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Sammanfattning	  

I	  Sverige	  finns	  enligt	  Svensk	  vattenkraftförening	  (SVKF,	  2011)	  1894	  småskaliga	  vattenkraftverk	  i	  drift	  
som	  tillsammans	  genererar	  4,3	  TWh	  el	  /år.	  Detta	  motsvarar	  årsförbrukningen	  för	  ca	  860	  000	  svenska	  
hushåll	  (beräknat	  på	  en	  årsförbrukning	  av	  5000	  kWh).	  I	  mitten	  av	  1950-‐talet	  fanns	  i	  Sverige	  runt	  4000	  
småskaliga	  vattenkraftverk	  i	  drift	  (SVKF,	  2011)	  innan	  billiga	  fossila	  bränslen	  och	  uran	  konkurrerade	  ut	  
dem	  så	  i	  dagsläget	  är	  enbart	  1894	  av	  dessa	  i	  bruk.	  Om	  slumrande	  mindre	  vattenkraftverk	  skulle	  
återupptas	  och	  ytterligare	  nya	  byggas	  så	  skulle	  vi	  i	  Sverige	  kunna	  utvinna	  ca	  7	  TWh	  förnybar	  el	  från	  
dessa	  årligen	  (SVKF,	  2011),	  vilket	  motsvarar	  ca	  1,4	  Miljoner	  hushåll.	  

Examensarbetet	  avser	  att	  beräkna	  och	  dimensionera	  en	  vattenkraftstation	  vid	  den	  befintliga	  
fördämningen	  i	  Olofsfors	  samt	  arbeta	  fram	  ett	  underlag	  om	  hur	  kraftstationen	  ska	  köras	  under	  den	  
tid	  som	  fiskmigrationen	  är	  som	  störst	  i	  Leduån.	  	  

Turbinen	  och	  generatorn	  till	  station	  i	  Leduån	  vid	  Olofsforsbruk	  har	  dimensionerats	  utifrån	  vilken	  
fallhöjd	  och	  vattenföring	  det	  är	  vid	  fördämningen.	  Till	  stationen	  valdes	  det	  en	  CK-‐1000RM	  turbin	  med	  
en	  4-‐polig	  250	  kW	  generator	  från	  Cargo	  &	  kraft	  turbin	  Sverige	  AB	  som	  beräknas	  att	  leverera	  1,2	  GWh	  
/år.	  För	  att	  underlätta	  fiskens	  återvandring	  från	  födelse-‐	  och	  lekplats	  till	  havet	  sätter	  man	  ner	  en	  1,5	  
m	  hög	  plåt	  vid	  intaget	  för	  att	  förhindra	  att	  ytvattnet	  ska	  flöda	  genom	  turbinen	  samt	  minska	  flödet	  
genom	  turbinen	  för	  att	  öka	  vattenflödet	  ut	  genom	  fisktrappan.	  Detta	  görs	  på	  grund	  av	  att	  fisken	  
under	  sin	  utvandring	  ofta	  simmar	  på	  1	  m	  djup	  och	  följer	  huvudströmmen	  i	  vattnet.	  Fiskens	  migration	  
styrs	  enbart	  av	  vilken	  temperatur	  det	  är	  i	  vattnet,	  inte	  av	  flöde	  eller	  tidpunkt	  på	  året.	  Detta	  medför	  
att	  man	  kan	  förutse	  när	  migrationen	  ska	  ske	  och	  utföra	  åtgärderna	  med	  att	  minska	  vattenflödet	  
genom	  turbinen	  och	  förhindra	  att	  ytvattnet	  passera	  genomturbinen	  med	  hjälp	  av	  plåten.	  	  	  
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Abstract	  

In Sweden there are 1894 small-scale hydropower plants in operation, which together 
generate 4.3 TWh of electricity per year according to Swedish hydropower compound 
(SVKF, 2011). This corresponds to the annual consumption of about 860,000 Swedish 
households (based on an annual consumption of 5000 kWh). In the mid-1950s there were 
around 4000 small-scale hydropower plants in operation in Sweden before cheap fossil fuels 
and uranium competed with them, in the current situation only 1,894 of these are in use. If 
slumbering small hydropower plants once again would be taken into use and some new ones 
are built, we would be able to extract about 7 TWh of renewable electricity from these 
annually in Sweden, representing about 1.4 million households. 

 
The thesis intends to calculate and construct a hydroelectric power plant at the existing dam 
in Olofsfors and give suggestions on how the power station should run during the time that 
fish migration is greatest in Leduån. 

 
The turbine and generator to the station in Leduån at Olofsfors is designed by the height of 
the fall and the water flow through the dam. The turbine selected for the station is a CK-
1000RM turbine with a 4-pole 250 kW generator from Cargo & power turbine Sweden AB, 
which is expected to deliver 1.2 GWh per year. To facilitate the fish migration from the birth- 
and breeding place to the sea, the plan is to put down a 1.5 m high plate at the intake to 
prevent the surface water to flow through the turbine. Then you reduce the flow through the 
turbine to increase the flow of water through the fish ladder. This is done because the fish 
during their migration often swims at depth of 1 m and the fish also follows the main stream 
of the water. Fish migration is solely controlled by the temperature in the water. This means 
that you can predict when the migration takes place and perform the actions to reduce water 
flow through the turbine and prevent surface water passing through the turbine with the plate. 
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Förord	  

Detta	  examensarbete	  är	  avslutningen	  på	  min	  3	  åriga	  utbildning	  inom	  energiteknik	  vid	  Umeå	  
universitet.	  Jag	  vill	  därför	  rikta	  ett	  stort	  tack	  till	  Peter	  &	  Sara	  Ruyter	  på	  Cargo	  &	  Kraft	  turbin	  Sverige	  
AB(CKTAB)	  för	  att	  ha	  gett	  mig	  möjligheten	  att	  genomföra	  detta	  examensarbete	  om	  
småskaligvattenkraft	  och	  erhållit	  de	  program	  jag	  har	  behövt	  för	  detta	  projekt.	  Jag	  vill	  även	  tacka	  Åsa	  
Lindström,	  intendent	  vid	  Olofsfors	  bruksmuseum	  som	  tillät	  mig	  att	  genomföra	  utredningen	  vid	  
Olofsfors.	  

Ett	  stort	  tack	  min	  handledare	  Jan-‐Åke	  Olofsson	  vid	  Umeå	  universitet	  för	  hjälpen	  med	  upplägget	  av	  
projektets	  samt	  genomförande	  och	  rapporten.	  	  
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1	  Inledning	  
	  
Olofsfors	  bruk	  grundades	  år	  1762	  av	  John	  Jennings	  tack	  vare	  Olofsfors	  stora	  energi-‐	  och	  
naturtillgångar.	  I	  Olofsfors	  fanns	  det	  tre	  stora	  nära	  belägna	  forsar	  vilket	  var	  en	  mycket	  viktig	  faktor	  
för	  att	  anlägga	  ett	  bruk.	  Forsarna	  dämdes	  för	  att	  kunna	  använda	  vattnet	  till	  att	  driva	  olika	  vattenhjul	  
till	  processerna	  vid	  bruket.	  Den	  mycket	  stora	  arealen	  med	  skog	  som	  fanns	  tillgänglig	  runt	  Olofsfors	  
var	  också	  en	  nyckelfaktor	  till	  att	  John	  Jennings	  valde	  att	  etablera	  bruket	  vid	  denna	  plats.	  Skogen	  
användes	  till	  stor	  del	  att	  tillverka	  träkol	  som	  användes	  till	  förbränningsbränsle	  i	  masugnen.	  I	  slutet	  av	  
1800-‐talet	  industrialiserades	  Sverige	  vilket	  medförde	  en	  stor	  efterfrågan	  av	  stål	  och	  järn	  och	  en	  ökad	  
utveckling	  inom	  bruksprocesserna	  på	  de	  större	  bruken	  vilket	  gjorde	  att	  de	  små	  bruken	  blev	  utslagna	  
från	  marknaden.	  Vid	  1900-‐talets	  början	  var	  all	  järn-‐	  och	  stålhantering	  nerlagd	  i	  Olofsfors	  men	  
smedjan	  var	  fortfarande	  i	  bruk	  där	  det	  tillverkades	  vagnshjul.	  Verksamheten	  utvecklades	  sedan	  till	  att	  
man	  producerade	  surrkättingar	  och	  på	  70-‐talet	  började	  man	  också	  tillverka	  borrstål,	  skopstål	  och	  
drivband	  till	  skogsbruket	  vilket	  fortfarande	  idag	  är	  Olofsforsbruks	  huvudsysselsättning.[1]	  

1.1	  Bakgrund	  
	  
Olofsfors	  bruksmuseum	  är	  beläget	  ca	  1	  mil	  från	  Nordmaling	  och	  genom	  bruksmuseets	  område	  rinner	  
Leduån	  vilken	  tar	  sin	  början	  i	  Stensvatten	  i	  Västerbotten	  och	  mynnar	  ut	  i	  havet	  vid	  Nordmaling.	  Vid	  
det	  gamla	  bruket	  finns	  tre	  vattendammar	  anlagda.	  I	  dagsläget	  används	  dock	  inte	  dessa	  dammar.	  År	  
2012	  utfördes	  det	  en	  undersökning	  om	  möjligheten	  att	  anlägga	  fisktrappor	  för	  dessa	  fördämningar.	  
Stiftelsen	  Olofsfors	  Bruksmuseum	  är	  idag	  intresserad	  av	  att	  anlägga	  småskalig	  vattenkraft	  vid	  dessa	  
dammar	  tillsammans	  med	  fisktrapporna.	  

1.2	  Syfte	  
	  
Projektet	  ska	  undersöka	  möjligheten	  att	  anlägga	  småskalig	  vattenkraft	  vid	  Olofsfors	  bruksmuseum.	  
Uppdragsgivare	  är	  Cargo	  &	  Kraft	  turbin	  Sverige	  AB	  (CKTAB).	  Eftersom	  att	  det	  planeras	  att	  anlägga	  
fisktrappor	  förbi	  fördämningarna	  vid	  bruket	  kommer	  det	  även	  att	  undersökas	  hur	  stationen	  på	  så	  
effektivt	  sett	  som	  möjligt	  ska	  köras	  för	  att	  inte	  skada	  smolten	  på	  dess	  utvandring	  från	  Leduån.	  	  	  

1.3	  Avgränsning	  
	  
Examensarbetet	  kommer	  enbart	  koncentrera	  sig	  på	  konstruktionen	  och	  energiproduktion	  på	  de	  olika	  
stationerna.	  Arbetet	  kommer	  inte	  att	  behandla	  tillståndskraven	  som	  måste	  till	  för	  att	  bygga	  
stationerna	  från	  diverse	  olika	  myndigheter.	  Dessutom	  kommer	  projektet	  inte	  ta	  hänsyn	  till	  hur	  
fisktrapporna	  kommer	  vara	  konstruerade	  utan	  på	  hur	  mycket	  vatten	  de	  planeras	  att	  utnyttja.	  
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1.4	  Småskaliga	  vattenkraftverk	  
	  
Definitionen	  på	  ett	  småskaligt	  vattenkraftverk	  i	  Sverige	  är	  ett	  vattenkraftverk	  som	  har	  en	  effekt	  på	  
mindre	  än	  1500	  kW.	  Definitionen	  i	  EU	  är	  mindre	  än	  10MW.	  

I	  Sverige	  finns	  enligt	  Svensk	  vattenkraftförening	  	  1894	  småskaliga	  vattenkraftverk	  i	  drift	  som	  
tillsammans	  genererar	  4,3	  TWh	  el	  /	  år.	  Detta	  motsvarar	  årsförbrukningen	  för	  ca	  860	  000	  svenska	  
hushåll	  (beräknat	  på	  en	  årsförbrukning	  av	  5000	  kWh).	  I	  mitten	  av	  1950-‐talet	  fanns	  i	  Sverige	  runt	  4000	  
småskaliga	  vattenkraftverk	  i	  drift	  innan	  billiga	  fossila	  bränslen	  och	  uran	  konkurrerade	  ut	  dem	  så	  i	  
dagsläget	  är	  enbart	  2000	  av	  dessa	  i	  bruk.[2]	  I	  Sverige	  och	  i	  övriga	  världen	  2011	  är	  denna	  billiga	  
energis	  tid	  slut	  och	  de	  fossila	  bränslena	  samt	  uranet	  är	  ändliga	  råvaror	  som	  inte	  förnyas.	  Vissa	  menar	  
att	  åtminstone	  vad	  gäller	  olja	  så	  är	  produktionstoppen	  redan	  passerad.[3]	  

Om	  slumrande	  mindre	  vattenkraftverk	  skulle	  återupptas	  och	  ytterligare	  nya	  byggas	  så	  skulle	  vi	  i	  
Sverige	  kunna	  utvinna	  ca	  7	  TWh	  förnybar	  el	  från	  dessa	  årligen	  (SVKF,	  2011),	  detta	  motsvarar	  ca	  1,4	  
miljoner	  hushåll	  (Beräknat	  på	  en	  årsförbrukning	  av	  5000	  kWh).	  	  Det	  finns	  alltså	  i	  Sverige	  ca	  2000	  
nedlagda	  små	  vattenkraftverk	  som	  väntar	  på	  att	  tas	  i	  bruk.	  Olika	  former	  av	  motstånd,	  bland	  annat	  
från	  sportfiskare,	  ofta	  med	  miljöprocesser	  i	  domstol	  som	  följd	  gör	  att	  många	  låter	  bli	  att	  försöka	  
återuppta	  produktionen	  i	  dessa	  små	  kraftverk.	  De	  initiala	  investeringarna	  kan	  också	  vara	  höga	  vilket	  
kräver	  vissa	  ekonomiska	  resurser.	  [4]	  
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2	  Teori	  
	  
Under denna del precenterars den grundläggande teori inom vattenkraft. 

2.1	  Stationens	  uppbyggnad	  
	  
En	  kraftstations	  uppbyggnad	  kan	  vara	  utformad	  på	  många	  olika	  vis	  men	  grundidén	  att	  vattnet	  ska	  
driva	  en	  turbin	  är	  den	  samma.	  Hur	  en	  station	  är	  uppbyggd	  är	  beroende	  hur	  terrängen	  är	  där	  man	  
ämnar	  bygga	  stationen.	  Vid	  en	  del	  platser	  där	  forsarna	  sträcker	  sig	  under	  längre	  sträcka	  bygger	  man	  
oftast	  stationer	  med	  en	  sluten	  uppställning.	  En	  sluten	  uppställning	  medför	  att	  man	  använder	  sig	  av	  
en	  tilloppstub	  för	  att	  kunna	  föra	  vattnet	  till	  turbinen	  (figur	  1).	  Vid	  relativt	  små	  fallhöjder	  och	  vid	  
fördämningar	  som	  visas	  i	  figur	  3	  använder	  man	  i	  stor	  uträckning	  sumpuppställda	  turbiner	  dessa	  är	  
betydligt	  billigare	  att	  bygga	  än	  de	  stationerna	  med	  sluten	  uppställning	  på	  grund	  av	  det	  behövs	  
mindre	  arbete	  och	  material	  för	  att	  konstruera	  stationerna.	  Vid	  en	  sumpuppställd	  station	  (figur	  5)	  
behöver	  man	  inte	  använda	  sig	  någon	  tilloppstub	  eller	  stålkonstruktion	  runt	  turbinen	  som	  vid	  en	  
slutenmaskin.	  Vattnet	  leds	  direkt	  in	  till	  sumpen	  där	  vattnet	  kan	  passera	  ut	  genom	  botten	  via	  en	  
turbin.	  Men	  om	  dämningen	  som	  visas	  i	  figur	  3	  är	  högre	  än	  7	  m	  och	  högre	  övergår	  man	  till	  en	  sluten	  
maskin	  enligt	  figur	  4	  och	  vid	  lägre	  fallhöjder	  används	  stationen	  i	  figur	  5.	  I	  konstruktionen	  med	  sluten	  
uppställning	  finns	  det	  två	  olika	  byggnadssätt,	  ovanjord-‐	  och	  underjordsstationer	  (figur	  1-‐2).	  Vid	  stora	  
vattendrag	  är	  det	  vanligast	  att	  man	  har	  underjordstationer	  för	  att	  uppnå	  så	  stor	  fallhöjd	  som	  möjligt.	  	  
För	  att	  konstruera	  tilloppstuber	  för	  den	  mängd	  vatten	  som	  krävs	  för	  de	  stora	  stationerna	  blir	  det	  inte	  
ekonomiskt	  hållbara	  att	  bygga	  den	  ovan	  jord	  på	  grund	  av	  storleken	  och	  materialåtgången	  för	  tuben.	  
Detta	  problem	  löser	  man	  genom	  att	  spränga	  ner	  tilloppstuben	  under	  marken/berggrunden	  (figur	  2).	  	  
	  

	  

	  

Figur	  1:	  Ovanjordskraftstation	  med	  sluten	  uppställning	  för	  mindre	  vattendrag.[5]	  	  	  
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Figur	  2:	  Underjordskraftstation	  med	  sluten	  uppställning.[6]	  	  	  

	  

	   	  

Figur	  3:	  Fördämning	  där	  sumpuppställda	  maskiner	  används	  i	  stor	  utsträckning.[7]	  	  
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Figur4:	  Sluten	  uppställning	  utan	  tilloppstub.[8]	  	  	  

	  

Figur	  5:	  Ett	  exempel	  på	  en	  sumpuppställd	  maskin.[9]	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

1: Intag 
2: Turbin 
3: Generator 
4: Transformator 
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2.2	  Hydrologi	  
	  
Effekten	  som	  utvecklas	  i	  en	  kraftstation	  kan	  beräknas	  med	  ekvation	  (1).	  Stationseffekten	  är	  
proportionell	  mot	  fallhöjden	  och	  flödet	  i	  vattendraget	  där	  stationen	  är	  belägen.	  För	  att	  kunna	  
beräkna	  energiproduktionen	  behöver	  man	  flödeshistorik	  från	  vattendraget	  där	  stationen	  är	  belägen.	  
Dessa	  uppgifter	  finns	  att	  hämta	  från	  SMHI	  vattenwebb.	  Med	  informationen	  från	  SMHI	  kan	  man	  göra	  
ett	  varaktighetsdiagram	  (figur	  6).	  Med	  hjälp	  av	  varaktighetsdiagrammet	  och	  stationens	  maximala	  
slukningsförmåga	  kan	  man	  avgöra	  hur	  mycket	  energi	  man	  kan	  producera.	  I	  figur	  6	  ser	  man	  ett	  
exempel	  på	  hur	  ett	  varaktighetsdiagram	  kan	  vara	  konstruerat.	  Den	  maximala	  slukningsförmåga	  är	  
markerat	  med	  en	  rödlinje	  i	  figur	  6.	  Denna	  linje	  är	  en	  avgränsning	  för	  att	  visa	  hur	  mycket	  vatten	  man	  
kan	  beräkna	  kunna	  gå	  genom	  turbinen.	  Område	  A	  i	  figuren	  är	  den	  vattenmängd	  som	  turbinen	  kan	  ta	  
tillvara	  på.	  Område	  B	  är	  den	  mängd	  vatten	  som	  stationen	  inte	  kan	  ta	  tillvara.	  Vid	  integration	  av	  
område	  A	  kan	  man	  beräkna	  energiproduktionen.	  	  	  	  
	  
P = H ∗ Q ∗ g ∗ η   	   [kW]	  	   	   	   (1)	  

där	  
H	  =	  fallhöjden	  [m]	  
Q	  =	  flödet [m3/s]	  
g	  =	  tyngdaccelerationen	  =	  9,81	  [m/s2]	  	  
η	  =	  totala	  verkningsgraden	  (ca	  80	  %)	  [-‐]	  
	  
	  	  

	  

Figur	  6.	  Varaktighetsdiagram	  under	  15	  år.	  
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2.3	  Löphjul	  
	  
Den	  centrala	  delen	  i	  ett	  vattenkraftverk	  är	  löphjulet.	  Löphjulet	  är	  den	  del	  i	  ett	  kraftverk	  som	  
omvandlar	  vattnets	  rörelseenergi	  till	  en	  roterande	  energi	  som	  sedan	  omvandlas	  till	  elektrisk	  energi	  i	  
generatorn.	  Löphjulets	  konstruktion	  är	  en	  mycket	  viktig	  faktor	  när	  det	  kommer	  till	  dess	  effektivitet.	  I	  
Sverige	  använder	  vi	  idag	  tre	  olika	  typer	  av	  löphjul	  Pelton,	  Francis	  och	  Kaplanlöphjul.	  

2.3.1	  Pelton	  
	  
Peltonlöphjulet	  uppfanns	  år	  1879	  av	  Lester	  Allan	  Pelton	  i	  Kalifornien.	  Löphjulet	  är	  konstruerat	  för	  att	  
ha	  en	  hög	  verkningsgrad	  på	  fallhöjder	  från	  100	  m	  och	  uppåt	  och	  förekommer	  enbart	  på	  ett	  fåtal	  
stationer	  i	  Sverige.	  Peltonlöphjulet	  skiljer	  sig	  både	  i	  utseende	  och	  på	  det	  sätt	  de	  överför	  vattnets	  
energi	  till	  mekanisk	  energi.	  Peltonlöphjulet	  är	  en	  impulsturbin	  till	  skillnad	  mot	  de	  övriga	  designerna	  
på	  löphjul	  som	  är	  reaktions	  turbiner.	  Vattnet	  leds	  in	  till	  turbinen	  via	  en	  tilloppstub	  och	  flödar	  sen	  
genom	  ett	  reglerbart	  munstycke	  vars	  funktion	  är	  att	  reglera	  pådraget	  på	  stationen.	  När	  vattnet	  har	  
passerat	  munstycket	  och	  riktats	  vinkelrätt	  mot	  löphjulets	  centrum	  träffar	  vattnet	  skålformade	  ytor	  
som	  är	  fästa	  på	  periferin	  på	  löphjulet	  (figur	  7).	  	  	  

	  	  

Figur	  7:	  Uppställning	  av	  en	  Peltonturbin	  med	  löphjul	  och	  pådragsventiler.[10]	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  

2.3.2	  Francis	  
	  
Francislöphjulet	  är	  konstruerat	  för	  fallhöjder	  mellan	  40-‐100	  m.	  Anledningen	  till	  att	  francislöphjulet	  
inte	  används	  i	  moderna	  vattenkraftstationer	  med	  låga	  fallhöjder	  är	  på	  grund	  av	  att	  löphjulet	  från	  en	  
Francisturbin	  får	  ett	  lägre	  specifikt	  varvtal	  än	  kaplanturbinen	  vid	  samma	  fallhöjd	  och	  flöde.	  Detta	  
medför	  att	  det	  krävs	  större	  uppväxling	  av	  varvtalet	  vilket	  resulterar	  att	  uppväxlingen	  blir	  dyrare	  
jämfört	  med	  en	  kaplanmaskin.	  Vid	  driftkörning	  är	  verkningsgraden	  på	  francislöphjulet	  nästan	  det	  
samma	  som	  på	  ett	  kaplanlöphjul	  vid	  75	  %	  pådrag.	  Men	  vid	  lågt	  pådrag	  är	  det	  en	  avsevärd	  skillnad	  i	  
verkningsgrad	  mellan	  dessa	  två	  löphjulsvarianter	  där	  kaplanlöphjulet	  är	  den	  mer	  effektiva	  av	  de	  två.	  
Dock	  finns	  det	  många	  kraftstationer	  med	  en	  låg	  fallhöjd	  som	  idag	  har	  ett	  francislöphjul	  installerat	  
detta	  tack	  vare	  att	  det	  var	  billigare	  att	  bygga	  en	  sådan	  maskin	  jämfört	  med	  en	  kaplanlöphjul.	  
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Figur	  8:	  Francisturbin[11].	  	  

	  

2.3.3	  Kaplan	  
	  
Ett	  kaplanlöphjul	  används	  vid	  fallhöjder	  under	  40	  m.	  En	  kaplanturbin	  är	  en	  mycket	  effektiv	  turbin	  där	  
man	  kan	  har	  stora	  variationer	  i	  både	  fallhöjd	  och	  flöde.	  Detta	  beror	  på	  att	  turbinen	  har	  både	  
reglerbara	  ledskenor	  och	  reglerbara	  löphjulsskovlar	  till	  skillnad	  från	  en	  Francisturbin	  där	  man	  enbart	  
kan	  reglera	  ledskenorna	  för	  att	  styra	  driften	  och	  effektuttaget	  från	  turbinen.	  Denna	  turbin	  med	  både	  
reglerbara	  ledskenor	  och	  löphjulsskovlar	  kallas	  ”full-‐kaplan”.	  Vid	  stationer	  med	  låg	  fallhöjd	  och	  låga	  
flöden	  ger	  inte	  tekniken	  från	  en	  ”full-‐kaplan”	  samma	  effekt	  som	  vid	  större	  stationer	  på	  grund	  av	  att	  
den	  procentuella	  ökningen	  som	  man	  åstadkommer	  med	  att	  finjustera	  ledskenor	  och	  löphjulsskovlar	  
inte	  ger	  så	  stor	  ekonomisk	  vinst	  jämfört	  med	  större	  stationer	  på	  1	  MW	  och	  uppåt.	  Att	  bygga	  de	  
rörliga	  ledskenorna	  och	  underhålla	  dem	  ger	  också	  en	  ökad	  kostnad.	  Vid	  småskalig	  vattenkraft	  där	  
man	  oftast	  har	  låga	  flöden	  och	  fallhöjder	  kan	  man	  istället	  använda	  en	  semi-‐kaplanturbin	  där	  man	  
fortfarande	  har	  reglerbara	  löphjulsskovlar	  men	  istället	  för	  rörliga	  ledskenor	  har	  man	  fasta	  ledskenor	  
vilket	  gör	  att	  produktionskostnaden	  och	  underhållskostnaden	  sänks	  markant.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  	  	  	  

Figur	  9:	  Ett	  Kaplanlöphjul.	  [12]	  	  	  	  
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2.4	  Tilloppstub	  
	  
	  I	  stationer	  med	  en	  sluten	  turbin	  måste	  man	  använda	  en	  tilloppstub	  för	  att	  kunna	  föra	  vattnet	  till	  
turbinen.	  När	  vattnet	  strömmar	  genom	  tilloppstuben	  uppstår	  friktionsförluster	  vilket	  gör	  att	  den	  
totala	  fallhöjden	  i	  en	  kraftstation	  minskar.	  För	  att	  kunna	  beräkna	  fallförlusterna	  i	  tilloppstuben	  
behöver	  man	  längden,	  diametern	  och	  material	  på	  tilloppstuben.	  Vid	  beräkning	  av	  fallförlusten	  
används	  ekvation	  2-‐3	  samt	  figur	  10.	  

	  
Fallförlusten	  beror	  på	  friktionskoefficienten,	  λ	  som	  i	  sin	  tur	  bestäms	  av	  Reynoldstal,	  Re	  och	  tubens	  
relativa	  råhet	  ε/d.	  Reynoldstal	  är	  ett	  värde	  som	  avgör	  om	  det	  är	  laminärt	  eller	  turbulent	  flöde	  i	  en	  
tub/rör	  och	  talet	  är	  dimensionslöst.	  Då	  Re	  <	  2300	  är	  strömningen	  genom	  tuben	  laminärt	  om	  Re	  >	  
2300	  är	  strömmingen	  turbulent	  i	  tuben	  vilket	  man	  alltid	  kan	  anta	  i	  tilloppstuber	  till	  
vattenkraftstationer.	  Den	  relativa	  råheten	  ε/d	  är	  ett	  sätt	  att	  jämföra	  hur	  ojämn	  ytan	  i	  tuben	  är	  
jämfört	  med	  tubens	  diameter.[13]	  

Re =
v ∗ d
𝐯𝐤

	   (-‐)	   (2)	  

	  

v=	  vattnets	  hastighet	  (m/s)	  	  
d=	  tubens	  diameter	  (m)	  
vk=	  mediets	  kinematiska	  viskositet	  (m2/s)	  

När	  Re	  och	  den	  relativa	  råheten	  är	  beräknad	  avläser	  man	  λ	  ur	  digrammet	  i	  figur	  10.	  

	  	  
Figur	  10:	  Relationen	  mellan	  friktionskoefficienten	  λ,	  relativa	  råheten	  och	  Reynolds	  tal.[13]	  
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När	  friktionskoefficienten	  λ	  har	  utlästs	  från	  figur	  10	  kan	  man	  beräkna	  fallförlusten	  i	  tuben	  med	  hjälp	  
av	  ekvation	  (3).	  I	  ekvation	  (3)	  ges	  fallförlusten	  i	  antal	  meter	  fallhöjd	  man	  förlorar	  på	  grund	  av	  tubens	  
konstruktion.	  I	  ekvationen	  ser	  man	  även	  att	  om	  man	  halverar	  storleken	  på	  tuben	  men	  bibehåller	  
samma	  flöde	  genom	  tuben	  ökar	  fallförlusterna	  16	  ggr.	  	  	  	  

∆h =
λ ∗ ld ∗

ρ ∗ v!
2

1000 ∗ g	  
(m)	   (3)	  

d=	  tubens	  inre	  diameter	  (m)	  
ρ=	  vattnets	  densitet	  (kg/m3)	  
v=	  vattnets	  strömningshastighet	  (m/s)	  
λ=	  friktionskoefficient	  (-‐)	  
g=	  tyngdaccelerationen	  (m/s2)	  
Δh=	  fallförlust	  över	  tuben	  (m)	  
l=	  Längd	  (m)	  

	  

2.5	  Generator	  
	  
I	  generatorn	  omvandlas	  den	  mekaniska	  energin	  från	  turbinen	  till	  elektrisk	  energi	  som	  produceras	  i	  
ett	  vattenkraftverk.	  Efter	  att	  generatorn	  har	  producerat	  elektrisk	  energi	  förs	  den	  vidare	  till	  en	  
transformator	  som	  transformerar	  om	  spänningen	  till	  den	  spänning	  som	  det	  närliggande	  
eldistributionsnätet	  har.	  Generatorns	  storlek	  och	  typ	  väljs	  utifrån	  effektbehovet	  och	  vilket	  varvtal	  
turbinen	  ger.	  Effekten	  på	  en	  generator	  avgörs	  av	  vilken	  fallhöjd	  och	  maxflöde	  man	  har	  vid	  
kraftstationen.	  När	  detta	  har	  beräknas	  dimensioneras	  generatorn.	  	  
Varvtalet	  på	  generatorn	  finns	  i	  olika	  standarder	  och	  varvtalet	  på	  generatorn	  avgörs	  av	  antalet	  
poler.[14]	  
	  	  
Generatorformel	  	  

n! = f ∗ !
!
∗ 60	  	  	  	  	  	   	   	   	   	   (4)	  

ns=	  synkront	  varvtal	  [rpm]	  	  
f=frekvens	  [Hz]	  	  
p=poltal	  (2,4,6,8,etc)	  
	  

2.5.1	  Asynkrongeneratorn	  (asynkronmaskin)	  
	  
En	  asynkrongenerator	  är	  egentligen	  en	  vanlig	  elmotor,	  till	  exempel	  en	  motor	  som	  sitter	  monterad	  på	  
en	  vedklyv.	  Asynkronmaskinen	  fungerar	  genom	  att	  ansluta	  växelström	  till	  maskinen	  som	  inducerar	  
ett	  magnetfält	  i	  rotorn	  vilket	  får	  den	  att	  börja	  rotera.	  För	  att	  en	  asynkronmaskin	  ska	  fungera	  i	  normal	  
drift	  måste	  magnetfältet	  som	  induceras	  i	  maskinen	  (50	  Hz)	  rotera	  snabbare	  än	  rotorn	  för	  att	  kunna	  
skapa	  något	  moment	  i	  motorns	  axel.	  När	  rotorn	  roterar	  med	  ett	  lägre	  varvtal	  än	  det	  synkrona	  
varvtalet	  uppstår	  det	  något	  som	  heter	  eftersläpning.	  Eftersläpningens	  storlek	  beror	  på	  hur	  stor	  
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belastningen	  är	  på	  motorn.	  Vid	  liten	  belastning	  är	  eftersläpningen	  nästan	  försumbar	  på	  grund	  av	  att	  
det	  inte	  krävs	  något	  stort	  moment	  men	  vid	  märkeffekt	  när	  momentet	  är	  som	  störst	  är	  
eftersläpningen	  normalt	  2-‐4	  %.	  En	  asynkronmaskin	  kan	  också	  användas	  som	  en	  generator	  utan	  att	  
man	  behöver	  modifiera	  maskinen.	  För	  att	  en	  asynkronmaskin	  ska	  kunna	  leverera	  energi	  krävs	  det	  att	  
man	  övervarvar	  maskinen.	  Om	  det	  givna	  varvtalet	  är	  1500	  rpm	  behöver	  man	  bara	  något	  som	  kan	  
driva	  motorn	  så	  att	  den	  börjar	  rotera	  snabbare,	  till	  exempel	  en	  vattenturbin.	  För	  att	  kunna	  producera	  
den	  maximala	  aktiva	  effekten	  måste	  generatorn	  drivas	  med	  ett	  varvtal	  över	  det	  synkrona	  varvtalet	  
som	  motsvarar	  eftersläpningen.	  Om	  eftersläpningen	  på	  en	  4	  polig	  (1500	  rpm)	  generator	  är	  3	  %	  (45	  
rpm)	  ger	  det	  att	  man	  måste	  varva	  generatorn	  med	  ett	  övervarv	  på	  45	  rpm.	  [14]	  	  	  	  

2.5.2	  Synkrongenerator	  (synkronmaskin)	  
	  
Synkrongeneratorn	  har	  fått	  sitt	  namn	  av	  att	  den	  arbetar	  alltid	  synkront	  varvtal	  med	  nätets	  frekvens.	  
Synkronmaskinen	  har	  alltid	  ett	  konstant	  varvtal	  oberoende	  vilken	  belastning	  som	  maskinen	  belastas	  
med	  detta	  ger	  att	  man	  inte	  har	  någon	  eftersläpning	  på	  en	  synkronmaskin.	  De	  vanligaste	  
synkronmaskinerna	  är	  så	  kallade	  innerpolsmaskiner,	  dess	  uppbyggnad	  består	  av	  att	  ankarlindningen	  
är	  placerad	  i	  statorn	  vilket	  medför	  en	  lättillgänglig	  trefaseffekt	  som	  inte	  behöver	  föras	  över	  via	  
borstar	  eller	  andra	  konstruktioner	  från	  roterande	  delar.	  För	  att	  kunna	  skapa	  elektricitet	  med	  en	  
generator	  behövs	  ett	  magnetfält,	  detta	  åstadkommer	  man	  en	  likströmslindning	  i	  rotorn.	  Denna	  
likström	  matas	  in	  via	  borstar	  eller	  släpringar	  som	  är	  fästa	  i	  rotorn.	  Likströmlindningen	  kallas	  
magnetiseringslindning	  och	  magnetiseringen	  är	  också	  reglerbar	  vilket	  medför	  att	  man	  kan	  
faskompensera	  elnätet	  till	  en	  vis	  del	  med	  hjälp	  av	  synkrongeneratorn.	  Synkrongeneratorn	  är	  inte	  
ekonomiskt	  försvarbar	  att	  installera	  i	  vattenkraftsstationer	  med	  en	  effekt	  under	  1	  MW.[14]	  	  	  

2.6	  Ekonomi	  
	  
Den	  största	  kostnaden	  ett	  småskaligt	  vattenkraftverk	  har	  är	  dess	  investeringskostnad	  om	  man	  jämför	  
med	  de	  övriga	  kostnaderna	  till	  exempel	  drift-‐	  och	  underhållskostnader.	  Kostnaden	  för	  olika	  stationer	  
varierar	  mycket	  beroende	  på	  vilket	  flöde	  och	  fallhöjd	  de	  har.	  En	  station	  med	  ett	  medelflöde	  på	  3,5	  
m3/s	  och	  en	  fallhöjd	  på	  4	  m	  jämfört	  med	  en	  station	  med	  liknade	  vattenföring	  men	  en	  fallhöjd	  på	  7	  m	  
har	  i	  huvudsak	  liknande	  maskiner	  så	  som	  löphjul,	  styrutrustning,	  turbinhus	  etc.	  Det	  som	  gör	  att	  det	  
kan	  skilja	  mycket	  i	  pris	  mellan	  stationerna	  är	  att	  stationen	  med	  7	  m	  fallhöjd	  har	  nästan	  den	  dubbla	  
effekten	  vilket	  gör	  att	  man	  måste	  dimensionera	  generatorn,	  lager,	  växelöverföring	  och	  
elkraftsutrustningen	  för	  att	  klara	  av	  effektökningen	  vilket	  leder	  till	  ökat	  pris	  trots	  att	  det	  nästan	  är	  
samma	  maskiner	  i	  båda	  fallen.	  

2.6.1	  Ersättning	  för	  producerad	  energi	  
	  
Vilken	  ersättning	  man	  får	  för	  den	  producerade	  energi	  man	  levererar	  ut	  på	  nätet	  beror	  på	  vilket	  avtal	  
man	  har	  och	  vilka	  man	  levererar	  till.	  Man	  kan	  teckna	  avtal	  med	  ett	  energibolag,	  till	  exempel	  
Vattenfall	  eller	  Umeåenergi	  och	  då	  varierar	  ersättningen	  från	  avtal	  till	  avtal.	  Om	  man	  väljer	  att	  sälja	  
sin	  producerade	  energi	  på	  den	  öppna	  marknaden	  så	  styrs	  ersättningen	  av	  Nord	  Pool.	  Nord	  Pool	  är	  
den	  nordiska	  elbörsen	  som	  jämför	  tillgången	  och	  efterfrågan	  på	  elenergi	  och	  gör	  dagliga	  
prissättningar	  per	  kWh.	  
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2.6.2	  Elcertifikat	  
	  
Utöver	  ersättningen	  från	  de	  energibolag	  som	  köper	  den	  producerade	  energin	  får	  man	  elcertifikat,	  
detta	  är	  ett	  statligt	  bidrag	  för	  att	  främja	  och	  stödja	  förnyelsebara	  energikällor.	  De	  
vattenkraftstationer	  som	  kommer	  kunna	  ta	  del	  av	  dessa	  bidrag	  måste	  uppfylla	  vissa	  krav	  [15]:	  

• Småskalig	  vattenkraft	  som	  vid	  utgången	  av	  april	  2003	  hade	  en	  installerad	  effekt	  om	  högst	  
1500	  kW	  per	  produktionsenhet.	  

• Nya	  anläggningar.	  
• Återupptagen	  drift	  i	  nedlagda	  anläggningar	  om	  det	  har	  gjorts	  så	  omfattande	  ombyggnader	  

eller	  andra	  investeringar	  att	  anläggningen	  ska	  anses	  som	  ny.	  

Kraven	  för	  ombyggnationer	  vid	  en	  station	  med	  återupptagen	  drift	  skall	  alla	  av	  nedanstående	  krav	  
uppfyllas	  för	  att	  kunna	  ta	  del	  av	  elcertifikaten.	  

• Vattenvägarna:	  brister	  i	  konstruktion	  och	  ytskikt	  på	  intagslucka,	  dammlucka,	  intagsgaller,	  
grindrensare,	  tilloppstub,	  tilloppskanal,	  sugrör	  och	  utloppskanal	  ska	  åtgärdas	  så	  att	  bristerna	  
inte	  påverkar	  anläggningens	  livslängd.	  

• Turbinen:	  alla	  ledskenor,	  löphjul	  eller	  löphjulskovlar	  ska	  ersättas	  med	  nya	  delar.	  Turbinens	  
löphjulskammare	  ska	  ytbehandlas	  och	  kavitationsskador	  ska	  repareras	  så	  att	  ursprunglig	  
geometri	  erhålls.	  

• Generatorn:	  rotor	  och	  stator	  ska	  omlindas	  eller	  bytas	  ut	  mot	  en	  ny.	  
• Styr-‐	  och	  reglersystem	  för	  anläggningen:	  systemet	  ska	  ersättas	  med	  nya	  delar.	  

2.6.3	  Nätnytta	  
	  
Nätnytta	  är	  den	  ersättningen	  man	  får	  tack	  vare	  av	  att	  man	  hjälper	  till	  att	  motverka	  spänningsfallet	  i	  
eldistributionsnätet	  vilket	  nätägaren	  tjänar	  på.	  Ersättningen	  för	  nätnyttan	  varierar	  mellan	  1-‐5	  öre	  
/kWh.	  Man	  kan	  även	  få	  en	  extra	  ersättning	  under	  de	  tider	  på	  dygnet	  det	  är	  höglasttimmar.	  
Höglasttimmar	  är	  de	  timmar	  det	  förbrukas	  mest	  energi	  under	  ett	  dygn.	  Ersättningen	  för	  producerad	  
energi	  under	  höglasttimmar	  varierar	  mycket	  från	  bolag	  till	  bolag.	  
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2.6.4	  LCC-‐analys/Riskanalys	  
	  
Riskanalysen	  är	  ett	  sätt	  att	  kontrollera	  hur	  ekonomisk	  känslig	  en	  kalkyl	  är.	  I	  en	  vattenkraftstation	  är	  
det	  två	  faktorer	  som	  påverkar	  de	  ekonomiska.	  Det	  ena	  är	  den	  årliga	  vattenföringen	  och	  det	  andra	  är	  
ersättningen	  per	  kWh.	  	  

LCC-‐analysen	  är	  en	  investeringsanalys	  enligt	  nuvärdesmetoden.	  Nuvärdesmetoden	  innebär	  att	  man	  
räknar	  om	  alla	  kostnader	  och	  intäkter	  under	  kalkylperioden	  till	  idag,	  detta	  kallas	  att	  diskontera.	  Vid	  
diskontering	  är	  det	  två	  formler	  man	  behöver,	  den	  första	  är	  nusummefaktorn	  vilken	  man	  använder	  för	  
att	  beräkna	  hur	  mycket	  intäkter/utgifter	  är	  värda	  i	  dagsläget.	  Detta	  är	  man	  tvungen	  att	  göra	  på	  grund	  
av	  intäkter	  man	  har	  om	  tio	  år	  inte	  har	  samma	  värde	  idag	  som	  de	  närliggande	  åren.	  När	  man	  vet	  
nusummefaktorn	  är	  det	  bara	  att	  räkna	  ut	  värdet	  på	  sina	  intäkter	  och	  kostnader.	  Efter	  detta	  räknar	  
man	  ut	  stationens	  nuvärde,	  vilket	  visar	  hur	  mycket	  stationen	  kommer	  att	  gå	  med	  i	  vinst	  under	  
kalkylperioden	  med	  omständigheterna	  man	  känner	  till	  idag.	  Med	  hjälp	  av	  LCC-‐analysen	  kan	  man	  
även	  undersöka	  vid	  vilket	  elpris	  det	  inte	  är	  ekonomiskt	  försvarbart	  att	  investera	  i	  stationen.	  

Nsf =
!!! !!!!

!
	  	  	  	  	  	  	  	   	   	   	  	   (5)	  

Nsf=	  Nusummefaktor	  
r	  =	  ränta	  
n	  =	  kalkylperiod	  (år)	  
	  
	  
	  
Stationens	  nuvärde.	  

NUV = I ∗ Nsf− U ∗ Nsf − K!	  	  	   	   	   (6)	  

NUV=Nuvärde	  
I	  =	  Intäkt	  
U	  =	  Underhåll	  
Ki	  =	  investeringskostnad	  
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3	  Laxens	  levnad	  
	  
Laxen	  finns	  i	  alla	  Sveriges	  omgivande	  hav	  och	  i	  vissa	  vattendrag.	  Laxen	  som	  lever	  i	  sötvatten	  
förkommer	  både	  i	  Vänern	  och	  Vättern	  där	  leken	  sker	  i	  vattendrag	  som	  har	  sin	  tillrinning	  till	  dessa	  
sjöar	  och	  där	  sjön	  utgör	  uppväxtområde.	  I	  havet	  runt	  Sverige	  finns	  det	  två	  sorters	  lax,	  den	  ena	  är	  
västkustlaxen	  vars	  uppväxtområde	  är	  ute	  i	  Atlanten	  och	  sedan	  finns	  det	  östersjölaxen	  som	  har	  sitt	  
uppväxtområde	  i	  Östersjön.	  Laxens	  lekområden	  är	  alltid	  i	  strömmande	  vatten	  över	  grus-‐	  och	  
stenbottnar	  och	  leken	  varar	  från	  september	  till	  november.	  Efter	  att	  fisken	  kläckts	  i	  de	  rinnande	  
vattnen	  där	  rommen	  lades	  stannar	  laxynglen	  kvar	  i	  vattendraget	  under	  ett	  till	  fem	  år.	  Efter	  detta	  
beger	  de	  sig	  nedströms	  för	  att	  ta	  sig	  till	  sina	  uppväxtområden,	  i	  detta	  skede	  kallas	  fisken	  för	  smolt	  
och	  är	  oftast	  10-‐20	  cm	  lång.	  När	  fisken	  har	  varit	  i	  uppväxtområdet	  1-‐4	  år	  återvänder	  fisken	  hem	  till	  
sitt	  hemvatten	  för	  att	  leka.	  Öringens	  levnadssätt	  är	  i	  stor	  utsträckning	  liknande	  laxens	  levnad.[16]	  

3.1	  Vandringsfisk	  och	  Vattenkraft	  
	  
När	  fördämningar	  byggs	  för	  att	  kunna	  etablera	  vattenkraft	  kan	  det	  finnas	  en	  risk	  att	  vandringsvägen	  
för	  vandringsfisk	  försämras.	  Det	  är	  därför	  mycket	  viktigt	  i	  dagens	  läge	  att	  vidta	  åtgärder	  för	  
vandringsfisken	  vid	  nybyggnationer	  av	  vattenkraftstationer	  och	  fördämningar.	  Ett	  sätt	  att	  underlätta	  
fiskens	  vandring	  är	  med	  hjälp	  av	  en	  fisktrappa	  eller	  ett	  omlöp	  förbi	  fördämningar.	  När	  smolten	  börjar	  
sin	  utvandring	  från	  sina	  vattendrag	  löper	  de	  en	  risk	  att	  kunna	  följa	  med	  vattenströmmen	  genom	  
turbinen	  istället	  för	  att	  gå	  via	  fisktrappan	  vilket	  medför	  en	  risk	  att	  smolten	  dör	  av	  att	  bli	  träffad	  av	  
turbinbladen	  och	  tryckskillnaden	  i	  turbinen.	  I	  genomsnitt	  överlever	  54,7-‐74,8	  %	  av	  den	  utlekta	  laxen	  
(kelt)	  som	  passerar	  genom	  turbinen	  och	  90,3-‐94,7	  %	  av	  smolten.[17]	  

3.2	  Fiskmigration	  
	  
Litteraturstudien	  resulterade	  i	  tre	  lösningar	  för	  att	  underlätta	  fiskens	  vandring	  från	  
lekplats/födelseområde.	  Studien	  visar	  att	  smolten	  under	  utvandring	  till	  havet	  är	  enbart	  styrd	  av	  
vilken	  temperatur	  det	  är	  i	  vattnet	  och	  att	  smolten	  simmar	  på	  ett	  djup	  mellan	  0-‐1,5	  m	  samt	  att	  
smolten	  följer	  vattnet	  där	  strömmen	  är	  som	  starkast.	  För	  att	  undvika	  att	  smolten	  ska	  passera	  genom	  
turbinen	  kan	  man	  sätta	  en	  skiva	  vid	  intag	  som	  sträcker	  sig	  1,5	  m	  ner	  från	  vattenytan	  och	  att	  man	  
reglerar	  ner	  effekten	  på	  stationen	  för	  att	  öka	  flödet	  ut	  genom	  fisktrappan.	  Detta	  kommer	  att	  styras	  
med	  hjälp	  av	  temperaturgivare	  på	  grund	  av	  att	  vid	  10-‐12°C	  är	  den	  största	  delen	  av	  smolten	  på	  väg	  ut	  
till	  havet	  [17].	  
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4	  Metod	  
	  
Denna	  rapport	  har	  genom	  litteraturstudier	  och	  beräkningar	  i	  olika	  program	  och	  en	  del	  mätningar	  
resulterat	  i	  ett	  resultat	  om	  hur	  vattenkraftstation	  i	  Olofsfors	  kan	  vara	  dimensionerad	  och	  byggd	  samt	  
hur	  stationen	  kan	  köras	  på	  ett	  så	  skonsamt	  sätt	  som	  möjligt	  för	  vandringsfisken.	  
Antaganden	  som	  har	  gjorts	  i	  detta	  projekt	  är	  både	  generella	  och	  specifika	  för	  denna	  kraftstation.	  

4.1	  Litteraturstudie	  
	  
Arbetet	  har	  två	  huvudsyften,	  dels	  att	  beräkna	  och	  dimensionera	  en	  kraftstation	  samt	  att	  försöka	  
arbeta	  fram	  ett	  underlag	  för	  hur	  man	  ska	  kunna	  köra	  kraftstationen	  för	  att	  underlätta	  fiskvandringen.	  
En	  litteraturstudie	  i	  dessa	  ämnen	  gjordes	  på	  examensarbeten	  som	  har	  utfört	  liknande	  projekt	  med	  
småskalig	  vattenkraft	  och	  artiklar	  om	  fiskvandringens	  migration	  till	  och	  från	  lek-‐	  och	  födelseplats.	  
Litteraturstudie	  om	  fiskens	  beteende	  har	  baserats	  på	  rapporten	  ”Behavior	  and	  Survival	  of	  Fish	  
Migrating	  Downstream	  in	  Regulated	  Rivers”.[17]	  	  	  

4.2	  Beräkningsprogram	  
	  
Beräkningsprogrammet	  som	  användes	  för	  att	  beräkna	  energiproduktionen	  är	  ett	  Excel	  dokument	  
från	  CKTAB	  som	  kallas	  HESA.	  Vid	  beräkning	  av	  energiproduktionen	  finns	  det	  en	  mängd	  
grundläggande	  parametrar	  som	  måste	  finnas	  enligt	  nedan.	  

• Geodetisk	  fallhöjd.	  
• Längd	  och	  diameter	  på	  tilloppstub.	  
• Ersättning	  för	  levererad	  energi.	  
• Vattenföring.	  
• Egen	  förbrukning	  av	  energi.	  
• Låneränta	  
• Kostnad	  för	  uppbyggnad	  av	  stationshuset	  och	  intaget	  samt	  läggning	  av	  tilloppstuben.	  
• Kostnad	  för	  generatorn	  och	  övrig	  kraftelektronik	  som	  är	  specifikt	  för	  stationen.	  	  

	  	  	  	  	  	  

4.3	  Ritningar	  
	  
Vid	  ritningskonstruktion	  av	  stationshuset	  och	  intaget	  användes	  Vectorworks	  2009.	  	  	  	  	  

4.4	  Utrustning	  
	  
För	  att	  kunna	  mäta	  fallhöjden	  vid	  till	  exempel	  fördämningar	  och	  forsar	  använder	  man	  lämpligen	  en	  
”WIKA	  CPH	  6200	  digital	  pressure	  gauge”.	  WIKA	  CPH	  6200	  använder	  sig	  av	  en	  slang	  som	  fylls	  med	  
vatten	  som	  sedan	  fästs	  vid	  en	  tryckgivare	  som	  är	  kopplad	  till	  en	  handenhet	  där	  man	  kan	  läsa	  av	  
höjdskillnaden.	  
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4.5	  Kraftstation	  
	  
Vid	  beräkning	  och	  dimensioneringen	  av	  kraftstationen	  användes	  beräkningsprogrammet	  HESA	  från	  
CKTAB.Vattenflödet	  som	  användes	  vid	  beräkningar	  av	  stationen	  är	  hämtade	  från	  SMHI´s	  vattenwebb.	  
För	  att	  kunna	  beräkna	  energiproduktionen	  så	  noggrant	  som	  möjligt	  användes	  
månadsmedelvattenföring	  från	  de	  15	  senaste	  åren.	  Vid	  mätning	  av	  fallhöjden	  vid	  den	  nedre	  
fördämningen	  användes	  mätinstrumentet	  WIKA	  CPH	  6200.	  	  
	  
När	  både	  fallhöjden	  och	  vattenföringen	  är	  känd	  kan	  man	  avgöra	  vilken	  storlek	  på	  turbinen	  som	  är	  
bäst	  lämpad	  för	  just	  detta	  fall.	  Vid	  bestämning	  av	  vilken	  storlek	  på	  turbinen	  man	  ska	  väljas	  måste	  
man	  göra	  en	  avvägning	  på	  produktionspriset	  av	  maskinen	  och	  hur	  mycket	  energi	  den	  kan	  producera.	  	  
Vid	  beräkning	  av	  effektutvecklingen	  i	  turbinen	  är	  följande	  saker	  avgörande:	  tilloppstubens	  längd	  och	  
diameter,	  maximala	  vattenföringen	  genom	  turbinen	  och	  geodetiska	  fallhöjden.	  Den	  geodetiska	  
fallhöjden	  är	  den	  maximala	  fallhöjden	  för	  en	  station.	  När	  alla	  dessa	  värden	  är	  kända	  kan	  
effektutvecklingen	  i	  turbinen	  beräknas	  och	  vid	  denna	  beräkning	  används	  HESA	  som	  sammanställer	  
alla	  dessa	  värden.	  När	  flödet	  ökar	  i	  tilloppstuben	  ökar	  även	  fallförlusterna	  i	  tilloppstuben,	  det	  är	  
därför	  viktigt	  att	  välja	  en	  tilloppstub	  med	  rätt	  diameter	  för	  att	  undvika	  allt	  för	  stora	  förluster.	  Efter	  
att	  ha	  beräknat	  alla	  fallförluster	  i	  till	  exempel	  tilloppstuben,	  sugröret	  och	  trottelventilen	  ger	  HESA	  ett	  
nytt	  värde	  på	  fallhöjden	  (nettofallhöjd)	  och	  den	  maximala	  vattenföringen	  genom	  turbinen	  som	  då	  
används	  till	  att	  beräkna	  storleken	  på	  generatorn.	  Storleken	  på	  generatorn	  väljs	  utifrån	  den	  effekt	  
turbinen	  beräknas	  att	  leverera	  men	  i	  de	  flesta	  fall	  överdimensionerar	  man	  generatorn	  som	  en	  
säkerhetsåtgärd	  för	  att	  försäkra	  sig	  mot	  eventuella	  beräkningsfel	  i	  och	  mätfel	  vid	  fallhöjden.	  	  	  	  	  
En	  annan	  viktig	  detalj	  när	  man	  ska	  beräkna	  och	  konstruera	  en	  vattenkraftstation	  är	  ekonomin	  på	  
projektet.	  Den	  avgörande	  detaljen	  är	  hur	  mycket	  man	  får	  betalt	  för	  varje	  kWh.	  I	  detta	  fall	  beräknades	  
intäkterna	  med	  en	  ersättning	  på	  0,70	  kr/kWh.	  I	  priset	  är	  både	  ersättningen	  per	  kWh	  och	  elcertifikatet	  
inräknat	  samt	  nätnyttan.[18]	  

4.6	  Ekonomisk	  Riskanalys	  
	  
Den	  ekonomiska	  känsligheten	  kommer	  att	  beräknas	  med	  hjälp	  av	  att	  iterera	  fram	  ett	  elpris	  så	  att	  
stationen	  visar	  ett	  nollresultat	  första	  året.	  Detta	  ger	  en	  bild	  på	  hur	  lågt	  elpriset	  kan	  sjunka	  tills	  
investeringen	  inte	  blir	  lönsam	  det	  första	  året	  men	  sett	  över	  femton	  år	  kan	  den	  fortfarande	  vara	  
ekonomiskt	  försvarbar.	  Ett	  ytterligare	  sätt	  att	  kontrollera	  den	  ekonomiska	  känsligheten	  är	  att	  göra	  en	  
LCC-‐analys.	  Denna	  metod	  beräknar	  hur	  mycket	  man	  tjänar	  på	  investeringen.	  Detta	  gjordes	  med	  hjälp	  
av	  ekvation	  1	  och	  2.	  Ingångsvärdena	  som	  användes	  vid	  LCC-‐analysen	  var	  tagna	  från	  HESA-‐analysen	  
där	  vi	  räknade	  med	  ett	  elpris	  på	  0,70	  kr/kWh	  och	  en	  energiproduktion	  på	  1,2	  GWh	  samt	  ett	  underhåll	  
på	  40700	  kr	  där	  både	  försäkring	  och	  tillsyn	  är	  inräknat.	  	  	  
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5	  Resultat	  
	  
Månadsmedelvattenföringen	  i	  Leduån	  från	  de	  senaste	  15	  åren	  presenterats	  i	  Tabell	  1	  	  

Tabell	  1:	  Medelflöde	  per	  sekund	  
	  för	  respektive	  månad.[19]	  

Månad	  	   Flöde	  	  
Jan	   2,88	  m3/s	  
Feb	   1,76	  m3/s	  
Mar	   1,61	  m3/s	  
Apr	   6,93	  m3/s	  
Maj	   12,2	  m3/s	  
Jun	   3,29	  m3/s	  
Jul	   2,57	  m3/s	  
Aug	   2,72	  m3/s	  	  
Sep	   3,65	  m3/s	  
Okt	   3,22	  m3/s	  
Nov	   4,98	  m3/s	  
Dec	   5,41	  m3/s	  

	  

Vid	  mätning	  av	  fallhöjden	  med	  WIKA	  CPH	  6200	  mättes	  den	  geodetiska	  fallhöjden	  till	  5,9	  m.	  Med	  hjälp	  
av	  vattenföringen	  och	  den	  geodetiska	  fallhöjden	  valdes	  det	  en	  CK1000RM-‐4	  semi-‐kaplanturbin	  med	  
en	  250	  kW	  generator.	  CK1000RM-‐4	  är	  en	  förkortning	  på	  att	  det	  är	  Cargo	  Kraft	  som	  är	  tillverkaren,	  
löphjulet	  är	  1000	  mm	  i	  diameter	  med	  4	  löphjulsskovlar,	  R	  står	  för	  att	  det	  är	  en	  rörturbin	  (sluten	  
uppställning)	  och	  M	  är	  att	  den	  är	  anpassade	  för	  vad	  som	  anses	  vara	  medelfallhöjd	  inom	  småskalig	  
vattenkraft.	  
	  
När	  turbinen	  är	  bestämd	  kan	  man	  dimensionera	  tilloppstuben.	  Tilloppstuben	  valdes	  att	  konstrueras	  i	  
trä	  med	  en	  diameter	  på	  1600	  mm	  .	  Tubens	  längd	  på	  45	  m	  valdes	  utifrån	  stationens	  placering	  mot	  
intaget	  till	  stationen	  visas	  i	  figur	  11.	  I	  figur	  11-‐13	  visas	  var	  stationen,	  tilloppstuben	  och	  intaget	  ska	  
vara	  placerad.	  Ritningar	  på	  stationshuset	  och	  intaget	  visas	  i	  bilaga	  2.	  Mer	  ingående	  resultat	  om	  
stationens	  ekonomi	  och	  produktionskalkyl	  visas	  i	  bilaga	  1.	  
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	  	  	  	  	  	  Figur	  11:	  Översikt	  på	  intaget	  och	  stationshusets	  placering.[5]	  

	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Figur	  12:	  Vy	  över	  tilltänkta	  placeringen	  av	  intaget.[5]	  
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              Figur	  13:	  Den	  tilltänkta	  sträckan	  för	  tilloppstuben	  till	  stationshuset	  .[5]	  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  Figur	  14:	  Stationshuset	  placering	  är	  tänkt	  på	  den	  plana	  delen	  till	  vänster	  om	  huset	  i	  bild.[5]	  
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5.1	  Energi	  och	  ekonomi	  	  
	  
När	  storleken	  på	  maskinen	  och	  dess	  placering	  är	  bestämd	  kan	  man	  beräkna	  kostnaden	  på	  
stationsbygget	  och	  maskinen,	  samt	  hur	  mycket	  energi	  stationen	  kommer	  att	  kunna	  producera.	  I	  
tabellerna	  2-‐3	  visas	  elproduktion	  och	  hur	  vattenföringen	  är	  fördelad	  mellan	  turbinen,	  fisktrappan	  och	  
utskovet.	  	  

Tabell	  2:	  Vattenflödet	  fördelat	  

Månad	  	   Vattenföring	  	   Genom	  turbinen	  	   Fisktrappan	  	   Utskov	  
Jan	   2,9	  m3/s	   2,8	  m3/s	   0,1	  m3/s	   0,0	  m3/s	  
Feb	   1,8	  m3/s	   1,7	  m3/s	   0,1	  m3/s	  	   0,0	  m3/s	  
Mar	   1,6	  m3/s	   1,5	  m3/s	   0,1	  m3/s	   0,0	  m3/s	  
Apr	   6,9	  m3/s	   4,3	  m3/s	   0,4	  m3/s	   2,2	  m3/s	  
Maj	   12,2	  m3/s	   4,3	  m3/s	   0,4	  m3/s	   7,5	  m3/s	  
Jun	   3,3	  m3/s	   3,2	  m3/s	   0,1	  m3/s	   0,0	  m3/s	  
Jul	   2,6	  m3/s	   2,5	  m3/s	   0,1	  m3/s	   0,0	  m3/s	  
Aug	   2,7	  m3/s	   2,4	  m3/s	   0,4	  m3/s	   0,0	  m3/s	  
Sep	   3,6	  m3/s	   3,3	  m3/s	   0,4	  m3/s	   0,0	  m3/s	  
Okt	   3,2	  m3/s	   3,1	  m3/s	   0,1	  m3/s	  	   0,0	  m3/s	  
Nov	   5,0	  m3/s	   4,6	  m3/s	   0,1	  m3/s	   0,3	  m3/s	  
Dec	   5,4	  m3/s	   4,6	  m3/s	   0,1	  m3/s	   0,7	  m3/s	  

	  

Tabell	  3:	  Genomsnittliga	  effekten	  på	  stationen	  per	  månad	  och	  	  
dess	  genomsnittliga	  verkningsgrad.	  Energiproduktionen	  per	  månad.	  	  	  	  

Månad	  	   Effekt	   Verkningsgrad	   Produktion	  
Jan	   118	  kW	   79	  %	   84	  822	  kWh	  
Feb	   65	  kW	   72	  %	   46	  539	  kWh	  
Mar	   59	  kW	   72	  %	   42	  144	  kWh	  
Apr	   193	  kW	   83	  %	   139	  290	  kWh	  
Maj	   193	  kW	   83	  %	   139	  290	  kWh	  
Jun	   139	  kW	   81	  %	   99	  964	  kWh	  
Jul	   105	  kW	   79	  %	   75	  296	  kWh	  
Aug	   100	  kW	   79	  %	   72	  312	  kWh	  
Sep	   145	  kW	   82	  %	   104	  560	  kWh	  
Okt	   136	  kW	   81	  %	   97	  658	  kWh	  
Nov	   205	  kW	   83	  %	   147	  309	  kWh	  
Dec	   205	  kW	   83	  %	   147	  309	  kWh	  
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Vid	  beräkningen	  av	  kostnaden	  på	  stationshuset,	  intaget	  och	  tuben	  användes	  schablonvärden	  [18].	  
Kostanden	  för	  turbinen	  med	  generator	  och	  styrsystem	  är	  givna	  av	  de	  underleverantörer	  som	  CKTAB	  
använder	  sig	  av.	  Monteringen	  av	  löphjulet	  och	  turbinen	  utför	  CKTAB	  med	  egen	  personal	  vilket	  också	  
är	  inräknat	  i	  priset.	  Kostanden	  för	  kraftverket	  visas	  i	  tabell	  4.	  

Tabell	  4:	  Kostnader	  för	  stationsbyggets	  olika	  huvuddelar.	  	  

Konstruktion	  	   	  	   Pris	  	  
Intag	   Isgrindar,	  intagsluckor,	  gjutning	  o.s.v.	  	  	   500	  000	  kr	  
Tub	   Materiel	  	   180	  000	  kr	  

	  
Läggning	  av	  tub	   50	  000	  kr	  

Turbin	   CK1000RM-‐4	  med	  generator	  och	  styrsystem	  	   3	  869	  801	  kr	  
Stationshus	  	  

	  
650	  000	  kr	  

Övrigt	   Nätanslutning	   100	  000	  kr	  
Delsumma	  1	  

	  
5	  349	  801	  kr	  

Oförutsedda	  utgifter	   2%	  på	  delsumma	  1	   106	  996	  kr	  
Projektering	   2%	  på	  delsumma	  1	   106	  996	  kr	  
Totala	  kostnader	  	   	  	   5	  563	  793	  kr	  
	  

Ekonomiberäkningarna	  som	  är	  utförda	  med	  hjälp	  av	  HESA	  är	  utförda	  med	  att	  stationsbygget	  
finansieras	  med	  lån	  till	  100	  %	  och	  en	  ränta	  4,5	  %	  och	  ett	  elpris	  på	  0,70	  kr/kWh	  [18].	  Kraftstationens	  
ekonomi	  visas	  i	  tabell	  4.	  

Tabell	  5:	  Ekonomiska	  resultatet	  från	  några	  år	  under	  kalkylperioden.	  	  	  

År	  	   1	   4	   8	   12	   15	  
Intäkt	   837	  546	  kr	   862	  925	  kr	   897	  963	  kr	   934	  424	  kr	   962	  738	  kr	  
Servicekostnad	   -‐25	  000	  kr	   -‐25	  250	  kr	   -‐26	  275	  kr	   -‐27	  342	  kr	   -‐28	  171	  kr	  
Försäkringskostnad	   -‐12	  000	  kr	   -‐12	  364	  kr	   -‐12	  866	  kr	   -‐13	  388	  kr	   -‐13	  794	  kr	  
Mätkostnad:	   -‐3	  700	  kr	   -‐3	  812	  kr	   -‐3	  967	  kr	   -‐4	  128	  kr	   -‐4	  253	  kr	  
Driftsresultat	   796	  846	  kr	   821	  499	  kr	   854	  855	  kr	   889	  566	  kr	   916	  520	  kr	  
Netto	  låneränta	   -‐251	  706	  kr	   -‐199	  629	  kr	   -‐130	  193	  kr	   -‐69	  436	  kr	   -‐17	  359	  kr	  
Årsresultat	   545	  140	  kr	   621	  870	  kr	   724	  662	  kr	   820	  129	  kr	   899	  161	  kr	  
Amortering	   -‐385	  756	  kr	   -‐385	  756	  kr	   -‐385	  756	  kr	   -‐385	  756	  kr	   -‐385	  756	  kr	  
Likviditetsöverskott	   159	  384	  kr	   236	  114	  kr	   338	  906	  kr	   434	  373	  kr	   513	  405	  kr	  
	  	  

Den	  ekonomiska	  känslighetsanalysen	  som	  har	  gjort	  i	  HESA	  visar	  att	  ett	  elpris	  under	  0,57	  kr/kWh	  gör	  
att	  det	  inte	  blir	  någon	  likviditetöverskott	  det	  första	  året.	  Med	  LCC-‐analysen	  beräknades	  ett	  nuvärde	  
på	  2,6	  Mkr	  med	  en	  kalkylperiod	  på	  15	  år	  och	  en	  ränta	  på	  4,5	  %	  och	  ett	  elpris	  på	  0,70	  kr/kWh.	  Med	  
hjälp	  av	  LCC-‐analysen	  beräknades	  det	  också	  fram	  hur	  lågt	  elpriset	  kan	  sjunka	  tills	  dess	  att	  
investeringen	  inte	  blir	  lönsam.	  I	  detta	  fall	  blev	  det	  0,50	  kr	  i	  ersättning	  per	  kWh.	  Det	  beräknades	  också	  
hur	  mycket	  energiproduktionen	  kan	  minska	  innan	  investeringen	  inte	  blir	  lönsam.	  Det	  visade	  sig	  att	  
om	  produktionen	  minskar	  med	  mer	  än	  29	  %	  på	  grund	  av	  minskad	  nederbörd	  är	  investeringen	  inte	  
försvarbar.	  	  
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5.2	  Sammanställning	  av	  resultat	  
	  
Till	  sationen	  valdes	  en	  CK-‐1000RM	  turbin	  och	  en	  250	  kW	  8-‐polig	  asynkrongenerator	  utifrån	  
månadsmedelflödet	  och	  en	  den	  uppmätta	  fallhöjden.	  Kostnaden	  för	  turbinen	  med	  styrutrustning	  
beräknades	  till	  3,9	  Mkr	  och	  uppbyggnaden	  av	  intag,	  tilloppstub	  och	  stationshus	  beräknades	  till	  
1´430´000	  kr.	  Den	  årliga	  energiproduktionen	  beräknades	  till	  1,2	  GWh.	  Exempel	  på	  en	  CK-‐1000RM	  
maskin	  visas	  i	  figur	  15.	  

	  

	  
Figur	  15:	  En	  sluten	  uppställning	  från	  CKTAB.[20]	  	  
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6	  Diskussion	  
	  
Jag	  anser	  att	  projektet	  har	  kommit	  fram	  till	  tillfredställande	  resultat	  om	  stationers	  ekonomiska	  kalkyl	  
samt	  lösningen	  mellan	  kraftstationsetableringen	  och	  fiskens	  vandring	  i	  Leduån.	  De	  olika	  
tveksamheter	  och	  osäkerheter	  jag	  har	  haft	  i	  detta	  projekt	  listas	  nedan.	  

• Elpriset	  är	  den	  viktigaste	  parametern	  för	  att	  en	  kraftstations	  ekonomi.	  	  	  
• Det	  svåra	  i	  ett	  projekt	  som	  detta	  är	  att	  avgöra	  vilket	  energipris	  man	  skall	  använda	  sig	  av	  i	  

kalkylen	  eftersom	  att	  elpriset	  styrs	  av	  tillgång	  och	  efterfrågan	  och	  skiljer	  sig	  från	  dag	  till	  dag.	  
Ett	  alternativ	  att	  försäkra	  sig	  mot	  låga	  elpriser	  är	  att	  binda	  ett	  avtal	  på	  ett	  antal	  år	  med	  till	  
exempel	  Vattenfall.	  Detta	  gör	  att	  man	  kan	  kalkylera	  med	  en	  högre	  säkerhet.	  Men	  jag	  tycker	  
personligen	  att	  det	  inte	  är	  någon	  bra	  idé	  på	  grund	  av	  att	  om	  elpriset	  går	  upp	  så	  står	  man	  
fortfarande	  kvar	  vid	  den	  ersättning	  man	  har	  bundit	  upp	  sig	  vid.	  Det	  är	  då	  bättre	  att	  titta	  på	  
hur	  den	  framtida	  konjunkturen	  ser	  ut	  och	  undersöka	  vilket	  elpris	  som	  Nord	  pool	  förutspår.	  
Man	  ska	  också	  tänka	  på	  att	  ett	  bolag	  som	  Vattenfall	  inte	  heller	  vill	  ta	  några	  risker	  när	  de	  
binder	  avtal	  med	  stationsägare	  så	  de	  är	  mycket	  noggranna	  att	  inte	  binda	  upp	  sig	  med	  ett	  för	  
högt	  elpris	  i	  sina	  avtal.	  

• Vattenföringen	  vid	  kraftstationen	  är	  också	  mycket	  svårt	  att	  beräkna	  och	  uppskatta.	  I	  
programmet	  som	  jag	  har	  använt	  mig	  av	  för	  att	  beräkna	  årsproduktionen	  använder	  man	  sig	  av	  
månadsmedelvärdet	  från	  de	  senaste	  15	  åren	  från	  SMHI	  vattenwebb.	  Vid	  dimensioneringen	  
och	  produktionsberäkningarna	  av	  stationen	  utgick	  jag	  från	  månadsmedelvärdet.	  När	  man	  
använder	  sig	  av	  månadsmedelvärden	  från	  de	  15	  senaste	  åren	  har	  man	  vissa	  år	  mycket	  
nederbörd	  och	  andra	  år	  där	  det	  är	  väldigt	  lite	  nederbörd	  vilket	  är	  helt	  normalt.	  
Problematiken	  är	  att	  stationen	  är	  dimensionerad	  för	  medelvärdet	  från	  dessa	  15	  år.	  Detta	  ger	  
att	  produktionskalkylen	  kan	  vara	  lite	  missvisande	  på	  grund	  av	  de	  år	  då	  det	  är	  mycket	  
nederbörd	  är	  det	  inte	  säkert	  att	  allt	  vatten	  kan	  passera	  genom	  turbinen	  på	  grund	  av	  
stationens	  maximala	  slukningsförmåga	  utan	  kommer	  att	  passera	  via	  utskovet.	  Dock	  har	  man	  
på	  CKTAB	  använt	  detta	  beräkningsprogram	  till	  att	  beräkna	  och	  projektera	  130	  stationer	  i	  
Sverige,	  Norge	  och	  England	  vilket	  visar	  på	  att	  felmarginalen	  som	  uppstår	  vid	  beräkning	  med	  
månadsmedelvärdet	  inte	  är	  så	  betydande.	  	  	  	  

• Placeringen	  av	  intaget	  och	  stationshuset	  är	  bara	  ett	  förslag	  som	  kan	  komma	  att	  ändras	  vid	  
ansökning	  av	  bygglov	  och	  liknade	  saker.	  Antagandena	  på	  hur	  mycket	  bygget	  av	  stationshuset	  
och	  intaget	  kommer	  att	  kosta	  är	  bara	  en	  uppskattning	  och	  kan	  skilja	  i	  pris	  beroende	  på	  vilket	  
byggföretag	  man	  anlitar.	  

• Åtgärdsförslaget	  för	  att	  underlätta	  fiskmigrationen	  av	  smolten	  som	  ska	  ut	  till	  havs	  är	  enbart	  
baserad	  på	  litteraturstudier	  men	  åtgärderna	  anser	  jag	  är	  fullt	  rimliga	  i	  avseende	  på	  
stationsägaren	  ägarens	  produktionsbortfall	  och	  fiskmigrationen.	  Men	  om	  beställaren	  har	  för	  
avsikt	  att	  gå	  vidare	  med	  denna	  förstudie	  skulle	  jag	  rekommendera	  att	  kontakta	  seriösa	  
entreprenörer	  inom	  detta	  område	  och	  diskutera	  detta	  åtgärdsförslag.	  

	  

	  



24 
 

7	  Slutsats	  
	  
Efter	  att	  ha	  utfört	  detta	  projekt	  kan	  jag	  konstatera	  att	  det	  är	  fullt	  möjligt	  att	  anlägga	  en	  
vattenkraftstation	  vid	  Olofsfors	  bruksmuseum	  ur	  en	  ekonomisk	  synpunkt.	  I	  projekt	  har	  jag	  också	  
insett	  att	  det	  går	  att	  anlägga	  småskaligvattenkraft	  med	  faunapassage	  utan	  några	  stora	  problem.	  Det	  
viktigaste	  för	  att	  kunna	  genomföra	  ett	  projekt	  som	  detta	  är	  att	  informera	  länsstyrelsen	  
lokalbefolkningen	  och	  andra	  berörda	  parter	  om	  vattenkraftens	  samt	  fiskvandringens	  betydelse	  för	  
Sveriges	  miljö	  och	  dess	  framtid.	  I	  dagsläget	  pratas	  det	  mycket	  om	  ”grönel”	  och	  min	  åsikt	  är	  att	  vi	  inte	  
kan	  producera	  någon	  elektiskenergi	  som	  är	  mer	  miljövänlig	  än	  småskaligvattenkraft	  som	  anläggs	  
tillsammans	  med	  en	  faunapassage.	  Dammarna	  i	  Olofsfors	  tycker	  jag	  är	  ett	  mycket	  bra	  exempel	  på	  
hur	  man	  kan	  kombinera	  ett	  vattenkraftverk	  med	  en	  faunapassage	  för	  att	  producera	  ”grönel”.	  Vid	  en	  
utbyggnad	  av	  vattenkraft	  i	  Olofsfors	  med	  tillhörande	  faunapassage	  för	  fisk	  och	  andra	  vattenlevande	  
djur	  så	  skulle	  denna	  station	  levererar	  1,2	  GWh	  vilket	  motsvarar	  hushållselen	  för	  240	  svenska	  hushåll.	  
Denna	  investering	  skulle	  kosta	  5,5mkr	  och	  en	  payoff	  på	  7,3år.	  Problemet	  med	  att	  beräkna	  
elproduktionen	  är	  att	  man	  aldrig	  kan	  förutspå	  hur	  nederbörden	  kommer	  att	  vara	  de	  kommande	  åren	  
men	  jag	  tycker	  att	  SMHIs	  nederbördsdata	  från	  de	  senaste	  11	  åren	  är	  den	  bästa	  metoden.	  Det	  samma	  
gäller	  ersättningen	  för	  producerad	  kWh	  det	  är	  bara	  uppskattningar	  på	  hur	  det	  har	  sett	  ut	  och	  hur	  
man	  tror	  att	  framtiden	  kommer	  att	  se	  ut.	  	  	  

8	  Rekommendationer/Fortsatt	  arbete	  
	  
Till	  fortsatt	  arbete	  rekommenderas	  att	  göra	  en	  ingående	  undersökning	  om	  vem	  som	  äger	  fallrätten	  
vid	  dammarna	  i	  Olofsfors	  samt	  undersöka	  om	  bygglov	  med	  tanke	  på	  att	  området	  kring	  bruket	  är	  K-‐
märkt.	  Efter	  man	  har	  utrett	  vem	  som	  äger	  fallrätten	  och	  fått	  ett	  underlag	  på	  hur	  man	  kan	  lösa	  
problematiken	  med	  att	  området	  är	  K-‐märkt	  bör	  man	  gå	  till	  länsstyrelsen	  och	  diskutera	  stationsbygget	  
och	  vid	  denna	  diskussion	  kan	  man	  använda	  denna	  rapport	  som	  referens	  på	  hur	  stationens	  är	  
uppbyggd	  och	  samarbetet	  med	  fisktrappan.	  	  

När	  tillstånden	  med	  länsstyrelsen	  och	  byggloven	  är	  klara	  bör	  man	  ta	  kontakt	  med	  CKTAB	  för	  att	  göra	  
en	  mer	  exakt	  ekonomiskkalkyl	  där	  man	  kontaktar	  byggföretag	  och	  tubtillverkare	  för	  att	  ge	  mer	  
korrekta	  prisuppgifter	  för	  stationsbygget.	  	  	  	  	  	  	  	  	  
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Bilagor	  

Bilaga	  1	  	  	  Ekonomi	  och	  produktions	  beräkningar	  från	  HESA.	  	  	  
	  
Figur	  1-‐3	  visar	  beräkningsresultat	  från	  HESAN.	  

  

Figur	  1:	  Kostanden	  över	  det	  totala	  stations	  bygget.	  


