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Sammanfattning 
Den här fallstudierapporten som är gjord på Långgösmåla vattenkraftsstation visar att det 
finns bra utvecklingspotential i många gamla vattenkraftsstationer. I Långgösmåla får man 
troligen ut 56 % mer produktion efter ombyggnaden. Rapportens slutsats som kan dras av 
denna studie är att den största effektökningen ligger i ökningen av volymflödet från 11m3/s 
till 15m3/s. Den nya turbinen och generatorn ger en verkningsgradsökning på ca 6 %, vilken är 
liten i förhållande till effekthöjningen som det större flödet ger.  

Ur ekonomisk synpunkt är slutsatsen att ombyggnation av stationen var rätt val även om det 
är en stor investering. Enligt den ekonomiska kalkylen så går vattenkraftsstationen med ett 
positivt resultat redan första året med 120 tkr, vilket måste ses som en mycket god 
investering när det gäller så här långsiktiga investeringar. Värt att nämna är även att 
avbetalningstiden är 20 år samt att elcertifikaten ökar inkomsten de första 15 åren. Hade man 
fortsatt att reparera på den gamla anläggningen hade drift- och underhållskostnaderna stigit. 
Dessutom hade, med största sannolikheten, stora akuta kostnader samt haveri uppstått när 
väsentliga delar i anläggningen nått slutet på sin tekniska livslängd. 

 

Abstract 
This case study, that is made on Långgösmåla hydropower station, shows that there is good 
potential for development in many old hydropower stations. In Långgösmåla the increase in 
production will be about 56% more  after the station has been rebuilt. The conclusion drawn 
from this study is that the largest power increase is in the increase of the volume flow from 
11m3/s to 15m3/s. The new turbine and generator gives a efficiency increase of about 6 % 
which is small compared to the power increase that the larger flow provides. 

From an economic point of view, the conclusion is that the reconstruction of the station was 
the right choice, even if it is a big investment. According to the economic calculation the 
hydropower station will give a positive result of 120 thousands within the first year. This 
ought to be seen as a very good investment when it comes to such a long-term investment. 
Worth mentioning is also that the payoff time of 20 years and the increase of the income the 
first 15 years due to the green certificates. Had they continued to repair the old facility the 
operating and maintenance costs have had risen. Furthermore had the risk of emergency 
expensesand breakdown incurred when the essential elements of the plant reached the end 
of their technical lifetime. 

 

 

 

Nyckelord: 

Vattenkraft, fallstudie, småskalig, förnyelsebar energi, lönsamhetskalkyl, Blekinge 
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Förord 

Detta examensarbete har utförts på uppdrag av Olofströms Energiservice AB som är ett 
dotterbolag till Olofströms Kraft AB. Examensarbetet ska ge dem en sammanhållen rapport 
om vad deras vattenkraftsombyggnad har inneburit elproduktionsmässigt och ekonomiskt. 
Rapporten har arbetats fram på Linnéuniversitetets Sjöfartshögskola i Kalmar och är själva 
slutarbetet på vår tvååriga driftteknikerutbildning. Den här rapporten är en fördjupning i 
rapportskrivning som också ska bidra till vårt eget kunnande inom driftteknikområdet och 
sprida kunskap för andra som är vattenkraftsintresserade.  

Vi vill ge vårt speciella tack till några personer som varit mycket betydelsefulla för vårt 
examensarbetes genomförande. 
 Vår handledare Per Styrlin som har varit oss behjälplig under hela rapportskrivningens gång. 
Jan Håkansson på Olofströms kraft som tagit fram råmaterial till ritningar, teknisk data, 
driftsdata och svarat på frågor har varit en av grundförutsättningarna för att vi kunde göra en 
fallstudie.  
Rickard Abrahamsson på TURAB som har svarat på konstruktionsfrågor kring turbinen, 
generatorn och sugrör.  
Magnus Jonsson VD på Ålem Energi som varit bollplank, eftersom han genomfört 
ombyggnationer av befintliga vattenkraftsstationer i Alsterån.   
Vi vill också tacka företagen Olofströms kraft och TURAB för att de har låtit sin personal ta sig 
tid att svara på våra frågor och förse oss med material till vårt examensarbete. 

 

Kalmar i maj 2015 

Peter Burén och Patric Vadman 
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Definitioner och förkortningar 

Elcertikat 

”Elcertifikatsystemet är ett marknadsbaserat stödsystem som ska öka produktionen av 
förnybar el på ett kostnadseffektivt sätt. I Sverige ska elcertifikatsystemet bidra till 25 
TWh förnybar el från år 2002 fram till år 2020. Tillsammans med Norge ska ytterligare 
13,2 TWh förnybar el produceras mellan åren 2012 och 2020.”1 ”Nya anläggningar som 
tagits i drift efter elcertifikatsystemets införande har rätt till elcertifikat i 15 år, dock 
längst till utgången av år 2035.”2 

 

Fullkaplanturbin 

En propeller turbin med ställbara ledskenor och löpskovlar. Dessa är ställbara för att 
uppnå en hög verkningsgrad vid ett brett belastningsområde.3 

 

Sugrör 

Röret som förbinder turbinen med nedre magasinet.4  

                                                 

 

 

 

1 (Energimyndigheten, 2013) 
2 (Energimyndigheten, 2015) 
3 (Alvarez, 2006, s. 200) 
4 (Alvarez, 2006, s. 193) 
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1 INTRODUKTION 
Vattenkraften är en förnyelsebar energikälla. När man bygger nya eller gör 
omfattande renoveringar på elproduktionsanläggningar som utnyttjar förnyelsebar 
energi så har man rätt att få elcertifikat de första 15 åren. Utan detta stöd hade det 
inte vara ekonomiskt gångbart att bygga dessa anläggningar. 

Vattenkraften liksom all energiproduktion är ofta kontroversiell. Eftersom att 
vattenkraftverket i vår rapport redan finns så är den största påverkan på miljön 
redan skedd. Därför är det orationellt att inte ta tillvara på den energi som finns, så 
effektivt som möjligt. Dessutom byggs det ofta fiskvägar i samband med 
ombyggnationer vilket borde leda till en direkt förbättring av den befintliga 
situationen. Dock inte i detta fall då fisken inte kan vandra upp till kraftstationen 
pga. olika hinder på vägen. För att få dämma upp vatten i vattendrag så måste man 
ha en vattendom som säger hur högt man får dämma. I det här fallet så är det Växjö 
tingsrätt som beslutar om detta.5 

Om man genomför samtliga föreslagna åtgärder förväntar vi oss att 
kraftverksägaren ska kunna få ett förbättrat ekonomiskt resultat och en kraftstation 
som kommer att fungera under lång tid framöver, kanske 60-80 år med bara mindre 
reinvesteringar6. Troligen finns det mycket energi att ta tillvara på som idag bara 
rinner förbi.  Kraftverken ska också vara mindre personalkrävande och mer 
lättskötta. De kommer också vara mer tillgängliga dvs. att de kommer ha färre 
stilleståndstimmar orsakade av t ex. löv eller att generatorerna slagit ifrån av någon 
anledning. Man kommer även kunna få elcertifikat efter ombyggnation vilket ger en 
väsentligt ökad intäkt på ca 30 %. I slutändan är vårt mål att kunna visa 
vattenkraftsägare att det är ekonomiskt försvarbart att göra nyinvesteringar i 
vattenkraftsstationer. 

Detta arbete har gjorts i samarbete med Olofströms Energiservice AB. 

  

                                                 

 

 

 

5 (Sveriges domstolar, 2014) 
6 (Söderberg, 2005) 
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2 BAKGRUND 
Människan har under en lång tid utvunnit energi från rinnande vatten med hjälp av 
vattenhjul. På 1700-talet började utvecklingen av vad som idag kallas för en turbin. 
Det som betraktas som de första vattenturbinerna var Engelsmannen Robert 
Barkers version ”Barkers Mill” samt Fransmannens Johann Andreas Segners version 
”Segners reaktionshjul” båda dessa var så kallade reaktionsturbiner. 

 Utvecklingen av turbinen tog fart under 1800-talet då framför allt Frankrike ledde 
utvecklingen. Denna utveckling ledde fram till många olika modeller av turbiner. De 
tre vanligaste turbinerna som vi använder idag är Peltonturbinen som kom 1880 
konstruerad av Leston Allan Pelton (1829-1908), Francisturbinen konstruerad av 
James Bicheno Francis (1815-1892) och Kaplanturbinen som kom 1913 konstruerad 
av Viktor Kaplan (1876-1934). 

Generatorn började utvecklas i början på 1800-talet. 1849 skapade Florise Nollet 
grundformen för Alliancegeneratorn, som anses vara inledningen till den moderna 
krafttekniken. Till en början drevs generatorerna av ångmaskiner. Senare övergick 
man till att driva dem med vattenturbiner.  Det första elproducerande 
vattenkraftverket i Sverige byggdes 1882 i Rydal i Viskadalen. I början av 1890-talet 
utvecklades kraftöverföring med trefas växelström. Detta möjliggjorde 
kraftöverföring över längre sträckor vilket betydde att man inte längre behövde 
placera det som skulle ha energi precis intill vattnet. Detta medförde att det 
började byggas mer vattenkraftstationer för elproduktion.7 8 

 

2.1 Långgölsmåla 

 

Långgölsmåla kraftstation är en kraftstation som är belägen i Ronnebyån 2,1 mil 
norr om Ronneby utanför byn Backaryd. 1932 började Olofströms kraft AB att köpa 
upp mark för att kunna bygga stationen. Byggnationerna av vattenkraftstationen 
började 1934. Kraftstationen stod klar och invigdes 1935. De senaste åren har 
kraftstationen inte körts på full effekt då anläggningen har varit i så pass dåligt skick 
att detta inte var möjligt. År 2012 beslutade man att renovera och samtidigt 
effektivisera kraftstationen. 

  

                                                 

 

 

 

7 (Spade, 2008) 
8 (Sidén, 2009) 
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2.2 Förstudie 

En förstudie har gjorts av EON/ES 2008 på uppdrag av Olofströms Energiservice AB. 
Denna förstudie gjordes för att ta reda på vilket renoveringsbehov kraftstationen 
hade för att kunna säkerställa drift i ytterligare 30 år. I förstudien gjordes 
tillståndsbesiktning och det lämnades förslag på åtgärder. 

 

Förstudien visade i stora drag på tre alternativ:  

1. Att bygga om och ersätta gamla turbinen, generatorn och styrskåp med nytt 
och göra ganska mycket andra ombyggnationer för att säkra driften många 
år framöver. 
 

2. Att göra stora renoveringar på turbin och generator. Styrskåpet var så 
gammalt att det var svårt att få tag i delar och var i vilket fall som helst i så 
dåligt skick att det var tvunget att bytas ut för att säkerställa fortsatt drift.  
 

3. Att fortsätta laga som man gjort vilket får den konsekvensen att det blir 
mycket stilleståndstimmar och därmed uteblivna intäkter. Detta gör att det 
tredje alternativet inte är gångbart. 
 

Alternativ två är kanske det bästa ekonomiska i ett kortare perspektiv medan 
alternativ ett är ett dyrare alternativ men ger en långsiktig lösning med minimalt 
underhåll och stillestånd. Dessutom ger alternativ ett garanterat 
elcertifikatsersättning i 15 år vilket inte är helt säkert med alternativ två. Man kom 
fram till att en ombyggnation enligt alternativ ett var det bästa. Dessutom kom de 
fram till att man skulle göra ett partneravtal med NCC som skulle vara 
huvudentreprenör. Anbud togs in från olika turbintillverkare och kom fram till att 
det var TURAB i Nässjö som man ville ha. Den totala kalkylen på ombyggnationen 
var 18 miljoner, varav 10 miljoner var TURAB:s anbud som inkluderade turbin och 
generator. Den totala slutsumman blev ca 25,5 miljoner på grund av olika utgifter 
som varit svåra att förutse när man går in i en befintlig vattenkraftsstation. 
Återbetalningstiden beräknas till 20år. 
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3 FRÅGESTÄLLNINGAR OCH SYFTE 
 

Syftet med detta arbete är att söka svar på nedanstående frågeställningar. Detta 
ska påvisa vilka åtgärder som kan göras på en gammal vattenkraftsstation för att få 
en större utsläppsfri elproduktion och långsiktigt bättre ekonomi för kraftverket. I 
förlängningen kan andra se hur mycket energi som går till spillo i äldre 
vattenkraftverk och göra åtgärder utefter detta. 

 

3.1 Förändringar och effektökning 

Vilka åtgärder har gjorts på Långgölsmåla vattenkraftverk och vilken 

produktionsökning har dessa åtgärder lett till? 

3.2 Ekonomiska konsekvenser 

Vilka ekonomiska konsekvenser för Olofströms Energiservice AB har 
ombyggnationerna på Långgölsmåla lett till samt är detta försvarbart? 
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4 TEORI 

 

 

I ett vattenkraftverk utnyttjar man lägesenergin hos vattnet i ett vattendrag. Denna 
energi uppstår när vattnet från mark och vattenytor förångas som sedan 
kondenserar i molnen och faller ner på geografiskt högt belägna områden. Detta 
vatten rinner sedan från de höga områdena till havet via olika vattendrag. Energin i 
detta vatten kan man utnyttja genom att leda det igenom en vattenkraftstation.9 

 

Vattnets väg genom kraftverket. 

Vattnet rinner först till det övre vattenmagasinet (1) där det samlas upp. Via 
tilloppsledningen (2) leds vattnet ner till turbinen (3). I turbinen omvandlas vattnets 
energi till mekanisk energi. Efter turbinen sitter sugröret (4) som transporterar 
vattnet från turbinen till det nedre magasinet.  Den mekaniska energin överförs via 
en axel till en generator som omvandlar den till elektrisk energi, vilken 
transformeras upp i en transformator och skickas ut på elnätet.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

 

 

9 (Alvarez, 2006) 
10 (Alvarez, 2006) 

Fig.1 (Alvarez, 2006, s. 177) 

Fig.2 (Alvarez, 2006, s. 177) 
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Formel.1 

Effekt. 

De parametrar som avgör vilken nettoeffekt P [W] som en vattenkraftstation har är 
fallhöjden H [m], volymflödet Q [m3/s], densiteten på vattnet ρ [kg/m3], 
tyngdaccelerationen g [m/s2] samt den totala verkningsgraden η [%]. Detta enligt 
formeln nedan. 

𝑃 = 𝜌 × 𝑔 × 𝐻 × 𝑄 × η 11
 

 

4.1 Långgölsmåla kraftstation innan 
ombyggnad 

Långgölsmåla kraftstation är ett så kallat strömningskraftverk. Den har en damm, 
men mest för att få upp fallhöjden. Reglermagasinet är inte större än 450000 m3 

vilket räcker till 8 timmars drift. Dammens fallhöjd är 10.7 m.  
Turbinen innan renoveringen var en fullkaplan med en diameter på 1380 mm från 
Aktiebolaget Karlstad mekaniska verkstad Kristinehamn. Turbinen hade då en 
avgiven effekt på 1150 hk vid en fallhöjd på 10 m och ett varvtal på 375 rpm. 
Generatorn bestod innan renoveringen av en direktkopplad synkrongenerator från 
ASEA Västerås. Generatorn gav en spänning på 3300 V.  

De förändringar som gjorts på dessa delar efter byggnationen är ett byte av 
turbinblad till rostfria, detta skedde omkring 1970. Samt att generatorn lindades om 
1986 pga. att det hade uppstått ett jordfel i lindningarna. Ingen av dessa 
förändringar gav någon nämnvärd effekthöjning.  

Datablad över Långölsmåla innan ombyggnad 

Damm 

Fall höjd: 10.7 m 

Turbin  

Tillverkare:  
Aktiebolaget karlstads 

mekaniska verkstad 

Navdiameter: 545 mm 

Löphjulsdiameter : 1380 mm 

Effekt: 1150hk vid 10m fallhöjd 

Generator 

Tillverkare:  Asea 

Typ: Direktkopplad  
synkrongenerator 

Spänning: 3300v 

                                                 

 

 

 

11 (Fagergren, 2014) 
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5 METOD 

I detta arbete har en fallstudie på Olofströms Energiservice AB:s anläggning 
Långgölsmåla kraftstation utförts. De har valt att bygga om stationen pga. att den 
var i behov av reparation samt för att kunna öka produktionen och fortsatt kunna få 
elcertifikat. Rapporten är byggd på deras dokumentation innan, under och efter 
ombyggnationen. Därutöver har vi gjort besök av vattenkraftstationen där vi träffat 
och intervjuat personal från Olofströms Energiservice AB och byggaren NCC som 
varit huvudentreprenör åt Olofströms Energiservice AB. Turab från Nässjö som har 
varit turbinleverantör och via mail varit behjälpliga med frågor kring 
verkningsgrader, turbinkonstruktioner och övriga konstruktioner i direkt anslutning 
till turbinen. Vi har undersökt de förändringar som gjorts på kraftstationen som 
leder fram till effektiviseringar och bättre elproduktion. Dessutom har vi studerat 
ämnesspecifik litteratur och gjort ekonomiska beräkningar.  

Olofström Energiservice AB har dokumenterat produktionen per timme för 
kraftstationen åren 2010 fram till 2014. Eftersom den renoverade anläggningen 
togs i bruk den 5 februari 2015 och detta arbete skall vara inlämnat i maj 2015 har 
en sammanställning över dygns- samt månadsproduktionen gjort för feb och mars. 
Detta för att kunna jämföra hur mycket kraftstationen producerar nu jämfört med 
innan ombyggnationen. 
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6 RESULTAT 
 

6.1 Förändringar och effektökning 

En väldigt stor del till den ökade elproduktionen är att man ökat 
vattengenomföringen i turbinen. Olofströms Energiservice AB har ansökt hos miljö 
och vattendomstolen i Växjö för att öka vattengenomföringen från 11 m3/s till  
15 m3/s. Att ansöka om utökad vattendom (vilket i det här fallet innebär att man 
ansöker om att få köra mer vatten genom turbinen) är en ganska stor process och 
efter ca 12 månader av ansökningar, inlämnande av miljökonsekvensbeskrivning 
och domstolsförhandlingar så fick de en utökad vattendom. En väldigt stor del 
ca 40 % av totalinvesteringen är turbinen plus generatorn. Man uppskattar att den 
nya fullkaplanturbinen från TURAB har ca 6 % högre verkningsgrad. Detta baseras 
på erfarenhet från tidigare anläggningar.12  

 

Generatorn 

Den nya synkrongeneratorn på 1400kW är större än den gamla som var på 900 kW 
och har ca 5 % högre verkningsgrad. Den nya generatorn ger en spännig på 690 V, 
den gamla gav 3,3 kV. Man har valt 690 V eftersom att detta numera är en 
industriell standard. Detta medförde att man var tvungen att bygga om ställverket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

 

 

12 (Abrahamsson, 2015) 

Fig.3b Den nya generatorn. Foto: Jan Håkansson 

 

Fig.3a Den gamla generatorn. Foto: Jan Håkansson 
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Ställverk 

 

 

 

 

 

Fig.4a Gamla ställverket med 3,3/50kV transformator. Foto: Jan Håkansson 

Fig.4b Nya ställverket med 0,69/50kV transformator. Foto: Patric Vadman 
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Turbinen 

För att kunna öka volymflödet har man fått byta turbin och bygga om sugröret. Den 
nya turbinen har en löphjulsdiameter på 1700 mm jämfört med 1380 mm som den 
gamla hade. Även navdiameter är något större 640mm på den nya och 545mm på 
den gamla. Detta medföra att den nya turbinen har en vattenslukande area som är 
0.7 m2 större än den gamla. I den gamla konstruktionen avlastades egenvikten och 
vattenvikten via byggnaden ner till berggrunden i den nya är allt är monterat på 
sugröret som i sin tur står på berggrunden. Turbinen sitter även ca 50 cm högre 
placerad än den gamla. En annan förändring är att man gjort om sugröret så att det 
är rundat i botten. Eftersom den nya turbinen är större så har man även förlängt 
sugröret från 6m till 8,8 m mätt från centrum på turbinen. Detta för att få ner 
vattenhastigheten och återvinna så mycket energi som möjligt. 

 

 

 

 

 
Fig.6 Den här bilden visar det upphöjda sugröret. Dessutom så kan man se att bottengjutningen är gjord med en sluttning 
uppåt mot turbinen. Bakom turbinen sluttar botten nästan ända upp till ledskovlarna. Den gjutna sidoväggen smalnar av 
mot turbinen hela vägen runt för att till höger i bilden i gå ända intill ledskovlarna. Detta gör att man får den så kallade 
snäckformen. Foto: Jan Håkansson 

 

Fig.5 Det gamla sugröret till vänster och det nya till höger. Foto: Olofströms Energiservice AB 
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Vattenintag till turbinen 

Vattenintaget till turbinen har också gjorts om från att bara ha varit som ett stort 
rum runt turbinen till att bli som en snäcka vilket gör att vattnet ökar hastigheten 
som dessutom blir i rätt riktning in i turbinhuset och därmed ökar effekten på 
turbinen enligt fig.6. 

 

Tilloppskanalen 

Även tilloppskanalen från dammen in till kraftstationen har utökats genom att man 
tagit bort flera I-balkar som stod lodrätt i intaget och därmed hindrade en del av 
vattentillrinningen in till turbinen och dessutom skapade en del turbulens i vattnet.    

På tilloppskanalens sida så var det en järnstege monterad som användes för att 
komma ner till turbinen vid inspektion. Den hindrade också vattenflödet vilket 
gjorde att den demonterades och ersattes med en vattentät manlucka inne i 
turbinhallen enligt fig.7.  

 

 

  

Fig.7 Turbinen är till vänster och höger om den är manluckan med ett skruvat tätlock en bit ner för att inte vattentrycket 
ska tränga in med tanke på att bilden är tagen ca 7m under dämgränsen. För att kunna öppna manluckan måste 
intagsluckan först stängas så att hela snäckutrymmet är vattentömt. Foto: Patric Vadman 
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Styrskåp 

Styrskåpen är ersatta mot nya PLC skåp, vilka gör att det blir lättare att styra 
anläggningen och att läsa av data. Det nya PLC systemet har även högre driftsäkerhet 
än det gamla som använde reläer.  Fjärrmanövreringen sker ifrån Sundsvall de kör 
även övriga kraftstationer i ån. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

  

Fig.8b Det nya styrskåpet med PLC. Foto: Patric Vadman Fig.8a Det gamla styrskåpet med reläer. Foto: Jan Håkansson 
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Verkningsgradsjämförelse generator 

Verkningsgradsjämförelse mellan generatorerna (tyvärr fanns det inte samma  
Cos ϕ, men det ger ändå en indikation på verkningsgradsförbättring på den nya 
gentemot den gamla generatorn). Här kan man se att det framförallt har skett en 
verkningsgradsförbättring på dellast.  

Anläggningen är byggd för att klara ett flöde på 15 m3/s, men normalt körs 
anläggningen på 11 m3/s vilket är ca 75 %.  Detta pga. att man konstruerat övriga 
kraftverk i ån efter detta flöde. Med hänsyn till detta har man konstruerat stationen 
till att ha den bästa verkningsgraden vid just denna lasten.  

 Gamla 

generatorn 

Nya 

generatorn 

Verkningsgrad vid Last: 1/1 3/4 1/2 1/1 3/4 1/2 

Cos ϕ = 1 94,0% 93,5% 91,8% 95,4% 95,5% 95,1% 

Cos ϕ = 0,9    94,7% 94,8% 94,3% 

Cos ϕ = 0,8 92,3% 92,3% 90,0%    

 

  

Siffrorna är tagna från databladen från respektive synkrongenerator 
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6.1.1 Produktionsförändring 

I tabellen nedan kan man se produktion- och volymflöde dag för dag. Fram till och 
med 2014 är det den gamla anläggningen som är i drift. Siffrorna från 2015 är 
driftdata från den nya anläggningen. Mätningen på den nya anläggningen sker efter 
ställverket på utgående 50 kV-ledning i den gamla anläggningen skedde mätningen 
innan ställverket detta gör så att man får lägga till ca 40 kWh per dygn på 
produktion som försvinner i förluster och till lokal kraft i anläggningen. Volymflödet 
är uppmätt i Klåvbens kraftstation som ligger ca 5 km längre upp i Ronnebyån, men 
det rinner inte till några större vattendrag drag så flödet stämmer väldigt bra 
överens med Långgölsmålas flöde.  

      
Sammanställning flöde och 

produktion. Långgölsmåla februari 
      

Datum 

2011 2012 2013 2014 2015 

Flöde m3 
Produktion 
kWh 

Flöde m3 
Produktion 
kWh 

Flöde m3 
Produktion 
kWh 

Flöde m3 
Produktion 
kWh 

Flöde m3 
Produktion 
kWh 

6 14,822459 20549 11,279189 21021 12,527318 21468 10,823923 20559 17,221741 19109 

7 16,541372 20351 10,275211 20578 10,762398 21336 6,623815 15110 17,395381 29335 

8 17,323582 14531 11,10624 21113 11,605251 21297 4,718782 10836 18,405702 29173 

9 18,060727 20602 10,515337 20720 11,225414 21128 4,104649 10858 18,420549 31650 

10 16,653 19725 9,051606 18857 11,587651 20897 7,729034 14468 16,170978 32027 

11 17,685152 20906 10,774316 21221 11,557146 20828 9,791761 21635 15,308755 33464 

12 18,247863 20845 10,814257 21413 11,572704 21015 9,987053 21044 15,335573 33180 

13 18,042977 20692 10,620462 21496 11,353566 20524 9,234894 20046 15,346867 34341 

14 17,72955 20498 10,422788 21573 11,234906 20173 9,446394 20676 15,337716 33951 

15 17,628018 20451 10,69217 21697 11,217684 21084 10,449252 21562 13,894243 28869 

16 17,393284 20339 10,268559 21681 11,030645 21565 10,379374 21656 12,537199 31417 

17 17,385351 20360 10,093478 21590 10,369575 21388 11,959837 21407 12,548393 32617 

18 16,883573 20420 10,538207 21476 10,533241 21288 10,698239 20913 12,564301 29440 

19 16,474883 20177 10,692839 21648 9,78907 21101 10,156126 21398 12,589974 31634 

20 16,544802 19923 10,757494 21732 10,348631 20663 8,060853 19703 12,990001 30734 

21 16,558499 19917 10,982137 21587 10,688461 20730 10,658959 18223 13,646454 31601 

22 15,819394 19803 10,267625 21085 10,751041 21022 8,640588 18811 14,877414 32818 

23 15,207504 18335 10,967397 21383 10,760339 21267 10,250878 20947 14,951955 33072 

24 13,891614 17563 11,778322 21391 9,723742 19344 9,595408 20380 13,484165 33070 

25 13,291199 12262 13,933151 21273 9,654152 19745 9,854707 20609 13,408683 30819 

26 13,375509 18669 13,865438 20920 9,608348 19649 9,464011 20638 13,390409 31142 

27 13,185912 18242 12,589078 20478 9,514778 19557 9,035147 20828 13,427028 31713 

28 11,997252 15005 13,594212 20958 9,521387 19468 10,084295 21148 15,075655 29988 

29     13,506038 21314             

Total 
Produktion 

  440165   508205   476537   443455   715164 

Medel 
vattenföring 

16,119282   11,224398   10,736411   9,2064339   14,709962   

  

 

 

 

 

 

Tabell sammanställd med data från Olofströms Energiservice AB  
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De färgmarkerade siffrorna används för att göra en verkningsgradsjämförelse 
under avsnitt 7.2. Där kan man se att den nya anläggningen har en högre 
verkningsgrad än den gamla.    

 

 

 

 

      
Sammanställning flöde och 

produktion. Långgölsmåla mars 
      

Datum 

2011 2012 2013 2014 2015 

Flöde m3 
Produktion 
kWh 

Flöde m3 
Produktion 
kWh 

Flöde m3 
Produktion 
kWh 

Flöde m3 
Produktion 
kWh 

Flöde m3 
Produktion 
kWh 

1 9,724327 7168 12,952064 21212 9,589462 18075 10,1263 20173 13,529288 30410 

2 9,061503 8515 12,864383 21044 9,290193 18343 10,185881 20835 14,330418 33185 

3 10,622554 14209 13,458031 21199 6,533522 12919 10,23238 20659 15,453031 33280 

4 11,068556 20595 13,472162 21343 4,655567 11366 10,201556 20495 15,19411 33200 

5 10,928741 19906 11,943466 21419 5,508819 11078 10,192503 20237 15,040609 33048 

6 10,776611 19600 10,679205 21709 7,640388 15710 10,163413 17633 14,384911 31238 

7 10,693317 19434 10,648158 21645 9,556739 20509 8,5529 18422 13,646864 30423 

8 11,000798 20120 11,003642 21596 9,087066 18266 8,556109 17472 13,588308 30315 

9 11,525118 21391 11,918308 21519 7,645406 17208 7,17436 15726 13,554279 28118 

10 11,287629 21307 11,634829 21457 7,445722 15293 9,212735 16989 12,30296 27109 

11 11,443541 21288 9,659106 20448 6,816831 15491 9,225953 17264 12,060806 28830 

12 11,51359 21374 12,033229 21045 7,454009 17286 7,763799 14420 12,42923 29630 

13 11,345236 21302 12,001942 21322 6,130737 11752 9,479547 18969 12,271939 29692 

14 11,546332 21321 11,234979 20925 7,996401 15284 8,166023 18375 12,667652 29953 

15 11,53289 20790 10,784668 21283 6,662669 14669 8,469123 17940 12,972258 30101 

16 10,864868 21021 9,982519 21112 4,841387 11937 8,676541 17822 12,621834 28353 

17 5,060474 8206 10,658295 21211 6,22413 12553 8,738744 15816 12,074854 26210 

18 11,701323 21482 10,644611 21472 5,499053 11420 7,329519 15380 11,510888 25412 

19 11,831133 21507 10,627859 21739 6,265264 11389 6,186337 15436 11,142393 25391 

20 11,413491 21502 9,32414 21301 4,948535 11567 7,98919 14980 11,36135 25261 

21 11,32275 21456 9,487379 20369 5,074367 11527 4,626625 10522 11,27483 24832 

22 11,564318 21577 10,837295 20909 6,152829 11465 4,500471 10262 10,984266 23158 

23 11,528365 21673 8,985371 20091 5,401374 11428 5,217259 10329 10,737417 23043 

24 12,332905 21686 10,766758 20996 5,645749 11342 8,063209 16801 10,4102 22984 

25 14,046723 21549 10,250748 21236 5,756795 11533 10,437794 19806 10,141441 22964 

26 14,350746 21473 10,206497 21062 5,228884 11614 8,986126 18266 10,165029 22785 

27 14,215301 21396 10,215576 20921 5,901422 11423 8,965245 18658 9,693863 21562 

28 14,239496 21384 10,230572 20684 5,093928 11632 8,928161 18507 8,617866 16919 

29 14,325954 21373 10,242756 20569 5,020641 11352 8,307716 18418 8,303713 18744 

30 14,440265 21341 10,361773 20466 5,603629 11300 7,914839 17846 7,697843 19569 

31 13,872024 21365 8,476209 14051 5,503034 11244 8,617248 15113 8,955051 0 

Total 
produktion 

  608311   647355   417975   529571   805719 

Medel 
vattenföring 

11,650996   10,889888   6,4572436   8,4254066   11,907081   

Tabell sammanställd med data från Olofströms Energiservice AB  

 



 

16 

 

6.2 Ekonomiska konsekvenser 

Ekonomisk produktionsjämförelse 

Om man tar medelproduktionen enligt bilaga 1 som är 3993MWh/år och delar den 
med generatoreffekten som är 0,9 MW så får man fram den empiriska fullasttiden. 

3993MWh/0,9MW = 4437h/år 

Vi använder oss av elcertifikatersättning som baserar sig på årssnittet 2014 enligt 
Svensk Kraftmäkling13 och elersättning enligt Nordpool spot14. 

Utgår man från att man kan köra den nya turbinen lika många timmar som den 
gamla och dessutom lägger på elcertifikaten så får man följande utfall: 

 

 

  

                                                 

 

 

 

13 (Svensk Kraftmäkling, 2015) 
14 (Nord pool Spot, 2015) 

Ny-gam. Produktionsökning Ersättning Totalt

kW kW h kWh kr/kWh kr/år

(1400-900) 500 4437 2218500 0,29 643365 Totalt: prod.ökning och elcert.

kr/år

Ny Elcertifikat Ersättning Totalt 1749065

kW kW h kWh kr/kWh kr/år

1400 1400 4437 6211800 0,178 1105700

Total intäkt gamla anläggningen Intäktsskillnad gamla mot nya anläggningen

900 900 4437 3993300 0,29 1158057 1761489 kr/år

Total intäkt nya anläggningen

1400 1400 4437 6211800 0,47 2919546
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Ekonomisk flerårskalkyl 

Den här kalkylen är framtagen med hjälp av uppgifterna i stycket ovan. 
Avbetalningstiden bygger på en avskrivningstid om 20år vilket får ses som kort i 
vattenkraftssammanhang. Räntesatsen är det svåraste att bestämma eftersom 
ingen vet vad den kommer att vara framöver, vilket gjort att den för tillfället är högt 
satt, men i ett längre perspektiv är den trolig. Drift- och underhållskostnaden är satt 
efter vad Olofströms energiservice AB har räknat med. 

 

 

 

Efter år 20 så kommer amortering och ränta försvinna, men livslängden på 
investeringen förväntas vara minst 30 år. Detta innebär en resultatförbättring under 
år 21 med 1 340 000 kr, vilket ger mer än en fördubbling av det totala resultatet. 
Man bör också observera att resultatet minskar med 2/3 efter år 15 eftersom 
elcertifikaten då upphör. 

Långgösmåla kraftstation                                                                                                  Patric Vadman 20150402

Produktion: 6211 MWh/år Drift- och underhållskostnad år 1: 8,55 % av intäkten

Medelpris år 1: 0,47 kr/kWh Inflationen bedöms bli: 1,02 2%

Låneränta: 0,05 5,0% Antal amorteringsfria år: 0 år

Investeringskostnad: 25500 kkr Amorteringstid: 20 år

Medelpris år 16: 0,29 kr/kWh

ÅR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Intäkt 2919 2978 3036 3094 3153 3211 3269 3328 3386 3445

Ränta 1275 1211 1148 1084 1020 956 893 829 765 701

Amortering 1275 1275 1275 1275 1275 1275 1275 1275 1275 1275

Drift 250 255 260 265 270 275 280 285 290 295

Summa utg. 2800 2741 2682 2623 2565 2506 2447 2388 2330 2271

Netto för året 120 237 354 471 588 705 822 940 1057 1174

Ackumulerat 120 356 710 1181 1769 2475 3297 4237 5293 6467

ÅR 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Intäkt 3503 3561 3620 3678 3766 2378 2432 2486 2540 2594

Ränta 638 574 510 446 383 319 255 191 128 64

Amortering 1275 1275 1275 1275 1275 1275 1275 1275 1275 1275

Drift 300 304 309 314 322 203 208 213 217 222

Summa utg. 2212 2153 2094 2036 1979 1797 1738 1679 1620 1561

Netto för året 1291 1408 1525 1642 1786 581 694 807 920 1033

Ackumulerat 7758 9166 10692 12334 14120 14701 15395 16201 17121 18155
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7 RESULTATDISKUSSION 
 

Om man genomför samtliga föreslagna åtgärder förväntar vi oss att 
kraftverksägaren ska kunna få ett förbättrat ekonomiskt resultat och en kraftstation 
som kommer fungera under lång tid framöver, kanske 50-60 år med bara mindre 
reinvesteringar. Vi förväntar oss att det finns mycket energi att ta tillvara på som 
idag bara rinner förbi.  Kraftverken ska också vara mindre personalkrävande och 
mer lättskötta. De kommer också vara mer tillgängliga dvs. att de kommer ha färre 
stilleståndstimmar orsakade av t ex. löv eller att generatorerna slagit ifrån av någon 
anledning. Man kommer få elcertifikat efter ombyggnation vilket ger en väsentligt 
ökad intäkt på ca 30 %. Rapporten visar på att det för vattenkraftsägare är 
ekonomiskt försvarbart att göra nyinvesteringar i vattenkraftsstationer. 

 

7.1  Produktionsökning 

En sådan här ombyggnad och dess resultat av produktionsökning och ekonomiska 
konsekvenser är väldigt komplicerad att ge ett helt korrekt svar på innan man 
hunnit köra anläggningen under flera år om det ens då är möjligt. Det är många 
parametrar som ska vägas in. De ombyggnader som gjorts är svåra att ge en exakt 
verkningsgradsökning på och då speciellt för varje specifik förändring. T ex hur stor 
del av verkningsgradsökningen i praktiken är kommen ur sugrörsförlängningen eller 
snäckformen på intaget till turbinen. Även om man vet att de olika förändringarna 
har gett förbättringar i sig som gjort verkningsgradsökningar så får man ta det 
sammanslaget. Vi vet att den gamla turbinen hade en vattengenomföring på 11mᶾ/s 
och den nya på 15mᶾ/s och har då utgått från att det blir samma fullasttid i kalkylen. 
Det är inte helt rätt eftersom det troligen kommer bli färre fullasttimmar när man 
höjt vattengenomföringen, men eftersom det är omöjligt att veta framtida 
vattenföring i ån så har vi valt att ha det här som en felkälla, vilket läsaren får ta 
med i sin slutsats av den här rapporten. Det vi kan konstatera efter att ha gått 
igenom dokumenten och pratat med anläggningsansvarig är att ombyggnaden givit 
verkningsgradsökningar och en hittills stor produktionsökning jämfört med den 
tidigare anläggningen. 

 

Beräknad data efter ombyggnationen 

Produktionsökning 2,2 GWh 

Produktionsökning 55,6 % 

Intäktsökning 1760 kkr 

Payofftid 20 år 

 



 

19 

 

värdena är hämtade ur tabeller under avsnitt 6,1 där de har samma färgmakering 

7.2 Verkningsgradsökning 

Om man jämför vad den nya anläggningen producerar gentemot vad den gamla 
producerade vid ett visst volymflöde kan man få ut en teoretisk 
verkningsgradsökning. Denna är dock inte helt pålitlig då drifttimmarna per dygn 
inte är med. Det kan dock konstateras att den nya anläggningen har en högre 
verkningsgrad. 
I tabellen nedan har vi jämfört produktionsökning vid de flöden vi hade tillgång till 
när rapporten skrevs. De olika värdena är markerade med färger både i denna tabell 
och i tabellerna under produktionsökning för att kunna se var ifrån värdena är 
tagna. Vi har använts oss av formel.2 nedan för att räkna ut 
verkningsgradsökningen. 

 

Verkningsgradsökning 

Flöde 
m3/s 

Produktion 
Gammal 
kWh 

Produktion 
Ny            
kWh 

Ökning     
% 

11 21561 25391 17,8 

10 20835 22964 10,2 

9,6 20448 21562 5,4 

8 17940 18744 4,5 

 

 

𝑭ö𝒓ä𝒏𝒅𝒓𝒊𝒏𝒈 (𝒌𝑾𝒉)

𝒖𝒓𝒔𝒑𝒓𝒖𝒏𝒈𝒔𝒗ä𝒓𝒅𝒆𝒕(𝒌𝑾𝒉)
= 𝒑𝒓𝒐𝒄𝒆𝒏𝒕𝒖𝒆𝒍𝒍 𝒇ö𝒓ä𝒏𝒅𝒓𝒊𝒏𝒈(%)15 

Formel.2 

  

                                                 

 

 

 

15 (Anna, 2004, s. 49) 



 

20 

 

7.3  Ekonomi 

Vi ser att det finns goda ekonomiska förutsättningar för den genomförda 
ombyggnaden av kraftstationen. Ekonomiskt så har vi utgått från historiska priser 
på Nordpool, Svensk Kraftmäkling och vad Olofströms energiservice AB uppgett för 
förväntad drift- och underhållskostnad. När man gör en framtida budget så är det 
enda man egentligen vet vad som skett historiskt och inte vad som kommer att 
hända. Däremot så är det historiska perspektivet, det mest pålitliga som vi kunnat 
använda oss av för att få ett så trovärdigt och troligt utfall som möjligt och därför är 
den ekonomiska kalkylen uppbyggd på det. Vad elpriset kommer vara framöver 
påverkas av många faktorer t ex nederbörd, hög-/lågkonjunktur, politiska beslut 
som gör elanvändandet mer attraktivt eller negativt. En annan aspekt som kan 
komma att påverka det kommande elpriset är även en avisering om tidigarelagd 
nedläggning av baskraften i form av kärnkraftverk, vilket kan komma att påverka 
elpriset framförallt under vintern. Nästa osäkra del är elcertifikaten som har en 
väldig volatilitet och för tillfället ligger lågt, på ner mot ca 140 kr/MW apr 201516 
och har varit uppe på ca 370 kr/MW aug 200817. Förväntade drift- och 
underhållskostnader vet man till viss del vad de kommer hamna på eftersom man 
har avtal som man vet kostnaden av. Däremot så kan man inte veta hur mycket som 
kommer att gå sönder eller vilka kostnadsökningar som kommer framöver. Men 
Olofströms energiservice AB som har hand om flera vattenkraftsstationer måste ses 
som en väldigt pålitlig källa när det gäller drift- och underhållskostnader. Eftersom 
kostnaderna utgår från kostnader som varit med den gamla kraftstationen där det 
mesta var slitet så får man utgå ifrån att det kommer att minska de första åren 
innan stationen börjar bli sliten igen. Hade man fortsatt att reparera på den gamla 
anläggningen hade drift- och underhållskostnaderna stigit. Dessutom hade med 
största sannolikheten stora akuta kostnader uppstått och haveri när väsentliga 
delar i anläggningen nått slutet på sin tekniska livslängd. Hade man valt att inte 
bygga om hade man ändå varit tvungna att underhålla byggnader och dammar 
vilket endast hade varit en utgift som inte gett något tillbaka.   

Hela den ekonomiska analysen bygger på riksbankens inflationsmål som är 2 % 18 
och skulle det inte infalla på de ekonomiska områden som omfattar Långgölsmåla 
kraftstation så ändras kalkylen också.  

                                                 

 

 

 

16 (Svensk Kraftmäkling, 2015) 
17 (Svensk Kraftmäkling, 2009)  
18 (Sveriges Riksbank avdelningen för penningpolitik, 2012) 
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9                             BILAGOR 

BILAGA 1, historisk årsproduktion 

Årsproduktion 

År MWh År MWh År MWh 

1938 1775 1967 4525 1992 3865 

1939 1657 1968 4782 1993 4302 

1944 4242 1969 4380 1994 4979 

1945 5245 1970 4481 1995 4802 

1946 4830 1971 3291 1996 3652 

1947 2803 1972 2436 1997 4006 

1948 3813 1973 2621 1998 5565 

1949 2940 1974 3280 1999 4687 

1950 4877 1975 3424 2000 4170 

1951 3467 1976 1613 2001 5545 

1952 2313 1977 3944 2002 4520 

1953 2855 1978 4040 2003 2976 

1954 4025 1979 3503 2004 4437 

1955 4645 1980 3833 2005 3356 

1956 4174 1981 4546 2006 3795 

1957 4220 1982 3304 2007 5713 

1958 5261 1983 3777 2008 4721 

1959 3317 1984 4403 2009 3171 

1960 3619 1985 4537 2010 4615 

1961 5332 1986 3588 2011 4970 

1962 5483 1987 3813 2012 4025 

1963 3497 1988 5565 2013 3127 

1964 2200 1989 3183 2014 1971 

1965 4507 1990 3420     

1966 3657 1991 3650     

Max 5713 Medel 3992,773 Min 1613 

Summa Totalt MWh 276540 
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Bilaga 2, Foton på långgölsmåla kraftstation 
 
 

Långgölsmåla kraftstation invigningsåret 1935. Foto: Olofströmskraft AB 

Långgölsmåla kraftstation innan renoveringen 2014/15. Foto: Jan Håkansson 
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 Långgölsmåla kraftstation efter renoveringen . Foto: Patric Vadman 
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