrisk utrustning 
under de kallare månaderna. 
Intagsgaller, intagsluckor, turbiner och sugrör måste ersättas eller renoveras, vissa delar saknas och 
andra är ur funktion. Det är dåligt skick på sugrören och man kan anta att de andra delarna av metall 
är i liknande skick.
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6.3 Dimensionering av ny anläggning

I och med Farabolåns ringa storlek så fanns inte den med i SMHIs förteckning över flöden i 
Sveriges vattendrag, men flödet i ett känt utskov i en sättdam beräknas enligt följande:

Q=
2
3
∗µ∗b∗h(

2
3
∗√2g) där:

µ=konstant ,(ca0,6 för sättdamm)
b=öppningens bredd [m ]
h=vattnets höjd över utskovets tröskel [m ]

I den aktuella dammen finns det tre olika vägar där vattnet flödar:

Benämning Bredd[m] Höjd[m] Flöde[m³/s]

Q1 2 0,21 0,34

Q2 1,2 0,24 0,25

Q3 0,75 0,27 0,18

Qtotal - - 0,77

Effekten i ett en anlägning beräknas enligt:

P=h[ f ]∗Q∗g∗η[ turbin]∗η[generator ]∗η[ växel ]∗ρvatten [W ] där:

h[ f ]=nettofallhöjd[m ]

Q=vattenföring [m³ /s ]
g=tyngdaccelerationskonstantent=9,81[m² / s]
η[ turbin]=verkningsgraden för turbinen(normalt ca 0,8−0,9 vid fullast )
η[generator ]=verkningsgraden för generatorn(normalt ca 0,95)
η[ växel ]=verkningsgrad för turbinen(normalt ca0,97 )
ρ[ vatten]=vattens densitet=1000 [kg/m³ ]

Med det beräknade flödet i vattendraget på Q=0,77 m³ / s  och den angivna fallhöjden på 
h f=6m  ger det en teoretisk effekt i anläggningen på:

Pmomentant=37,6kW

En lagom dimensionering för en kraftstation är enligt Svensk Vattenkraftförenings kontaktperson 
för teknik ca 1,5ggr medelvattenföringen. Då detta värde saknas får värdet som beräknats med hjälp 
av utskoven användas. Dock mättes detta upp under våren och då är det typiskt högre flöden än 
normalt. I och med det bör man skriva ner effekten något.

Pteoretiskt=37,6∗1,5=56,25 kW

Avrundar man neråt så är Panläggning=50kW ett rimligt värde att dimensionera efter.
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6.4 Förslag till ny anläggning

Efter att ha bedömt skicket på anläggningen till dåligt dras slutsatsen att den mesta utrustningen bör 
bytas ut eller renoveras. Efter att ha diskuterat med personer i branschen om hur den aktuella 
anläggningen ser ut idag samt hur andra i liknande situation har gjort tidigare, har det 
framkommit att ny utrustning till en kraftstation är otänkbar om det ska löna sig ekonomiskt inom 
en rimlig tid. Detta innebär att man måste leta efter begagnade delar, men samtidigt kan man 
anpassa sig efter skicket på de nuvarande delarna och eventuellt återanvända några. Skicket på de 
begagnade delarna kan variera stort och lika så priset, då upprustning av delen kan vara aktuell.

Dimensionerar man efter Panläggning=50kW så kommer man fram till att en lämplig utrustning kan 
vara:

Benämning Storlek Typ Montering Ca pris brutto

Turbin ink. 
kringutrustning

59hkr(ca 50kW)
Löphjulsdiameter: 
600mm

Francis Vertikal 50-150kkr

Generator 50kW Asynkron(8-polig, 
750rpm)

Fotmonterad 30-80kkr

Elskåp med 
säkerhetsutrustning

40-150kkr

Problemet med den fuktiga undervåningen kan i proportion till en helrenovering lösas relativt 
enkelt. Förslaget är då att man inne i huset bygger en mindre byggnad där all utrustning kan 
huseras. Detta löser problemet med fukten och skapar en bra miljö för maskinerna, uppvärmning 
blir inte heller något bekymmer då förlusterna ifrån generatorn skulle klara att värma upp rummet 
utan problem.

Pgenerator=50kW , ηgenerator=0,95

Vilket innebär att Pfölust=P värme=2,5kW

Att ge en totalkostnad på vad allt skulle kosta innan man kan börja leverera el till nätet här är svårt 
om inte omöjligt att säga, men lägger man en budget på utrustningen och den eventuella byggnaden 
på 300-500kkr så bör man ha en anläggning som är färdig att kunna leverera el. Vad eventuella 
tillstånd och andra utgifter kan kosta anses vara mycket svårbedömt. 
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6.5 Dimensionering av kabel

Om generatorn i kvarnen i Björkefall väljs till:

Pgenerator=50kW med ηgenerator=0,95 och Uh=400V

ger det:

Peffektiv=50∗0,95=47,5 kW

I=47,5∗10³ /(√3∗400)=67,8 A

Avståndet till närmaste transformator mättes med bil och dess trippmätare upp till ca 1300m.

Med dessa data i hänsyn väljs kabeln till en 70/21mm² Al-kabel enligt konvention. 

Ska det närliggande huset kopplas in till elnätet på samma kabel inverkar det endast positivt med 
hänsyn till dimensioneringen. Då strömmen som levereras till nätet blir mindre.
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7 Slutsats

Efter att ha gjort klart undersökningen av kvarnen i Björkefall så kan skicket på utrustningen endast 
beskrivas som mycket dåligt. Majoriteten av delarna måste bytas ut eller minst plockas ut och 
undersökas då de i nuläget anses defekta. Efter diskussioner med branschfolk har ett förslag tagits 
fram på hur man kan lösa uppbyggnaden av en småskalig kraftstation i kvarnen samt ett ungefärligt 
kostnadsförslag. Detta är dock inget färdigt koncept utan en lösning för att kunna försvara affären 
ekonomiskt. Den kräver att man som ägare/brukare engagerar sig och gör mycket av jobbet själv 
och är beredd på att det inte kommer att bli en helt självgående station likt den i Gemla. Den 
byråkratiska delen återstår, men som det nämnts tidigare i rapporten kommer undertecknad inte att 
fördjupa sig i den delen. Utan lämnar det åt ägaren/brukaren. Som koncept anses den småskaliga 
vattenkraften som mycket lyckat, det är i tiden att närproducera miljövänliga varor och någon 
anledning att inte räkna in el i den kategorin kan inte hittas. Det som talar emot  den småskaliga 
vattenkraften är att den inverkar inte positivt på gemene mans ekonomi. Den miljövänliga elen är 
dyrare och ska det fungera i längden bör sanktioneringen ifrån staten ökas. Detta för att det ska bli 
lukrativt för företag och privatpersoner att investera i miljövänliga kraftstationer.
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