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Sammanfattning 
I detta examensarbete presenteras en metod för att enkelt kunna göra en bedömning av om det 
är lönsamt att investera i småskalig vattenkraft. Det undersöks också hur den småskaliga 
vattenkraftens förutsättningar på den framtida elmarknaden ser ut. Detta görs genom en 
inventering av teknik, ekonomi och miljöaspekter. Inventeringen ger också svar på hur ett 
investeringsprojekt ska genomföras. 
 
Hydrolyzer kallas excelverktyget som utvecklats för att göra lönsamhetsbedömningen. Det 
fungerar så att indata matas in och sedan beräknas investeringens lönsamhet och en 
känslighetsanalys genereras. I verktyget kan olika investeringsalternativ läggas in som sedan 
beräknas och rangordnas. Exempelvis kan en större reparation jämföras med att bygga en helt 
ny station eller rensningar utvärderas.  
 
Småskalig vattenkrafts lönsamhet och produktionskostnader beror till största del på hur stor 
grundinvesteringen blir. Produktionskostnaden är i snitt bland de billigaste produktionsslagen 
som kan komma att byggas i framtiden. Trenden gäller vid jämförelse både bland förnybara 
och bland övriga produktionsslag. På elmarknaden pekar det mesta på att priset inte kommer 
att sjunka tillbaka till historisk nivå. Detta då bränslena är bristvara och att en allt större 
miljöhänsyn krävs vilket pressar upp priset. Prisutvecklingen talar för att om ett 
investeringsbeslut tas där kalkylen visar lönsamhet så kommer detta också att infalla.  
 
Investeringar i småskalig vattenkraft vid befintliga dammar bedöms vara samhällsekonomiskt 
och miljömässigt fördelaktigt. Småskalig vattenkraft producerar ren el men ger 
miljöstörningar lokalt. Vid befintliga dammar är dock denna skada redan skedd och väldigt 
kostsamt att återställa om det överhuvudtaget är möjligt. Miljöproblemen kan dock kraftigt 
minskas genom byggnation av fiskpassager m.m. Möjligheten att bygga vid befintliga 
dammar kan vara beroende av elcertifikat om de lokala förutsättningarna är dåliga. I rapporten 
visas också genom ett exempel att ekonomin för miljöförbättrande åtgärder oftast är beroende 
av elcertifikat och att mintappningar inte är större än nödvändigt. 
 
Investeringsprojektet bör börja med att ta fram scenarion att utvärdera utifrån hur 
vattendomen kan tänkas bli. Elnätets kapacitet ska också undersökas tidigt. Materialen ska 
väljas med omsorg och utvärderas med stjärndiagram. En synkron generator utan växel ska 
övervägas till kraftverket. Turbintypen ska föreslås av tillverkaren och denna ska kunna 
garantera verkningsgrader och kavitationsmotstånd. Dränkbara turbiner ska övervägas då 
dessa kräver väsentligt mindre byggnationsarbeten. Inblandade i projektet ska ha rätt 
kunskaper och anbuden ska tas in som klumpsummor där visst ansvar tas för svårbestämda 
kostnader. 
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Abstract 
Small scale hydro power investments at existing dams 
- An inventory of technology and economic and environmental aspects 
 
In this thesis a method for evaluating investments in small scale hydro power is presented. An 
analysis of the future position that small scale hydro production will have on the Nordic 
electricity market is also carried out. This is done by an inventory of technology and 
economic and environmental aspects. The inventory is also a guide as to how the project 
should be implemented. 
 
Hydrolyzer is the name of the Excel tool developed to evaluate investments. The tool requests 
input data from the user and then evaluates the investment and generates a sensitivity 
analysis. Several projects or scenarios can be entered and are then ranked after profitability. 
For example a major repair can be compared to a new power station and tailrace excavations 
are possible to evaluate. 
 
The profitability of small scale hydro power investment mainly depends on the size of the 
initial investment. The power generation costs average among the lowest among possible 
future power plants. This trend applies to comparisons between renewable and fossil 
production plants. Electricity prices will probably not fall back to historic levels, due to fuel 
shortage and increasing environmental concerns. Price prognosis therefore indicates that 
investments, which on calculation seem profitable, will also be so. 
 
Small scale hydro investments at existing dams are socio-economically and environmentally 
sound. The investments contribute with clean power but have local environmental impacts. At 
existing dams this damage is already done and expensive to undo if at all possible. The 
environmental impacts can be dramatically reduced by construction of fish passages etc.  In 
the thesis an example shows that economic resources for environmental constructions often 
depend on electricity certificates and that residual flows aren’t greater than necessary. 
 
An investment project should start by evaluating possible scenarios that the hydro power 
permit may result in. The transmission capacity should also be investigated at an early stage. 
Materials should be chosen with care and evaluated with a star diagram. A synchronous 
generator without a speed increaser should be considered for the hydro investment. The 
turbine type should be suggested by the manufacturer who also has to be able to guarantee 
efficiencies and cavitation resistance. Submersible turbines should be considered as they 
significantly reduce building costs. Involved persons need to be experienced and the tenders 
should be lump sums except for costs which are difficult to determine. 
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Förord 
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vid Linköpings universitet har varit examinator.  
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Mälarenergi, branschkollegor och för övriga aktörer i branschen i utvecklingsprocessen av 
den framtida småskaliga vattenkraften. Rapporten bör i stort vara förståbar för en icke 
ingenjör men vissa delar kan kräva grundläggande ingenjörskunskaper. 
 
Jag vill tacka Mats Lindberg, chef för affärsområdet Kraft vid Mälarenergi, för förtroendet att 
genomföra detta examensarbete. Ett stort tack även till examinator Mats Söderström för 
handledningen under arbetets gång. 
 
Jag vill även tacka följande personer på Mälarenergi som bidragit på olika sätt till 
examensarbetet. Göran Algroth och Ulf Andersson för besvarandet av många frågor, Yttre 
gruppen för visning av kraftstationerna, övrig personal på Mälarenergi som varit inkopplade 
under arbetets gång och alla utomstående som svarat på frågor. 
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1 Inledning 
I det här kapitlet presenteras bakgrunden och syftet med examensarbetet. Metoden som 
använts och de avgränsningar som gjorts behandlas också. 

1.1 Bakgrund 
Mälarenergi Vattenkraft AB äger och driver 24 mindre vattenkraftverk av varierande ålder i 
Arbogaån, Hedströmmen, Kolbäcksån och Svartån. Dessutom ansvarar bolaget för 
vattenregleringen i 11 dammar i dessa vattendrag. Kraftraftstationerna är på mellan 0,15 och 
15 MW och kan ses i figur 1. De flesta är mellan 0,5 och 2 MW. Som jämförelse kan nämnas 
att de allra mest effektkrävande hushållsapparaterna exempelvis ugnen har en effekt runt 
2 kW och att ett kärnkraftverk har en effekt mellan 600 och 1200 MW. 
 

 
Figur 1 Mälarenergis vattenkraftstationer [2] 

 
De förbättrade ekonomiska förutsättningarna för den småskaliga vattenkraften som skett de 
senaste åren har för Mälarenergi inneburit möjligheter till upprustning. Hittills har arbetet 
koncentrats till att förbättra dammar, luckor, kommunikationsutrustning och renovering av 
t.ex. några enskilda generatorer hos i övrigt välfungerade vattenkraftverk. Nu vill Mälarenergi 
undersöka huruvida det är möjligt att göra större investeringar där gamla vattenkraftstationer, 
som oftast är från 1920-1940 talet, ersätts med nya. 

1.2 Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att ta fram en metod för att utvärdera investeringar i 
småskalig vattenkraft vid befintliga dammar. För att kunna motivera ett investeringsbeslut ska 
det också undersökas hur den småskaliga vattenkraftens förutsättningar på den framtida 
elmarknaden ser ut. Detta ska göras genom en inventering av teknik, ekonomi och 
miljöaspekter. Inventeringen ska också ge förslag på hur en investering ska genomföras. 
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1.3 Avgränsningar 
Då examensarbetet har som syfte att undersöka möjligheten till utbyggnad av småskalig 
vattenkraft är djupet på respektive kapitel anpassat till detta. Exempelvis är djupet på teknik-
respektive miljökapitlet av sådan karaktär att ett teknikval kan göras medan omvärldsfaktorer 
och ekonomi behandlas något djupare. Detta då dessa är avgörande för genomförbarheten av 
ett småskaligt vattenkraftsprojekt. I vissa stycken har fokus lagts på teknik för låga fallhöjder 
då detta är fallet för svenska förhållanden. Teknik för hög fallhöjd behandlas översiktligt och 
utan beräkningsformler för att ge läsaren en helhetsbild av småskalig vattenkraft. För den 
intresserade kan mer information uppsökas via referenserna. Av tidsskäl har prioriteringar 
också gjorts där vissa kapitel fått en mer översiktlig karaktär för att ett större djup inte 
avsevärt skulle ha förbättrat resultatet. 

1.4 Metod 
Examensarbetet inleddes med en litteraturstudie om vattenkraft för att inhämta grundläggande 
kunskaper som var relevanta för uppgiften. I ett tidigt stadium besöktes flertalet små 
vattenkraftstationer för att få en god bild av verkligheten. 
 
Senare studerades existerande ritningar över små vattenkraftverk och en grundlig 
fältundersökning av verkligheten gjordes för att i praktiken se vilka av de teoretiska 
parametrarna som är viktigast. Arbetet fortskred sedan med att inhämta ytterligare 
information ur litteratur, från leverantörer och medarbetare på Mälarenergi. Internet visade sig 
vara en bra källa för aktuell information som var specifik för småskalig vattenkraft. Oftast var 
det europeiska, internationella eller utländska organisationer för småskalig vattenkraft samt 
företag som publicerat rapporter och program med de senaste rönen på sina hemsidor. 
Faktaunderlaget sammanställdes sedan till referensramen ur vilken analysen, excelverktyget 
och slutsatser arbetades fram. 

1.4.1 Metoddiskussion 
Som helhet bör det mesta av relevans ha kommit med i referensramen. Detta då den innehåller 
en sammanställning av den för syftet viktiga informationen som förekommer i de översiktliga 
böckerna kring småskalig vattenkraft. Detta har kompletterats med aktuell information ur 
andra källor. Bredden på rapporten gör att ett större djup med mer kunskap varit möjligt att 
arbeta fram om ett av områdena specialstuderats. 
 
Att internetkällor använts i så stor utsträckning beror delvis på att det är där den senaste 
informationen visat sig vara lättast att finna. Internetkällor gör det även enkelt för läsaren att 
läsa mer om ett område om denne så önskar. De flesta av internetkällorna är digitala varianter 
av tryckta rapporter som presenterats av organisationer och myndigheter. Fler rapporter 
liknade de som använts i detta examensarbete och med närliggande innehåll finns framförallt 
på International Energy Agency (http://www.ieahydro.org/, http://www.small-hydro.com/), 
The European Small Hydropower Association  (http://www.esha.be/, 
http://www.hidroenergia.se/) och Norges vassdrags- og energidirektorate 

(http://www.nve.no). 
 
Det har varit svårt att hitta väl underbyggd kritik mot småskalig vattenkraft förutom källor 
som pekar på att småskalig vattenkraft ännu har förbättringar att göra på miljösidan. För en 
del uppgifter har endast en källa hittats vilket ger en viss osäkerhet. Sådana källor har dock 
alltid gett väntad information. Vidare har det tidsmässigt inte varit möjligt att leta upp 
grundkällorna för en del referenser utan andrahandsreferenser har använts. 
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2 Småskalig vattenkraft 
I det här kapitlet sätts den småskaliga vattenkraften in i sitt sammanhang genom en 
historisk överblick och en sammanställning av opinionen kring småskalig vattenkraft. 

2.1 Allmänt 
Småskalig vattenkraft definieras i Sverige som vattenkraftverk med en effekt om högst 
1500 kW [3]. Definitionen skiljer sig mellan olika länder. EU-kommissionen har satt gränsen 
vid 10 MW. Kina är det land i världen med flest antal små vattenkraftstationer. I Sverige finns 
ca 1500 småskaliga vattenkraftverk som tillsammans producerar 1,7 TWh, vilket är 1,1 % av 
Sveriges elbehov under ett år. Det finns över 2000 st gamla dammar som skulle kunna förses 
med turbiner. Den ännu outnyttjade produktionspotentialen för småskalig vattenkraft är i 
Sverige 1,3 TWh då speciellt skyddsvärda vattendrag tagits bort. Då kostnaderna för 
vattenkrafttekniken inte är proportionell mot anläggningsstorleken har den småskaliga 
vattenkraften kostnadsnackdelar jämfört med den storskaliga vattenkraften. Småskalig 
vattenkraft har högre produktionskostnader jämfört med storskalig befintlig vattenkraft. 
Figur 2 visar hur ett typiskt svenskt småskaligt vattenkraftverk ser ut. 
 

 
Figur 2 Typiskt utseende på ett nytt svenskt småskaligt vattenkraftverk [4] 

 

2.2 Teknik 
Tekniken i den småskaliga vattenkraften är densamma som i stora vattenkraftverk. Principen 
är att omvandla nederbördens lägesenergi till elkraft via en turbin som är kopplad till 
generator och transformator. I figur 3 kan denna princip ses. 
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Figur 3 Principen för vattenkraft [5] 

1. Damm med intagsgaller och grindrensare som tar bort skräp såsom grenar.  
2. Turbin med efterföljande sugrör som tar vara på fallhöjden nedanför turbinen. 
3. Generator som alstrar elen.  
4. Transformator som höjer spänningen för effektivare distribution. 

 
Bra att känna till är att kraftstationen kan ligga en bit nedanför dammen från vilken vattnet 
kommer via en tub, en kanal eller en tunnel [3]. Ibland kan en betongbassäng kallad sump 
finnas vid kraftstationer som ligger nedanför dammen. Typiskt för småskalig vattenkraft är att 
det oftast inte finns möjlighet till magasinering av vatten. Kraftverken får göra det bästa av 
flödet som kommer i vattendraget och kallas då för strömkraftverk. 
 
Effekten som utvecklas i ett vattenkraftverk är proportionell mot fallhöjden och flödet [3]. 
Denna beräknas enligt ekvation 1. Flödet i ett typiskt vattendrag i Sverige under ett normalår 
kan ses i varaktighetsdiagrammet i figur 4. De höga flödena under en begränsad tid av året 
motsvaras av vårfloden efter snösmältningen. Varaktighetsdiagram kan inom ett vattendrag 
anpassas i proportion till avrinningsområdenas storlek om geografin och nederbörden är 
homogen i området [6]. 
 
 

η⋅⋅⋅= gQHP   [kW]  (1) 
 

där 
 
H = fallhöjden   [m] 
Q = flödet    [m3/s] 
g = tyngdaccelerationen = 9,81 [m/s2] 
η = totala verkningsgraden (ca 85 %) [-] 

 
 

 
Figur 4 Typiskt utseende på ett vattendrags varaktighetsdiagram i Sverige under ett normalår [3] 
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2.3 Opinionen 
Opinionen kring småskalig vattenkraft är delad. Fördelarna med småskalig vattenkraft 
propageras främst av kraftföretagen och dess branschföreningar, exempelvis Småkraftverkens 
riksförening (SRF) [3]. SRF anser att fördelarna är enligt punkterna nedan. 
 

• Förnybar energi som inte bidrar till växthuseffekten 
• Sysselsättning i landsbygd 
• Befintliga dammar som funnits i urminnes tider tas om hand 
• Ger en rekryteringsbas av kompetent personal för de stora kraftföretagen 
• Driver på teknik- och kunskapsutvecklingen 
• Ökar leveranssäkerheten och minskar överföringsförlusterna som uppgår till 7-9 % vid 

storskalig produktion och långväga överföring 
 
Till motståndarna hör främst Svenska naturskyddsföreningen, Miljöpartiet och Sveriges sport- 
och fiskevårdsförbund [7, 8, 9]. Deras främsta invändning är att miljön kring småkraftverk 
störs genom att den biologiska mångfalden minskas och att vandrande fisk slås ut. Ett 
argument som de alla framför är möjligheten till turism som ett bra fiske ger. En utförligare 
presentation av dessa miljöaspekter och lösningsidéer finns i kapitel 6 Miljö. Boende kring 
vattendragen brukar också vara kritiska när nivåerna varierat för mycket i ett vattenmagasin. 

2.4 Historik 
Energin i vattendragen har i Sverige utnyttjats i urminnes tider [3]. Vattenkvarnars 
användning i norden finns beskriven så långt tillbaka som 300-talet. Under industrialiseringen 
hamnade många industrier i Sverige kring vattendragen för att dra nytta av kraften från 
vattenhjul. I slutet av 1800-talet introducerades elektriciteten och småkraftverken användes 
för att generera strömmen som skulle elektrifiera Sverige. I figur 5 kan utvecklingen av 
antalet småkraftverk under 1900-talet ses. Som mest fanns kring 1950 nästan 4000 små 
vattenkraftverk, men i och med den storskaliga vattenkraftutbyggnaden och 
kärnkraftsutbyggnaden blev de små kraftverken olönsamma. Detta innebar att när upprustning 
krävdes så valdes oftast nedläggning. Dammarna finns dock i flesta fall kvar. På 80-talet 
infördes investeringsstöd under en period vilket bröt den negativa trenden. 2003 infördes 
systemet med elcertifikat, som beskrivs närmare i kapitel 4.2.2 Elcertifikat, vilket förbättrat 
möjligheterna till investeringar i småskalig vattenkraft. 
 

 
Figur 5 Antalet vattenkraftverk mindre än 1500 kW i Sverige från 1900-talets början [3] 
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3 Omvärldsbeskrivning 
Detta kapitel beskriver omvärlden som en investering i småskalig vattenkraft behöver ta 
hänsyn till. 

3.1 Elöverföringen i Sverige 
Svenska kraftnät (SVK) är ett statligt affärsverk som sköter stamnätet för elkraft och ser till 
att elsystemet kortsiktigt är i balans [10]. Stamnätet omfattar ledningar på 220 kV och 400 kV 
samt merparten av utlandsförbindelserna. Det finns sedan 13 regionnät normalt på 70 - 30 kV 
som ägs av Eon, Fortum, Vattenfall och Jämtkraft. Lokalnäten har spänningsnivåer normalt 
under 20 kV och ägs av ca 200 privata, kommunala eller statliga bolag. I figur 6 kan 
stamnätet i Sverige och nordvästra Europa ses. Ägare till kraftverk eller regionnät kan koppla 
in sig mot stamnätet och nyttja det till att transportera el. Enligt ellagen måste en punkttariff 
betalas till SVK för att använda stamnätet. Punkttariffen är uppdelad i en årlig effektavgift 
och en rörlig avgift som i snitt är på 1,4 öre/kWh. Det är dyrare att mata in och billigare att ta 
ut el i norra Sverige jämfört med i södra Sverige. Detta för att motverka det dominerande 
elkraftflödet från vattenkraften i norr till förbrukningen i söder. Även på region och 
lokalnäten föreskriver ellagen att punktariffer ska användas så att alla som vill generera el kan 
mata in den på elnätet.  
 

 
Figur 6 Stamnätet i nordvästra Europa [11]. De vanligaste flaskhalsarna i Sverige p.g.a. det dominerande 

effektflödet från vattenkraften i norr till förbrukningen i söder är markerade med svarta streck [12]. 
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Att SVK balanserar elsystemet i Sverige innebär att de ser till att frekvensen hålls på 50 Hz 
(+/- 0,1 Hz) hos alla kunder [10]. Detta sköts genom den så kallade balanstjänsten. I denna 
finns tre ansvarsnivåer. Den första är balanstjänsten inom SVK som har avtal med snabbt eller 
automatiskt reglerbara produktionsanläggningar (primärregleringen) samt 
förbrukningsprognoser. SVK har också tillgång till en störningsreserv i form av snabbstartade 
gasturbiner för att klara oförutsedda driftstörningar. På ansvarsnivå två finns de 
balansansvariga företagen. Dessa har avtalat med SVK om att planera sig i balans. De lämnar 
också prognoser till SVK över planerad produktion, förväntad förbrukning, handel på 
Nordpool samt handel med övriga utlandet. De balansansvariga kan genom handel på elbas 
korrigera ett eventuellt underskott eller överskott på el fram till en timme före leverans. Om 
de balansansvariga misslyckas med att hålla balansen under driften så gör SVK en 
balansreglering genom att kraftverk får ersättning för att justera elbehovet. Justeringar görs 
genom att bud får ges av balansansvariga fram till 30 min före drifttimmen där de anger hur 
mycket de vill ha betalt för upp- eller nedreglering (sekundärregleringen). Ekonomiskt 
regleras allt detta i efterhand så att de balansansvariga får betala för de obalanser de skapat. På 
ansvarsnivå tre finns elleverantörerna som levererar el till kunderna och som måste se till att 
någon har balansansvar för kunderna.  Om flaskhalsar uppstår i överföringen under driftfasen 
så görs mothandel på SVK:s bekostnad för att eliminera flaskhalsen. Detta genom att dyrare 
produktion köps på den sida om flaskhalsen som har elbrist medan produktion avbeställs på 
sidan med överflöd.  
 
Nordpool är den nordiska elbörsen där el kan handlas mellan Sverige, Norge, Danmark och 
Finland [13]. Cirka 30 % av den nordiska elen handlas via elbörsen resten handlas bilateralt 
mellan marknadens aktörer inom prisområdena. Den el som inte går via elbörsen prissätts som 
börselen då börspriset är marknadspriset. El som inte handlas via elbörsen kan endast köpas 
och säljas inom Sverige eller inom ett annat nordiskt prisområde. Beroende på att 
överföringskapaciteten inte är oändlig bestämmer SVK hur stor handelskapacitet Nordpool 
har till och från Sverige. De bestämmer också hur mycket som får importeras och exporteras 
på kablar till kontinenten. Genom att göra begränsningar på handelskapaciteten kan SVK se 
till att flaskhalsar inom och till och från Sverige inte uppstår. I övriga länder som ingår i 
Nordpool gör deras motsvarighet till SVK samma handelsbegränsningar som skickas till 
Nordpool.  
 
De vanligaste flaskhalsarna på stamnätet i Sverige visas i figur 6. Det dominerande 
effektflödet från vattenkraften i norr till förbrukningen i söder gör att det ibland uppstår 
flaskhalsar på dessa ställen. Flaskhalsarna lyckas SVK oftast planera bort genom att gränserna 
för handelskapaciteten bestäms innan handeln på Nordpool startar och baseras på en prognos 
av förväntad produktion, förbrukning och utlandshandel [13]. När handelskapaciteten bestäms 
tas också hänsyn till övriga överföringskapaciteter inom Sverige, överföringskapaciteter till 
utlandet och ett antal driftsäkerhetskriterier. Efter budgivningen på Nordpool räknas ett 
systempris fram som gäller för Nordpool området om överföringskapaciteten mellan länderna 
räcker. Om överföringskapaciteten inte räcker delas marknaden upp i områden och nya priser 
räknas fram så att flaskhalsarna försvinner. För Sveriges del är hela Sverige ett område, i 
Norge däremot kan olika priser råda i olika delar av landet. När det gäller handeln med länder 
utanför Nordpool anser Vattenfall att det uppnås samma handelsresultat som om det skett via 
en hantering liknande Nordpool [14]. Administrationen skulle bli markant mindre med en 
hantering liknande Nordpool. 
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3.2 Elmarknaden 
Elmarknaden i Sverige har de senaste 10 åren förändrats mycket. Den första januari 1996 
avreglerades den svenska elmarknaden vilket innebar att produktion och försäljning 
konkurrensutsattes samt separerades från alla former av nätverksamhet [15]. Därefter har en 
integrerad nordisk elmarknad bildats och den 19:e februari 1999 kom ett EU-direktiv om 
elmarknaden. Direktivet syftar till att skapa en integrerad europeisk elmarknad med fri 
prisbildning och konkurrensutsatt produktion och försäljning. I direktivet står det att alla 
kunder 2007 ska ha tillgång till denna inre marknad. Att en helt fri europeisk marknad finns 
etablerad redan 2007 är inte troligt då många länder ännu inte kommit så långt i 
omställningen. De nordiska länderna och Tyskland har dock kommit långt redan idag [16].  
 
Det intressanta i skapandet av denna inre europeiska marknad är att den nordiska marknaden 
med säsongsvarierande pris sammanlänkas med elmarknaden på kontinenten som är betydligt 
större och har ett dygnsvarierande pris som framförallt dagtid har betydligt högre 
elpriser [15]. I figur 7 kan befintliga överföringsmöjligheterna mellan norden och Europa ses. 
Några till förbindelser finns på land enligt figur 6.  Fler kablar är troliga i framtiden [17]. 
 

 
Figur 7 Överföringskapaciteter inom samt till och från norden [17]. 

 
Skillnaden mellan den europeiska marknaden och den nordiska marknaden beror på att den 
europeiska är effektdimensionerad medan den nordiska är energidimensionerad [18]. 
Effektdimensioneringen innebär att den tillgängliga effekten är begränsande för utbudet. På 
kontinenten sker elproduktionen huvudsakligen med värmekraft (kärnkraft, kolkondens, 
gaskombianläggningar och gasturbiner) vilket förklarar begränsningen i effekt. 
Effektdimensioneringen innebär att elpriset under höglasttid (dagtid på vardagar) motsvarar 
vad produktionen i de anläggningar som sist tas i drift vid en viss efterfrågan kostar. Priset 
under låglasttid motsvaras av endast de rörliga kostnaderna för det dyraste kraftverket av de 
kraftverk som behöver vara i drift. I norden har den goda tillgången på vattenkraft gjort att 
den tillgängliga effekten inte varit någon begränsning. I figur 8 kan den installerade effekten 
för de europeiska länderna ses och där framgår att vi i Sverige har en väldigt hög installerad 
effekt per person jämfört med europeiska länder på kontinenten. Det har lett till att priset 
bestämts av hur mycket vatten som finns i magasinen genom att fyllnadsgraden i magasinen 
påverkat hur mycket värmekraft som har körts under ett år. Då efterfrågan i norden är större 
på vintern på grund av alla elvärmda hus ligger priset högre vintertid.  
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Figur 8 Installerad effekt i europeiska länder [15] 

 
I praktiken innebär prisskillnaden mellan Europa och norden att norden oftast på dagen 
exporterar vattenkraftsel för ett högt pris för att sedan på natten köpa tillbaka elen till ett lägre 
pris [19]. Norden, exklusive Danmark, har tack vare vattenkraften och välutbyggd kärnkraft 
historiskt sett haft ett lågt elpris jämfört med andra länder. I figur 9 visas ett typiskt exempel 
på prisskillnaden mellan den nordiska och den tyska elbörsen. I figur 10 och 11 kan färska 
timpriser ses för Sverige respektive Tyskland. Dygnspriset i Sverige varierar endast under 
kalla dygn samt om det är driftstörningar på stora kraftverk. 
 

 
Figur 9 Spotpriset på den nordiska elbörsen Nordpool och den tyska elbörsen EEX [15]. 
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Figur 10 Spotpriset på el i Sverige Euro/MWh för perioden 28/12 2005 – 4/1 2006. [19] 

 

 
Figur 11 Elspotpriset i Tyskland 4/1 2006. Grafen är representativ för vardagar 28/12 2005 – 4/1 2006. 

[20] 
 
Det finns dock krafter som motverkar att en fri europeisk marknad bildas där Sverige får 
elpriser motsvarande de som är i Europa [21]. Miljöbestämmelserna är begränsande för att 
lägga nya kablar och vissa aktörer motarbetar frågan då de anser att de missgynnas. Det 
räcker heller inte med kabel över Östersjön utan kapacitet måste finnas från norra Sverige. 
Det tar också lång tid, 5-10 år, att projektera och bygga en ny kabel. Nya överföringslänkar är 
även en het politisk fråga, då de har påverkan på kraftpriserna. Nya överföringslänkar måste 
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också passa in i elsystemet så att de efter länkens uppkomst är fortsatt stabilt om ledningen 
skulle falla bort eller att driftstopp sker i stora produktionsanläggningar. För närvarande finns 
endast en kabel mellan Norge och Nederländerna planerad och ett antal nya överföringslänkar 
inom norden. De kablar som finns idag används för att utnyttja prisskillnaden mellan norden 
och Europa utan att det ger ett dygnsvarierande pris i Sverige motsvarande det som finns i 
Europa. Till viss del beror detta på att elkraft på låglasttid överförs till Sverige för att utnyttja 
den prisskillnad som finns då (se figur 9). Detta leder till att vattenmagasinen ej används och 
sålunda finns kvar för att billigt kunna effektreglera i Sverige även fortsättningsvis. Det krävs 
därför ett flertal nya kablar med överföringskapacitet från norra Sverige och Norge till Europa 
för att helt rubba de svenska elprisernas dygnsmönster. Så långa kraftöverföringslänkar är 
dock mycket dyra vilket motverkar deras uppkomst. För att SVK ska ta initiativ till en 
kraftöverföringslänk ska den grovt förenklat vara samhällsekonomiskt bra, vilket inte är helt 
lätt att avgöra då olika aktörer har olika syn på saken. En privat aktör får dock bygga en länk 
men måste underrätta SVK och sedan följa deras eventuella överföringsrestriktioner för 
länken. SVK kräver också ett delägarskap i länken. 
 
Skulle vi få effektproblem i Sverige kan pumpkraft komma att användas [22]. Pumpkraftverk 
pumpar upp vatten när elen är billig och släpper ner vattnet genom turbiner när elen är dyr. 
Pumpkraftverk finns i länder med dygnsvarierande priser. Pumpkraftverk når en 
verkningsgrad på ca 75 %, d.v.s. att man får tillbaka 75 % av investerad energi. 
 
Små steg tas hela tiden mot en fri europeisk marknad men det kan ta tid tills den finns och 
kommer förmodligen först till södra Sverige om Sverige likt Norge skulle delas upp i flera 
prisområden [13]. 
 
Inför vintern 2000/2001 behövde SVK för första gången upphandla en effektreserv [10]. 
Detta beroende på att den gamla effektreserven till följd av kostnadsskäl hade lagts ner. Även 
att kärnkraftverket Barsebäck lades ner bidrog till att en effektreserv behövde upphandlas. 
Behovet av att upphandla en effektreserv har funnits sedan dess och är ett tecken på att det 
svenska elsystemet är på väg mot att bli effektdimensionerat i varje fall under vissa delar av 
året. 
 
Marknaden för elproduktion har präglats av konsolidering sedan avregleringen 1996 [23]. Vid 
avregleringen stod sju företag för 90 % av produktionen. Idag står tre företag (Vattenfall, 
Fortum och Eon) för 86 % av produktionen. Statens utredning ”Konkurrensen på 
elmarknaden” SOU 2002:7 drar slutsatsen att det finns risk för att aktörer utnyttjar sin makt 
till att påverka prisbilden men bedömer ändå att konkurrensen fungerar förhållandevis väl. 
 
Producenterna på elmarknaden kommer att öka produktionskapaciteten om lönsamhet för det 
finns. Detta framgår i Vattenfalls rapport ”Vattenfalls syn på elmarknaden 2004” där det även 
framgår hur denna kapacitet kommer att byggas (se figur 12) [24]. En stor 5:e finsk 
kärnkraftsreaktor på 1600 MW håller på att byggas och ska börja leverera 2009 [25]. 
Elintensiv industri i Sverige har tecknat avtal om 8,7 TWh rysk el per år i 15 år med leverans 
från 2009 via en ny kabel mellan Ryssland och Finland [26]. 8,7 TWh motsvarar den 
teoretiska produktionen i de två avstängda kärnkraftsreaktorerna i Barsebäck. Vidare arbetas 
det för att göra effekthöjningar om som mest 460 MW i de svenska kärnreaktorerna [27]. 
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Figur 12 Förväntade investeringar i produktionskapacitet och ländernas politiska bränslepreferenser [24] 

3.3 Utsläppsrätter 
Utsläppsrätter för växthusgaser finns för att få bukt med den globala uppvärmningen 
(växthuseffekten) [23]. Handel med utsläppsrätter inleddes 2005 och pågår inom EU till 
2008. 2008 utökas systemet till global nivå då Kyotoprotokollets första åtagandeperiod börjar 
för de länder som anslutit sig. År 2012, då Kyotoprotokollets första åtagandeperiod är slut ska 
utsläppen av växthusgaserna ha minskats med 8 % jämfört med 1990. Detta innebär att 
Ryssland har en stor mängd utsläppsrätter att sälja då en stor del av den koleldade industrin 
idag är avvecklad [28]. Utsläppsrätter kan handlas på Nordpool och det har det skett en 
relativt kraftig prisökning under det gångna året då efterfrågan ökat [19]. 
 
Hur utsläppen tilldelas marknadens aktörer är till viss del upp till länderna själva [23]. Varje 
land har eget ansvar för att de klarar sin del av Kyotoprotokollet. Genom utsläppshandeln 
sätts således ett tak på utsläppen och handelssystemet för utsläppsrätterna gör att utsläppen 
minskas först där det är billigast att minska utsläppen.  
 
Kyotoprotokollet har försetts med tre flexibla mekanismer [23]. Den första är 
utsläppsrätterna. De två övriga benämns mekanismen för ren utveckling och gemensamt 
utförande. De är båda projektbaserade och syftar till att öka kostnadseffektiviteten i systemet 
genom att ett land som bidrar till utsläppsminskningar i andra länder kan räkna in denna 
minskning i sin egen utsläppsminskning. 

3.4 Kapacitetscykler 
Om kapacitetsbrist uppstår i en industrisektor leder det till att priserna stiger [29]. 
Kapacitetsbristen behöver inte vara reell utan kan vara ett resultat av spekulation. Bristen på 
kapacitet gör sektorn överlönsam och kapitalet strömmar till. Kapitalet ger sedan möjlighet 
till kapacitetshöjande investeringar som leder till att priserna normaliseras. Priserna kan 
normaliseras snabbt eller gradvis.  

3.5 Teknikutveckling 
Utvecklingen av elproduktionen kommer troligen inte att uppleva något revolutionerande 
tekniksprång innan 2015 som innebär lägre produktionskostnader. Ett sådant tekniksprång är 
heller inte troligt på medellång sikt. Denna slutsats kan dras efter läsning av Elforsks rapport 
El från nya anläggningar 2003 [54]. I rapporten räknas produktionskostnader ut för tekniker 
som troligen kan bli kommersiellt gångbara innan 2015. Dessa kan ses i figur 13. 
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Figur 13 Elproduktionskostnader för nybyggnation med utvecklad och intressant ny teknik utan skatter, 
avgifter och bidrag. 6 % real kalkylränta, livslängd beror på anläggningen i fråga. Presenterade intervall 

representerar osäkerheten. [54] 
 
Beräkningar av produktionskostnaderna för dagens teknik har Elforsk också gjort. Dessa 
presenteras i figur 14. 
 

 
Figur 14 Elproduktionskostnad för nybyggnation med teknik som används idag utan skatter, avgifter och 

bidrag. 6 % real kalkylränta, livslängd beror på anläggningen i fråga. [54] 
 
Energimyndigheten har beräknat produktionskostnader för dagens och morgondagens 
förnybara elproduktion [30]. I figur 15 kan produktionskostnader för nybyggnation med 
dagens teknik ses. I figur 16 kan uppskattade produktionskostnader för nybyggnation med år 
2020 teknik ses. 
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Figur 15 Elproduktionskostnader för nybyggda förnybara anläggningar med dagens teknik. Siffrorna 
står för anläggningen/parkens effekt i MW och vatten låg/hög för olika dyra vattenkraftprojekt. 8 % 

kalkylränta och livslängd beroende på investerings karaktär. Siffrorna är exklusive skatter, avgifter och 
bidrag.  [30] 

 

 
Figur 16 Elproduktionskostnader för nybyggda förnybara anläggningar med år 2020 teknik. Siffrorna 
står för anläggningen/parkens effekt i MW och vatten låg/hög för olika dyra vattenkraftprojekt. 8 % 

kalkylränta och livslängd beroende på investerings karaktär. Siffrorna är exklusive skatter, avgifter och 
bidrag. [30] 

 
Gemensamt för Energimyndigheten och Elforsks beräknade produktionskostnader ovan är att 
vattenkraften tillhör de billigaste produktionsslagen. Detta gäller både bland förnyelsebara 
och fossila produktionsslag. En undersökning gällande produktionskostnader i EU-området 
för elproduktionsanläggningar har gjorts. Den visar produktionskostnader för 1995 respektive 
2020 och kan ses i figur 17. Även här är småskalig vattenkraft bland de billigaste 
produktionsslagen. 
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  Figur 17 Enhetskostnader för förnyelsebara bränslen 1995 och en prognos för 2020 inom EU [31] 
 
Om världens nuvarande energikonsumtion fortsätter kommer nuvarande kända tillgångar på 
fossila bränslen att räcka enligt följande; kol 216 år, olja 40 år, naturgas 62 år, uran 86 år [32]. 
Uran motsvarande 1000 ggr de kända gruvtillgångarna finns dock i havet bara tekniken för att 
fiska upp det förbättras [33]. 

Fusionskraft har varit en dröm länge och utveckling av den pågår [34]. Närmast i tiden ligger 
byggnationen av försöksanläggningen Iter. En preliminär tidsplan för fusionskraft finns och 
framgår av figur 18. Det återstår att se hur denna tidsplan håller. På Iters hemsida finns också 
en uppskattning av kostnaden som el från fusions kommer att ha. Där finns en 
kostnadsberäkningsmodul där de mest troliga indata värdena ger ett elpris på runt 2 kr/kWh. 
Detta kan tyckas högt då fusion inte ger upphov till radioaktivt avfall, att det tänkta bränslet 
finns i väldigt stora kvantiteter och att fusionskraftverk ska kunna ge närmast obegränsade 
mängder energi med dagens mått. Förklaringen är att kapitalkostnaden för anläggningarna 
kommer att vara höga, högre än hos dagens nybyggda kol- och kärnkraftsanläggningar. 
Investeringskostnad för kolkraft är ca 1,5 €/We och för kärnkraft ca 3 €/We. 
Fusionsanläggningar skulle kunna komma ner i 4 €/We om många anläggningar byggs. Hos 
kärnkraft är bränslepriset bara en bråkdel av produktionskostnaden [15]. Därför kan 
prisestimeringen vara rimlig. 
 

 
Figur 18 Preliminär tidsplan för fusionskraft [34] 
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4 Ekonomi 
I det här kapitlet redovisas de ekonomiska förutsättningarna och kalkylmetoder vid 
investering i småskalig vattenkraft. Det beskrivs också vad som är viktigt för att ett 
investeringsprojekt ska bli lyckosamt. 

4.1 Allmänt 
Ekonomin i ett kraftverksbygge beror både på marknaden och på politiska beslut. Lagar, 
skatter och stöd i energisektorn har under årens lopp ändrats ofta vilket försvårar investeringar 
då förutsättningarna hela tiden ändras [35]. Ytterligare en försvårande faktor är att 
kraftverksbyggen innebär långsiktiga kalkyler då de i regel innebär att stora mängder kapital 
måste satsas initialt. För att hitta ett elpris att använda i dessa långsiktiga kalkyler måste man 
således ha en långsiktig förståelse för marknadens utveckling, hur marknadens systemgränser 
utvecklas, teknikutvecklingen och hur politiska beslut kan bli.  

4.2 Intäkter 
Vilken ersättning som erhålls för el från småskalig vattenkraft beror på vilket avtal som 
slutits [36]. Spotpriset på elbörsen Nordpool är dock en god vägledning. Ersättningen för 
nätnytta styrs av ellagen som innebär att en nätägare är skyldig att ta emot el som matas in på 
nätägarens nät och att ersättning måste betalas ut enligt vissa regler. Hur ersättning ska 
utbetalas i framtiden håller på att ses över av politiker och berörda myndigheter. Ersättningen 
för nätnytta är några ören per kWh beroende på var i landet kraftstationen ligger [37]. Om 
vattenkraftstationen är berättigad till elcertifikat kan dessa säljas. En god vägledning på värdet 
av dessa är börspriset på Nordpool. 

4.2.1 Elprisets utveckling 
Elpriset har historiskt sett följt konsumentprisindex (KPI). Ett diagram på detta kan ses i 
figur 19. Mellan 1970 och 1985 följdes elpriset och KPI åt, efter det följde en period där elen 
realt sett blev billigare. De senaste tio åren har dock varit turbulenta och elspriset har hämtat 
in KPI. Elpriset har pressats upp markant genom att handeln med utsläppsrätter införts (Detta 
beskrivs i kapitel 3.3 Utsläppsrätter) [38]. I september 2005 motsvarade priset på 
utsläppsrätter ett ökat elpris med ca 10 öre/kWh. En jämförelse av elprisets utveckling de 
senaste åren i norden och Tyskland kan ses i figur 20. 
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Figur 19 Elprisutveckling i Sverige 1970-2005 och KPI. Avtal om rörligt pris (juli) kr/MWh [39]. 

 
 

 
Figur 20 Elprisets utveckling de senaste åren i norden och Tyskland. 10 Euro/MWh  mellan skalstrecken, 

skalan på y-axlarna går från 0 till 100 Euro/MWh. [24] 
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4.2.2 Elcertifikat 
Elcertifikat är ett marknadsbaserat stöd som syftar till att öka mängden el som produceras 
med förnybar produktion [23]. Från 2002 till 2010 ska denna produktion öka med 10 TWh. 
Systemet fungerar som så att förnybar produktion får ett elcertifikat för varje MWh den 
producerar. Elcertifikat har obegränsad livslängd och kan således sparas. Elen säljs sedan som 
vanligt men elcertifikatet kan säljas till konsumenter som måste köpa en viss procentsats av 
sin förbrukning i form av elcertifikat. Denna procentsats anpassas för varje år i lagen så att 
dessa 10 TWh ny produktion tvingas fram och så att priset håller sig någorlunda stabilt. Priset 
på elcertifikaten bestämmer marknaden vilket gör att den förnybara elproduktionen ska ske 
där det är billigast. Liknande system finns i bl.a. i Belgien, Storbritannien, Italien, Australien 
och USA. Regeringen har uttryckt sin avsikt att systemet ska bli internationellt och 
diskussioner pågår om det svenska systemet ska kopplas ihop med det nya 
elcertifikatsystemet i Norge. I Norge finns gott om vattenkraft att bygga ut, ca 25 TWh med 
en kostnad lägre än 3 kr/årskWh [40]. Huruvida detta är inklusive eller exklusive skyddsvärda 
vattendrag är oklart. Syftet med en internationell handel att kostnaden för den önskade 
utvecklingen av förnybar produktion ska hållas nere och att regelverket ska vara lika överallt. 
 
Elcertifikatsystemet infördes i Sverige 1 maj 2003 och ska ersätta alla stödformer till förnybar 
energi som finns [23]. Elcertifikaten handlas bilateralt samt på Nordpool och i figur 21 kan 
prisutvecklingen ses. Ett långsiktigt elcertifikatpris kan förväntas hamna i intervallet 150-250 
kr/MWh [54]. 
 

 
Figur 21 Prisutvecklingen för elcertifikat [19] 

 
Det finns vissa restriktioner för om förnybar elproduktion ska få eller inte få elcertifikat [41]. 
För vattenkraft innebär detta att elcertifikat erhålls för anläggningar under 1500 kW, 
anläggningar som tagits ur drift före 1 juli 2001 och tagits i bruk igen efter utgången av 2002 
samt för anläggningar som tagits i drift första gången efter utgången av 2002. Ett förslag från 
regeringen om elcertifikatsystemets framtid väntas komma i mars 2006 [42]. I förslaget som 
finns nu står det att elcertifikatsystemet ska förlängas till år 2030 och att det ska ge 15 TWh 
mer produktion jämfört med 2002 samt att anläggningar ska få elcertifikat i 15 år. 
 
I samband med budgetuppgörelsen hösten 2005 fick miljöpartiet med att regeringen i 
kommande proposition angående elcertifikaten ska föreslå att ta bort elcertifikaten för 
småskalig vattenkraft 2010 [43]. Det finns inte med i statsbudgeten som presenterades för 
Riksdagen 20 september 2005 men får betraktas som en intern överenskommelse mellan 
partierna. I Norge planeras för att all ny vattenkraft ska få elcertifikat i deras nya system [44]. 
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Det finns även en europeisk ursprungsmärkning av förnybar el [45]. Systemet heter RECS 
och är uppbyggt kring en icke vinstdrivande organisation till vilka producenter av förnybar el 
kan knyta sig. Ursprungsmärkningarna kan sedan säljas till aktörer som erbjuder sina kunder 
förnybar el [46]. Det finns således ingen marknadsplats liknande en börs utan köpare och 
säljare får hitta varandra på annat sätt. I Europa omsätts det ca 20-30 TWh 
ursprungsmärkningar och marknadspriset ligger runt 2-4 kr/MWh. Ursprungsmärkningar kan 
endast erhållas om anläggningen inte får elcertifikat. 

4.3 Inflation 
Riksbankens mål för inflationen i Sverige är att konsumentprisindex ska hålla ökningstakten 
2 % per år med ett toleransintervall på plus/minus 1 procentenhet [47]. Verktyget för att styra 
inflationen är reporäntan. Den europeiska centralbankens inflationsmål är att hålla inflationen 
nära men under 2 % i ett medellångt perspektiv [48]. 

4.4 Driftskostnader 
För ett mindre kraftverk som delar drifts- och administrationskostnader med annan 
verksamhet kan kostnaderna i tabell 1 användas för att uppskatta drifts- och 
administrationskostnaderna [3]. Det är Sveriges energiföreningars organisation (SERO) som 
publicerat siffrorna och de gäller för år 2004. 
 

Tabell 1 Kostnader för småskalig vattenkraft [3] 
Tillsyn och normalt underhåll 8 öre/kWh 
Avsättning till större reparation och förnyelse 4 öre/kWh 
Försäkring 1,8 öre/kWh 
Bokföring och administration 1,6 öre/kWh 
Fastighetsskatt 0,6 öre/kWh 
Summa 16 öre/kWh 

 
Fastighetsskatten för vattenkraft har höjts mycket 2006 jämfört med ovan [49, 50]. Den har 
ökats från 0,5 % till 1,2 % samt en tillfällig höjning till 1,7 % under perioden 2007-2011. Av 
den genererade elen åtgår ca 1-3 % till stationsdriften [51, 87]. 2-7 % av energin förloras 
normalt genom stillestånd för fel och planerade stillestånd [87]. 
 
Kostnader för ett vattenkraftverks drift och underhåll kan fördela sig enligt en badkarskurva, 
se figur 22. Detta innebär att investeringen efterföljs av ”barnsjukdomskostnader”. Sedan 
följer en lång period av planerade driftskostnader. Med tiden tar sedan underhållskostnaderna 
till och man kommer till en punkt där en stor investering måste göras eller att kraftverket 
läggs ner. Tiden fram tills underhållskostnaderna ökas och en ny investering ligger för dörren 
kan uppskattas genom att titta på befintliga stationer [52]. Stationerna från runt 1985 har inte 
behövt något stort underhåll ännu och går minst 10 år till utan större renoveringar. 
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Figur 22 Badkarskurvan som beskriver hur drift- och underhållskostnader fördelas hos vattenkraft [3] 

 
Kostnaderna för ett vattenkraftverks drift och underhåll kan också fördela sig enligt 
figur 23 [53]. Det är oklart om denna kostnadskurva innebär att ”barnsjukdomar” knappt inte 
förekommer eller om dessa räknas till grundinvesteringen. Intressant är att det relativt tydligt 
visas att man efter ca 45 år kommer till en punkt där en större modernisering eller 
nedläggning är aktuellt. 
 

 
Figur 23 Fördelning av drift- och underhållskostnader hos en vattenkraftstation [53] 

 
Elforsk rapport ”El från nya anläggningar 2003” specificerar mer noggrant livslängden på de 
ingående komponenterna i en vattenkraftanläggning [54]. Dessa livslängder anges; ”10-15 år 
för kontrollutrustning, 25-35 år för övrig elektrisk utrustning samt 40-60 år för tyngre 
mekanisk och elektrisk utrustning som turbin och generator.” Statens energimyndighet och 
Elforsk räknar i varsin rapport med att vattenkraftanläggningar har en avskrivningstid på 
40 år [63, 54].  

4.5 Investeringskostnader 
Investeringskostnader går att uppskatta via formler baserade på statistik [87]. Detta kan göras 
i programmet RETscreen HYDRO3 som beskrivs senare. Ett typiskt småskaligt 
vattenkraftprojekt har dock ungefärligen kostnader enligt figur 24. Varje projekt är dock unikt 
och kostnaden beror till stor del på hur mycket det måste investeras i damm och 
vattenvägar [74]. Ett annat sätt att uppskatta investeringskostnaden är att själv ta reda på 

Age 
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Effort  

10 20 30 40 Stage of Diminishing Returns 
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m3-priserna för färdig betong, damm, schaktning, bortforsling och bergsprängning m.m. och 
sedan uppskatta priset utifrån detta efter att en liknande redan byggd anläggning besökts. 
Statens energimyndighet räknar i sin översyn av elcertifikatsystemet med att vattenkraften har 
en investeringskostnad på mellan 3-5 kr/årskWh beroende på de lokala förutsättningarna [63]. 
 

 
 

Figur 24 Typiska investeringskostnader för småskalig vattenkraft 1996 [31]. 
 
Sambandet mellan information, kostnader och möjligheten att påverka ett projekts utfall kan 
ses i figur 25. Tydligt är att det i ett tidigt stadium på ett billigt sätt går att uppskatta ett 
projekts lönsamhet samt att påverka projektets utgång. 
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Figur 25 Sambandet mellan information, kostnader och möjligheten att påverka ett projekts utfall [55] 

4.6 Projektorganisation 
För att ett projekt inom småskalig vattenkraft ska gå att genomföra lyckosamt och planenligt 
är det av yttersta vikt att projektet planeras väl [56]. Nedanstående punkter är en 
sammanfattning på vad som är viktigast. 
 

• Anlita erfaren personal 
• En ansvarig projektledare 
• Projektledningsteamet ska vara litet 
• Gör ordentliga förstudier 
• Se till att entreprenörer får rätt konsulthjälp 

 
Turbintillverkare finns det grovt sett av två olika typer [56]. Den ena är de stora tillverkarna 
som oftast levererar bättre men dyrare turbiner genom att de använder den senaste tekniken 
och har avancerade laboratorier. De mindre tillverkarna kan oftast erbjuda lägre priser men 
levererar i allmänhet inte utrustning av samma precision. Oftast är det värt att satsa pengar på 
den dyrare elektromekaniska utrustningen då den är hjärtat i anläggningen. Viktigt är att 
leverantören kan garantera verkningsgrader och att kavitation inte kommer att ske [82]. 
 
När ett projekt upphandlas kan det göras på totalentreprenad eller på så sätt att olika 
entreprenörer ansvarar för sin del [68]. Fördelen med totalentreprenad är att beställaren 
minimerar sin risk och sitt arbete. Däremot tappar man som beställare kännedom om den nya 
anläggningen och beroende på hur kontraktet skrivs också möjligheten att påverka hur arbetet 
ska utföras. Kontrakten kan grovt sätt tecknas som en klumpsumma eller att löpande 
betalningar ska ske beroende på hur mycket det visar sig kosta [56]. Förbestämda 
klumpsummor är det betalningssättet som oftast ger lägst kostnad för beställaren men det har 
också nackdelar. Om den billigaste entreprenören valts riskerar man nämligen att den som har 
underskattat kostnaderna mest blir den som kommer att påbörja arbetet. Detta kan leda till att 
kvalitén på arbetet blir bristande och att arbetet inte blir färdigt. För att försäkra sig om att 
arbetet blir färdigt kan vitesklausuler läggas in i kontrakten som utlöses om arbetet inte blir 
färdigt i tid eller görs på fel sätt [68]. Nackdelen med vitesklausuler är att de kan vara till liten 
nytta om entreprenören ej kan betala vilket kan vara fallet om entreprenörens firma är liten. 
Nackdelarna med att upphandla hela projektet till en fast kostnad kan minskas genom att ta 
hänsyn till nedanstående punkter [56]. 
 

• Låt leverantörer och entreprenörer först kvalificera sig till att ge anbud. Tag sedan in 
anbuden. 
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• Bestäm själv först vilken turbin och elektromekanisk utrustning som ska köpas. 
Upphandla efter det byggarbetet för kraftstationen, dammen och vattenvägarna. 

• Gör en detaljerad förstudie som upphandlingen baseras på. 
• Ta ett visst ansvar för kostnader som är svårbestämda i förväg. T.ex. för hur markens 

beskaffenhet är under ytan då provtagningar inte ger hela sanningen. 
• Knyt betalningar till färdigställandet av etappmål, exempelvis färdig tub eller 

färdigschaktad kanal. 
 
Genom att först låta ett antal entreprenörer/leverantörer kvalificera sig enligt några parametrar 
förbättrar företaget kontakten med aktörerna i branschen [56]. Detta genom att aktörer inte 
behöver lägga en massa tid på att ta fram ett anbud som i upphandling ganska snabbt gallras 
bort. Att låta endast ett fåtal aktörer komma med bud gör också att de blir mer motiverade att 
lämna bud då chansen är större att de får kontraktet. 

4.7 Beskattning 
Förutom punktskatter måste aktiebolag betala bolagsskatt på 28 % som baseras på resultatet 
efter bokslutsdispositionerna i resultaträkningen [57]. Bokslutsdispositionerna (framförallt 
överavskrivningar, periodiseringsfond) ger bolaget möjlighet att undanhålla kapital ifrån 
beskattning goda år. Kapitalet kan sedan användas i resultaträkningen mindre goda år då de 
inte behöver beskattas. Genom att göra affärer och redovisningen på ett smart sätt behöver 
inte så stor del av nettokassaflödet från den löpande verksamheten beskattas med 
bolagsskatten. Ett exempel på smart affär är att i goda tider göra strategiska investeringar som 
ger avskrivnings- och överavskrivningsunderlag vilket gör att bolagskatten minskar. Att öka 
och minska varulagret på ett målmedvetet sätt är ett annat sätt att undanhålla kapital från 
beskattning. Fler sätt att undanhålla kapital från beskattning finns och är en viktig uppgift för 
redovisningsspecialister att beräkna och genomföra. Som helhet kan konstateras att 
bolagsskatten kan hållas nere genom ett antal tillåtna ekonomiska manövrar och därmed 
varierar från år till år. 

4.8 Kalkylmetoder 
Litteraturen kring hur investeringskalkyler ska göras på bästa sätt är enig kring 
grundmetoderna. Dessa grundmetoder är payoff-metoden, nuvärdesmetoden, 
internräntemetoden och annuitetsmetoden. Nedanstående beskrivningar av metoderna finns 
att läsa i referenserna [58, 59, 60, 61] om inte annat anges. Referenserna får representera en 
flora av böcker med liknande innehåll. Kalkyler är i allmänhet inte beräkningsmässigt särskilt 
svåra att göra utan svårigheten är att i kalkylen få till rätt framtida kassaflöden som 
investeringen ger upphov till. En känslighetsanalys avseende kalkylens parametrar är att 
rekommendera för att se vad som händer om kassaflödena avviker ifrån de planerade. En 
kassaflödesanalys bör också göras för att likviditeten i bolaget ska vara acceptabel under 
investeringen. 
 
Det första man gör när kalkyler ska göras är att bestämma sig om man vill räkna i reala eller 
nominella termer. Att räkna realt innebär att både avkastningskrav (ränta) och priser är 
rensade ifrån inflationens påverkan till skillnad emot när man räknar nominellt som innebär 
att kassaflöden räknas upp med inflationen och att inflationen ingår i avkastningskravet. Att 
räkna realt eller nominellt ger samma svar och är således en smaksak. Sambanden mellan realt 
och nominellt avkastningskrav är enligt ekvationerna 2 och 3 nedan [58]. 
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( ) ( ) ( )hrr RfNf +⋅+=+ 111   (2) 
 
( ) ( ) ( )hrrNe +⋅+=+ 111 Re   (3) 
 
där  
 

=Nfr  nominellt avkastningskrav före skatt [% / 100] 
=Ner  nominellt avkastningskrav efter skatt [% / 100] 
=Rfr  realt avkastningskrav före skatt  [% / 100] 
=Rer  realt avkastningskrav efter skatt  [% / 100] 

h = inflation    [% / 100] 
s = bolagsskatt   [% / 100] 
 
Avkastningskravet är teoretiskt sätt avkastningen på bästa möjliga alternativa investering med 
samma risk [58]. I praktiken är det dock ofta ett avkastningskrav som företaget vill nå. Ibland 
används också ett vägt genomsnitt av långivares och aktieägares ränte- och avkastningskrav. 
Avkastningskravet ska ge ägaren ersättning för realräntan, risktagandet och om det är ett 
nominellt avkastningskrav även för inflationen.  
 
WACC-räntan (Weighted Average Cost of Capital) motsvarar ett vägt genomsnitt av 
långivares och aktieägares ränte- och avkastningskrav [62]. WACC-räntan beräknas enligt 
ekvation 4. Termen (1-s) visar den skattebesparing i resultaträkningen som en räntekostnad 
innebär. 
 

)1( sr
V
Dr

V
EWACC de −⋅⋅+⋅=  (4) 

 
där 
 
E = Marknadsvärdet av det egna kapitalet [kkr] 
D = Marknadsvärdet av skulderna  [kkr] 
V = E + D    [kkr] 
re = avkastningskrav på eget kapital  [% / 100] 
rd = genomsnittlig skuldränta  [% / 100] 
s = bolagsskatt   [% / 100] 
 
Avkastningskravet sätter ägaren alltså till den nivå han finner är lämpligt för investeringen. 
En undersökning från 1986 av 9 projekt klassade som basinvesteringar i kraftindustrin visade 
att de reala avkastningskraven låg mellan 4 och 28 % med ett medeltal på 14,5 % [59].  
 
Statens energimyndighet beräknar i sin översyn av elcertifikatsystemet en kalkylränta enligt 
ekvation 5 [63]. Kalkylräntan används sedan för att beräkna produktionskostnader för nya 
anläggningar.  
 
Nominell låneränta = riskfri ränta + (”beta-värdet” x avkastningskravet)  (5) 
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Den riskfria räntan kan approximeras med räntan på statsobligationer (5år). 
Ränteutvecklingen för statskuldsväxlar och statsobligationer kan ses i figur 26. Beta värdet 
beskriver risken i investeringen och har historiskt sett varit mellan 0,2-0,5 men ligger idag 
runt 1,5 mycket beroende på att de politiska riskerna blivit höga [63]. Avkastningskravet som 
investerarna har är mellan 3-4 %. Sammantaget ger detta en kalkylränta på runt 8 %. Elforsk 
använder i sin rapport el från nya anläggningar 2003 en real kalkylränta på 6 % [54].  
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Figur 26 Ränteutveckling statskuldsväxlar och statsobligationer [64] 

4.8.1 Payoff-metoden 
Metoden lämpar sig för grovsållning mellan investeringar och till att bedöma små 
investeringar som inte har så stor inverkan på företagets ekonomi. Denna metod kallas på 
svenska för återbetalningstid, d.v.s. att den visar efter hur lång tid investerade pengar fås 
tillbaka. Kassaflödet för varje år summeras helt enkelt tills grundinvesteringens belopp 
uppnåtts. Det antal år man summerat över då motsvarar återbetalningstiden. Om 
återbetalningstiden blir kortare än en av företaget bestämd maximal återbetalningstid är 
investeringen lönsam. Ska rangordning ske mellan olika investeringsalternativ är alternativet 
med kortast återbetalningstid det bästa. Men det behöver inte vara det bästa beroende på hur 
kassaflödet ser ut efter att investeringen är återbetald. Om hänsyn ska tas till detta måste 
nuvärdesmetoden som beskrivs senare tillgripas. 

4.8.2 Nuvärdesmetoden 
Nuvärdesmetoden är en metod som är lämplig för stora investeringar och som kan ge svar på 
om en investering uppfyller avkastningskravet. Detta genom att räkna ut vad framtida 
kassaflöden är värda idag (nuvärdet) med hänsyn till ditt avkastningskrav. Om summan av de 
framtida kassaflödenas nuvärde minus grundinvesteringen är större än noll motsvarar 
investeringen ditt avkastningskrav och är således lönsam. Om nuvärdet hamnar över noll så 
motsvarar detta en övervinst, d.v.s. att avkastningen på dina pengar är större än ditt krav. Din 
exakta avkastning vid ett nuvärde större än noll ger internräntemetoden svar på (beskrivs 
senare). 
 
Sätts i en nuvärdeskalkyl avkastningskravet till 6 % och ett nuvärde lika med noll fås så 
innebär detta att investeringen ger den begärda avkastningen på kapitalet under tiden det är 
sysselsatt i investeringen. Detta innebär att om det lånas till halva investeringen för 6 % ränta 
och resten betalas med eget kapital så klaras betalningarna på lånet och 6 % erhålls på det 
investerade egna kapitalet. Kan det istället lånas till halva investeringen för 3 % ränta och 
resten betalas med eget kapital tjänas 3 % den lånade summan förutom att lånets ränta och 
amorteringar klaras. Dessutom fås som tidigare 6 % på det egna kapitalet. Nuvärdet av en 
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investering beräknas med ekvation 6. Den består av en utgift, grundinvesteringen och 
summan av nuvärdet av alla framtida kassaflöden i kalkyllängden. Kalkyllängden motsvaras 
av investeringens livslängd. 
 

( )∑
= +

+−=
n

i
i

i

r
k

GINPV
0 1

  (6) 

 
där 
 
NPV = Net Present Value, Nuvärdet  [kkr] 
GI = Grundinvestering   [kkr] 
ki = kassaflöde år i   [kkr] 
r = avkastningskravet   [% / 100] 
n = kalkyllängden   [år] 
 
När nuvärdesmetoden används är det viktigt att endast ta med de kassaflöden som 
investeringen orsakar. Därför ska t.ex. projekteringskostnader, reklamkostnader innan år noll 
inte tas med. Dessa utgifter har ju redan skett oberoende av om investeringen görs eller inte. 
Avskrivningar och räntekostnader ska inte heller tas med då avskrivningarna inte är riktiga 
kassaflöden och räntekostnaderna täcks in av avkastningskravet. 
 
Förståelse för nuvärdesmetoden fås bäst genom ett exempel. Antag att du kan göra en 
investering i en maskin på 200 kr år noll och ditt avkastningskrav är 6 %. Investering ger efter 
ett år 116 kr och utgifter om 10 kr. Efter två år ger den en intäkt på 112,36 kr. Därefter är det 
gratis att avveckla maskinen som är helt utsliten. Skulle det kosta att avveckla maskinen år två 
måste denna summa dras av från 112,36 kr. I figur 27 visas kassaflödena och nuvärdena för 
kassaflödena. 

 
Figur 27 Grafisk bild av nuvärdesmetoden. 

 
Investeringen i exemplet ger nuvärdet noll vilket betyder att den uppfyller kravet om 6 % 
avkastning. Av investeringen på 200 kr förräntas 100 kr till 6 % under ett år och 100 kr till 
6 % i två år med ränta på ränta effekt.  
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Om ägaren eller marknaden kräver 6 % utbetald avkastning efter skatt på det egna kapitalet 
varje år innebär detta att ett företag måste ha många investeringar på gång samtidigt i olika 
faser för att det ska bli 6 % på hela det egna kapitalet varje år. Om företaget har få 
investeringar och t.ex. måste utbetala avkastningen 6 % efter skatt varje år måste en 
resultatsimulering göras och eventuellt en sämre investering väljas om den ger kassaflöden så 
att kravet om 6 % årligen uppnås. Bokslutsdispositioner i form av överavskrivningar och 
periodiseringsfonder kan dock jämna ut avkastningen om bolaget har få investeringar. För att 
ta reda på detta måste en resultatsimulering göras. 
 
Vid val mellan olika investeringar som har samma livslängd av kassaflödena väljs den 
investering som ger störst nuvärde i förhållande till grundinvesteringen. Har investeringarna 
däremot olika livslängd måste annuitetsmetoden tillgripas för att kunna bestämma vilken 
investering som är bäst (beskrivs senare). Vilket avkastningskrav som sätts kan vara 
avgörande för i vilken ordning projekten ska väljas. Detta beroende på att ett högt 
avkastningskrav ger kassaflöden långt fram i tiden ett litet värde fast de är stora till beloppet 
vilket resulterar ett lågt nuvärde. Ett lägre avkastningskrav skulle ge dessa ett större nuvärde. 
Då det finns två investeringar där den ena ger stora inbetalningar direkt medan den andra ger 
stora inbetalningar längre fram kan ordningen mellan dessa variera beroende på vilket 
avkastningskrav som sätts. Normalt så har dock ett företag ett givet avkastningskrav vilket 
naturligt ger för företaget rätt rangordning av projekten. Om det finns nettokassaflöden 
förutom grundinvesteringen, som är negativa insprängda bland positiva nettokassaflöden, kan 
nuvärdet vara större eller mindre än noll beroende på vilket avkastningskrav som sätts. Ett 
exempel på hur nuvärdet varierar med avkastningskravet då nettokassaflödena är både 
positiva och negativa visas i figur 28. Återigen har dock företaget normalt ett givet 
avkastningskrav som återspeglar värdet av pengar för just det företaget. Med hjälp av detta 
avgörs nuvärdet av en investering för företaget. En investering kan således vara lönsam för 
vissa företag men inte för andra beroende på vilken avkastning de kräver av sina 
investeringar. 
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Figur 28 Exempel på hur nuvärdet varierar beroende på avkastningskravet för en investering med flera 

negativa nettobetalningar förutom grundinvesteringen 
 
Det finns en koppling mellan nuvärdesmetoden och ett företags värde. Om marknaden eller 
ägaren för ett företag har bestämt avkastningskravet till 6 % efter skatt och företaget sedan gör 
en investering som med detta avkastningskrav ger ett nuvärde med 100 kkr sker följande. 
Företagets totala värde ökar med 100 kkr förutsatt att allt annat som rör företaget är lika. 
Detta innebär att börsvärdet ökar med 100 kkr om företaget är börsnoterat. 
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Nuvärdesmetoden kan utökas till att ta hänsyn till skatteeffekter [58]. Skatteeffekterna består 
av att kostnader och avskrivningar reducerar skatteutbetalningen och att intäkter ökar 
skatteutbetalningen. Ekvation 7, 8 och 9 visar hur kassaflöde uppstår vid avskrivningar och 
förändrar kassaflödet vid in- respektive utbetalningar. Om skattehänsyn tas förbättras oftast 
nuvärdet. Gör bolaget sedan överavskrivningar så förbättrar detta bara utfallet av 
investeringen. Tas hänsyn till skatteeffekter måste avkastningskravet också justeras till att 
vara efter skatt. Sambandet mellan nominella räntan före respektive efter skatt finns i 
ekvation 10. 
 

( ) fe IsI −= 1   (7) 
 

( ) fe KsK −= 1  (8) 
 

sAAeff =   (9)  
 

( ) NfNe rsr ⋅−= 1  (10) 
 
där 
 
If = Intäkt    [kkr] 
Ie = Intäkt efter skatteeffekt  [kkr] 
Kf = Kostnad    [kkr] 
Ue = Kostnad efter skatteeffekt  [kkr] 
s = bolagsskatt   [% / 100] 
Aeff = Kassaflöde p.g.a. skatteeffekt av avskrivning [kkr] 
A = Avskrivning   [% / 100] 
rNf = Nominell ränta före skatt  [% / 100] 
rNe = Nominell ränta efter skatt  [% / 100] 

4.8.3 Internräntemetoden 
Internräntemetoden ger svar på hur stor avkastning en investering ger på sysselsatt kapital. 
Internräntan motsvarar det avkastningskrav som ger nuvärdet noll i en nuvärdeskalkyl. Om 
internräntan är större än avkastningskravet ska investeringen tas. Internräntemetoden har dock 
svagheter. Flera internräntor kan förekomma eller ingen. Ingen internränta är fallet då 
investeringen för alla avkastningskrav ger ett nuvärde mindre än noll. Flera internräntor kan 
förekomma då det finns nettokassaflöden förutom grundinvesteringen som är negativa 
insprängda bland positiva nettokassaflöden. Ett exempel på att flera internräntor finns då 
kassaflödena är både positiva och negativa visas i figur 28. Alla dessa internräntor är korrekta 
men orsakar ett problem, nämligen vilken som för företaget är korrekt. Dessutom leder 
faktumet att flera internräntor kan förekomma till att investeringar inte kan rangordnas enkelt 
om någon investering har flera internräntor. Rangordning efter internräntan tar heller inte 
hänsyn till hur stor summa kapital som kan förräntas. 

4.8.4 Annuitetsmetoden 
Annuitetsmetoden tillgrips framförallt för att välja investering då val ska ske mellan 
investeringar med olika livslängd. Den kan också användas då grundinvesteringen varierar i 
storlek mellan alternativen eller då både livslängden och grundinvesterings storlek varierar 
mellan investeringsalternativen. Annuitetsmetoden går ut på att investeringens nuvärde sprids 
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ut med hjälp av avkastningskravet som ett kassaflöde som infaller varje år till samma belopp 
under investeringens livslängd genom ekvation 11. Den årliga annuiteten som erhålls kan 
tolkas som den årliga övervinsten investeringen motsvarar förutom den vinst 
avkastningskravet ger. Om annuiteterna således räknas tillbaka enligt nuvärdesmetodiken 
erhålls nuvärdet igen. Den investering som ger störst annuitet är den bästa investeringen. Viss 
försiktighet bör dock iakttagas då projekt, så som tidigare nämnts, kan få sådana variationer i 
nuvärdet beroende på avkastningskravet att det kan påverka rangordningen. 
 

( ) nr
rNPVA −+−

⋅
=

11
  (11) 

 
där 
 
A = Annuiteten   [kkr] 
NPV = Net Present Value, Nuvärdet  [kkr] 
r = avkastningskravet   [% / 100] 
n = kalkyllängden   [år] 
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5 Teknik 
I detta kapitel presenteras de tekniska alternativen vid investeringar i småskalig vattenkraft. 
Detaljutformningen utelämnas då detta görs av leverantörerna med avancerade 
datormetoder. Oftast plockas en kraftstation ihop utifrån ett standardsortiment som 
leverantören utvecklat [79]. 

5.1 Kraftstationsbyggnad 
Kraftstationsbyggnaden ska inhysa turbin, generator samt styr- och kontrollutrustning [3]. 
Transformator och ställverk brukar i allmänhet av säkerhetsskäl placeras utanför. I 
kraftstationen är det bra att ha en travers för turbinservice m.m. och det bör finnas ett 
ljudisolerat utrymme för kontorsarbete etc. Byggnaden ska byggas förankrad i berget, 
antingen direkt eller via pålar. Ventilationen ska vara god då ca 5 % av effekten blir till värme 
i kraftstationen. Ett värmesystem ska finnas för de dagar på vintern kraftverket ej är i drift. 
Exteriören på en vattenkraftanläggning ska det satsas lite extra på för att öka allmänhetens 
acceptans för vattenkraftverket och för att det ska smälta in i landskapsbilden. Grundens 
utformning hos en kraftstationsbyggnad och även fasadens storlek beror helt på vilken turbin 
som kraftverket ska ha och uppställningssättet av turbinen [65]. Att utformningen är så olika 
beror på att vattenvägen genom stationen är väldigt olik beroende på val av turbin och 
uppställningssätt. I figur 29 kan några olika uppställningar ses, det finns dock en uppsjö av 
ytterligare varianter. Koncept som minimerar investeringen i kraftstationsbyggnaden 
presenteras i kapitel 5.5 Turbin. 
 

a.)  b.)  

c.) d.)  
Figur 29 Exempel på utformningar av kraftstationer [65] 

5.2 Damm 
Det finns tre olika typer av dammar. Dessa är fyllningsdammar, gravitationsdammar och 
valvdammar [66]. Fyllningsdammar är vanliga i Sverige. Större fyllningsdammar är i princip 
en stor jordhög enligt figur 30, speciellt om det är gott om jord där dammen byggts. Om det 
istället är gott om bergkross vid byggnationen går det att bygga en stenfyllningsdamm enligt 
figur 31. Vilken damm som är lämpligast beror på de lokala förutsättningarna [75]. Moderna 
dammar dimensioneras med numeriska datormetoder. 
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Figur 30 Homogen jordfyllningsdamm 1.) lera 2.) sand 3.) grus 4.) sten 5.) dränering [75] 

 

 
Figur 31 Stenfyllningdamm 1.) tätkärna 2.) finfilter 3.) mellanfilter 4.) grovfilter 5.) stödfyllning 6.) 

injektering 7.) betongplatta 8.) filterbrunn 9.) släntskydd 10.) krönskydd/erosionsskydd 11.) dammtå [75] 
 
Gravitationsdammar ska med sin egen tyngd hålla upp vattenmassorna. Ofta är de gamla 
dammarna vid småskalig vattenkraft stensatta och fyllda med jord och ett tätande jordskikt. 
Vidare har de oftast betong pågjutet kring luckorna och intaget till kraftstationen. 
Stensättningen möjliggör att dammen inte blir så stor som en fyllnadsdamm. En stensatt 
damm kan ses i figur 32. 
 

 
Figur 32 Stensatt damm [66] 

 
Modernare gravitationsdammar byggs oftast av betong. De kan då byggas som en 
lamelldamm enligt figur 33. Detta gör att mängden betong kan hållas nere. Principen är att 
vinkla uppströmssidan så det går att utnyttja vattnets nedåtriktade kraft och att stödja upp 
dammväggen med pelare. För småskaliga sammanhang kan dammen byggas som en vinkelrät 
triangel med den vertikala sidan uppströms [67]. En sådan damm byggs approximativt med en 
krönbredd på 1 m, med lutningen 8:10 (8=vertikalt, 10=horisontellt) och ca en meter högre än 
högsta vattenytan. 
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Figur 33 Lamelldamm i storskaligt utförande [66] 

 
De vanligaste metoderna att laga dammar är att gjuta på betong på uppströmssidan [68]. 
Läckage igenom dammen eller under dammen kan lagas genom att injektera tätmedel. 
Läckage på undersidan kan åtgärdas genom att sponta (slå ner en barriär av stålplåt) och att 
gjuta betong en bit uppför uppströmssidan tills berg eller tät jord finns på bottnen. På så sätt 
hindras vattnet ifrån att hamna under dammen. 
 
Byggnation av fångdammar krävs för att laga befintliga dammar då de oftast inte kan stå 
tomma under byggnationen av miljöskäl [68]. En fångdamm av jordmaterial kräver en lutning 
på ca 1:2 och ett 4 m brett krön. Nackdelen med att bygga med jordmaterial är att 
fångdammen inte går att återvinna då materialet inte går att separera. En fångdamm kan också 
byggas med spont som sedan slås ner och gjuts ihop med dammen för att täta den för läckage 
på undersidan. Ett tredje sätt att bygga en fångdamm är att använda bergkross [69]. Fördelen 
med bergkross jämfört med jord är att fångdammen kan återvinnas och endast kräver en 
lutning på 1:1. Denna brantare lutning gör att det går åt väsentligt mindre material till 
fångdammen. Vid en jämförelse av figur 30 och 31 kan ses att en stenfyllningsdamm har 
väsentligt brantare sidor. 
 
Valvdammar är mest aktuellt för storskalig vattenkraft med höga dammar i en ravin, där berg 
finns i sidan för att förankra dammändarna [66]. Uppblåsbara gummidammar finns också på 
marknaden [79]. Dessa kan reglera höjden genom att lufttrycket förändras och kan vara 
ekonomiskt fördelaktiga jämfört med luckor om dammen har stor bredd och liten fallhöjd. 

5.3 Utskov 
Utskoven på dammen ska kunna avbörda så mycket vatten att dammen inte riskerar skador 
vid höga flöden [3]. I anslutning till utskovet brukar det byggas ett skibord (en ränna som ej 
eroderar) där det snabbt rinnande vattnet leds ner i den naturliga åfåran eller en kanal. 
Luckorna kan utföras som sättar där vattnet kan strömma över och som kan tas bort då det blir 
mycket höga flöden. Sättarna reglerar vattennivån automatiskt till stor utsträckning då 
överskottet helt enkelt rinner över. Det finns sedan en rad varianter på luckor som dras upp 
maskinellt eller för hand så att vattnet strömmar ut kring luckans nederkant. Flödet som 
strömmar över sättar kan beräknas med ekvation 12. Flödet som strömmar ut då en lucka dras 
upp kan beräknas med ekvation 13. Dessa flöden är bra att kunna räkna ut för att ungefärligt 
beräkna antalet kvadratmeter lucka till ett visst kvadratmeterpris som behöver köpas. 
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ghbQ 2
3
2 2/3⋅⋅= μ  (12) 

 
där 
 
b = sättöppningens bredd  [m] 
h = se figur 34 till höger  [m] 
g = tyngdaccelerationen = 9,81 [m/s2] 
μ = konstant, för sättdamm ca 0,6. [-] 
 
 
 

    Figur 34 Överfall [3] 
 

mghbaQ 2⋅⋅⋅= μ   (13) 
 
där 
 
a = lucköppningens höjd  [m] 
b = lucköppningens bredd  [m] 
hm = se figur 35 till höger  [m] 
g = tyngdaccelerationen = 9,81 [m/s2] 
μ = konstant, ca 0,6.  [-] 
 
 

    Figur 35 Planlucka [3] 

5.4 Vattenvägar 
Om fallhöjdsförlusterna grovt ska uppskattas i vattenvägarna hos småskalig vattenkraft kan 
det antas att de ligger mellan 2-7 % [87]. Mer exakta beräkningar är dock möjliga och dessa 
metoder beskrivs nedan. 
 
Vid beräkningar av vattenströmning utgås det ofta ifrån Bernoullis ekvation 14 nedan [70]. 
Ekvationen är endimensionell genom att den bara betraktar vad som händer i 
strömningsriktningen. Den säger att summan av datumhöjd, tryckhöjd och hastighetshöjd är 
konstant vid friktionsfri strömning. 
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där 
 
z =  datumhöjden, bottens höjd över en bestämd referensnivå [m] 
p = vattentryck    [Pa] 
ρ = vattnets densitet    [kg/m3] 
v = vattnets hastighet    [m/s] 
g = tyngdaccelerationen = 9,81   [m/s2] 
 

hm 
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För att beräkna fallförluster, flöden m.m. i ett vattenkraftverk kan ekvation 14 utvidgas något 
till Bernoullis utvidgade ekvation, ekvation 15 [71]. Indexen 1 och 2 i vänstra respektive 
högra ledet betyder att ekvationen ska tecknas för två punkter samt att tf wp ρ+Δ  motsvarar 
förlusterna respektive det tillförda/bortförda arbetet mellan punkterna. Förlusterna är 
experimentellt fastställda och varierar således något mellan källorna. I figur 36 ses två 

lämpliga punkter att välja som gör att många termer faller bort ( 2

2
2

2

2
1

1 ,
2

,,
2

, gzvpvp ρ
ρρ ). 

Detta då hastigheterna i punkterna är noll, statiska trycken tar ut varandra, och z2 är noll då 
den ligger i referensplanet. Detta ger en ekvation som ser ut enligt tf wpgz ρρ +Δ=1 . 
 

 
Figur 36 Lämpliga punkter för att ställa upp Bernoullis utvidgade ekvation [71] 
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=Re   > 4000 för att ekvationen ska gälla, vilket oftast är fallet för vattenkraft 

 
z =  datumhöjden, bottens höjd över en bestämd referensnivå  [m] 
p = vattentryck     [Pa] 
ρ = vattnets densitet     [kg/m3] 
v = vattnets hastighet i den delen (Q/A = v, se även bilaga 1)  [m/s] 
g = tyngdaccelerationen = 9,81    [m/s2] 
ξ = engångsförlust för krökar, inlopp, utlopp, ventiler etc. enligt bilaga 1 [-] 
ks = friktionstal enligt bilaga 1    [mm] 
r = rörets radie     [m] 
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V = kinematiska viskositeten    [m2/s] 
A = vattenförande area     [m2] 
η = verkningsgraden för vattenkraftstationen   [-] 
Wt = effekt utmatad till nätet    [W] 
i = engångsförlust i     [-]  
n = antalet engångsförluster    [-] 
l = rörets längd (är röret uppbyggt med rörsektioner av olika diametrar och material måste 

termen 
d
lv λ2  beräknas en gång för varje rörsektion.    [m] 

d = rörets diameter     [m] 

5.4.1 Tub 
Tuber används ibland istället för kanaler för att föra vattnet från dammen till 
kraftstationen [74]. Tuberna tillverkas grovt sett i fyra material. Dessa är trä, plast, olika 
varianter av stål samt betong. För småskalig vattenkraft med låga fallhöjder är trätuben oftast 
det bästa valet. I figur 37 kan en jämförelse av olika tubmaterial ses. För trätuber kan 
friktionstalet för plast användas, då trätuben med tiden får en finslipad yta [72]. En nedgrävd 
trätub har väsentligt längre livslängd än en friliggande och bör hålla i minst 30-40 år. Tuben 
ska kunna tåla det tryck som fallhöjden ger upphov till samt det tryck som uppstår när 
vattenvägen stängs vid snabbstopp av turbinen under full drift [79]. Tryckstöten kan minskas 
genom att det byggs en ventil som släpper vatten förbi kraftstationen vid snabbstopp som 
sedan kan stängas långsamt för att undvika tryckstöten. Ett annat sätt att minska tryckstöten är 
att koppla in en tryckutjämningstank nära kraftstationen. Tryckstöten kan räknas ut tämligen 
enkelt men kräver tillgång till en del materialkonstanter. Författaren hänvisar därför till 
källan [79] då tryckstöten är ganska ointressant vid en första studie av en 
investeringsmöjlighet. Detta p.g.a. att det är kostnaden för tuben och eventuell 
tryckstötsminskande anordning som är det intressanta och den erhålls ifrån leverantörerna 
efter att fallhöjd, flöde och önskad diameter bestämts. Om förhållandet mellan tubens längd 
och fallhöjden är större än ca 7 så bör det undersökas om ventil eller tank krävs för att minska 
tryckstöten [56]. Det finns kostnadsfri programvara för att beräkna flöden i tuber [73]. 
 

 
Figur 37 Jämförelse av olika tuber av olika material [74] 
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5.4.2 Kanaler 
Ett vattenkraftverk har oftast sitt utlopp i en åfåra eller en kanal i vilken det finns sektioner 
med stor betydelse för vattennivån [70]. Dessa kallas för dimensionerande sektioner och har 
ofta en dämmande effekt. Oftast sker också en övergång från lugnt rinnande vatten till 
forsande vatten efter en sektion med dämmande effekt. Exempel på dimensionerande 
sektioner är forsnackar, broöppningar, dammar och naturliga förträngningar. I figur 38 visas 
exempel på hur en dimensionerande sektion påverkar vattennivån. 
 

 
Figur 38 Exempel på hur dimensionerande sektioner påverkar vattennivån vid högt respektive lågt flöde. 

Översta vattenytan i figurerna avser ett högt flöde medan den nedre visar nivån vid ett lågt flöde. [70] 
 
För byggnation av kanaler finns fyra principer för att få en bra kanal [74]. 
 

• Vattenhastigheten måste vara så hög att sediment inte lägger sig på botten och att 
växtligheten försvåras. 

• Vattenflödet måste vara lågt nog för att kanalväggarna inte ska eroderas. 
• Kanalen måste vara stabil nog för att inte ras från sidorna ska förstöra kanalen. 
• Kanalen ska vara kostnadseffektiv, d.v.s. att den kanalen inte är större än nödvändigt 

och att den har tillräckligt låg friktion. 
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Vattenhastigheten måste vara minst 0,1 m/s för att undvika att sediment lägger sig på botten i 
klara vatten motsvarande svenska förhållanden. För att undvika växtlighet i kanalen krävs i 
värsta fall vattenhastigheter på minst 0,7 m/s. För att inte erosion ska ske ska 
vattenhastigheten vara under 0,3 m/s för sandbottnar, 0,5 m/s för blandjordbottnar, 0,8 m/s för 
lerbottnar och 2 m/s för betongbottnar. För att få en stabil kanal rekommenderas följande 
vinklar på en kanal som är formad som en likbent trapets ( \__/ ); 18° för sand 34° för 
blandjord, 60° för lera och valfri vinkel för betong. Vinkeln mäts på utsidan av den likbenta 
trapetsen mellan förlängda bottenplanet och kanalens sida. En halvcirkelformad kanal är den 
form som ger lägst förluster. Den är dock dyr att bygga vilket gör en kantig halvcirkel t.ex. en 
likbent trapets till en kostnadseffektiv lösning. Utformningen kan prövas fram genom att 
använda datorprogram vilket beskrivs nedan. 
 
En schaktad kanal kan behöva erosionsskydd [75]. I figur 39 nedan kan ses hur stora 
stenblocken måste vara för att erosion ska undvikas. Ett finare skikt bör läggas underst 
(singelliknande) och sedan läggs större block enligt figur 39 överst. Det går även att lägga duk 
underst om kanalens naturliga botten bedöms vara erosionskänslig. Is kan orsaka stora skador 
vilket förespråkar överdimensionering av storleken på blocken till erosionsskyddet. 
Växtlighet bör hållas borta från kanalkanterna då denna med hjälp av rötterna förstör kanalen 
genom att erosionsskyddet trängs undan. 
 

 
Figur 39 Diagram för lämpligt val av erosionsskydd. Erosion sker i området ovanför strecken. [75] 

 
Ytterligare en sak att ta hänsyn till vid kanalbyggnation vid svenska förhållanden är 
is-problematiken [70]. I Norge har isbildning studerats i ett flertal älvar och resultatet blev 
enligt följande. 
 

• Vid flödeshastigheter under 0,6 m/s sker istillväxt och ett istäcke bildas. 
• Vid flödeshastigheter på 0,6-1,2 m/s bildas kravis som blir en issörja och flyter upp till 

ytan. Om issörjan stöter på ett istäcke nedströms byggs det snabbt på uppströms. 
• Vid flödeshastigheter över 1,2 m/s bildas kravis men turbulensen är då så stor att den 

inte flyter upp. Detta kan leda till att vattenintagsgallren i vattenkraftverk sätts igen. 
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Kravis är isbollar som bildas under vattnet och detta sker under speciella omständigheter. 
Vattnet måste ha hög turbulens så mycket värme kan avges till atmosfären, vilket leder till att 
vattnets temperatur passerar fryspunkten. Dessutom krävs kristallisationskärnor som kan vara 
t.ex. snö, jordpartiklar eller frusen dimma. Dessa kristallisationskärnor växer till isbollar som 
kan fastna på botten och bilda låga dammar på botten. Dammarna bromsar flödet och då kan 
ett istäcke bildas på botten. Ett sätt att undvika kravis är att låta ett istäcke lägga sig genom att 
stoppa flödet i vattendraget. Istäcket gör att vattnet inte kan avge tillräckligt med värme för att 
hamna under fryspunkten och förutsättningen för bildandet av kravis är borta. Om det behövs 
kan bommar eller nät läggas ut på vattenytan för att ett istäcke ska bildas på ställen där det är 
svårt att få is att lägga sig. 

5.4.3 Kanalströmning 
Beräkningarna gällande kanalströmning måste göras med hjälp av dator då det är många 
repetitiva beräkningar som måste göras [76]. Kanalströmningsberäkningar kan bl.a. göras i 
programmet HEC RAS. Det är framtaget av US Army Corps of Engineers och är en fri 
programvara som kan laddas ner från internet [77]. Programmet kan beräkna hela kanalsystem 
och visa effekter av isläggning, dammbrott, broar m.m. Det har använts i ett examensarbete på 
KTH i samarbete med SwedPower där trånga sektioners påverkan på vattenståndet och 
vattenhastigheten i några vattenkraftverk undersökts [70]. Nedan presenteras teorin som 
behövs för att kunna förstå och använda HEC RAS till att beräkna vattenstånd i raka 
utloppskanaler. Kurvteori utesluts då kurvorna i utloppskanaler alltid är små och därmed 
heller inte påverkar lösningen mer än ytterst lite. HEC RAS beräknar inte heller kurvor så 
noga utan lägger bara på extra friktion [78]. Programmet tar t.ex. inte hänsyn till ökningar i 
vattennivå i ena sidan av kurvor. Programmet kräver stationärt flöde, att tvärsnitten inte 
ändras för snabbt, att lutningen är mindre än 1:10 och räknar endimensionellt genom att det 
bara betraktar vad som händer i strömningsriktningen. Kravet på att lutningen är mindre än 
1:10 kan släppas under de förutsättningar som diskuteras nedan. 
 
När beräkningar på strömmande vatten ska göras måste det först bestämmas om strömningen 
är kritisk (Sakta rinnande vatten, Froudes tal < 1) eller superkritisk (Forsande vatten, Froudes 
tal >1). Froudes tal beräknas med ekvation 16. Subkritisk strömning innebär att nedströms 
förhållanden påverkar vattennivån uppströms medan det inte är så vid superkritisk strömning. 
Praktiskt innebär detta att vågen från en sten som kastas i en å inte fortplantar sig uppströms 
om det är superkritisk strömning men gör det om det är subkritisk strömning [76]. Valet 
mellan dessa strömningssätt är avgörande för beräkningsriktningen uppströms eller 
nedströms. 
 

etenvåghastigh
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där 
 
v = vattnets hastighet  [m/s] 
ym = medeldjup  [m] 
g = tyngdaccelerationen = 9,81 [m/s2] 
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För att beräkna vattennivån i utloppskanalerna kan Bernoullis ekvation användas om den 
utökas till att ta hänsyn till friktionsförluster [78]. Resultatet blir ekvation 17, 
energiekvationen. Den är giltig under stationära förhållanden och om inget arbete tillförs eller 
tas ifrån den studerade vattenvolymen. Vattenytan får heller ej korsa det kritiska djupet, varför 
förklaras senare. Genom att ställa upp ekvationen mellan två tvärsnitt av en kanal, där den ena 
vattenytan är känd, så kan den andra beräknas. 
 

tf hh
g
vzy

g
vzy ++++=++

22

2
11

11

2
22

22
αα   (17) 

 
där 
 
y = djupet från vattenytan till botten1   [m] 
z = bottens höjd över en bestämd referensnivå  [m] 
v = vattnets hastighet    [m/s] 
hf = fallhöjdsförlust p.g.a. friktion   [m] 
ht = fallhöjdsförlust p.g.a. expansioner och kontraktioner2 [m] 
α = korrektionsfaktor för ojämn hastighetsfördelning  [-] 
g = tyngdaccelerationen = 9,81   [m/s2] 
 
Fallhöjdsförlusten p.g.a. friktion beräknas med ekvation 18. 
 

LSh ff =  (18) 
 
där 
 
L = längden mellan tvärsnitten 
 
Sf fås ur Mannings ekvation, ekvation 19. 
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där 
 
q = flödet   [m3/s] 
n = Mannings råhetskoefficient [-] 
a = tvärsnittets våta area  [m2] 
r = a/p, hyrauliska radien  [m] 
p = våta perimetern3  [m] 
 
 
                                                 
 
1 Eftersom atmosfärstryck råder vid ytan i en kanal så kan 

g
P
ρ

ersättas med Y. 

2 Kontraktion = avsmalning 
  Expansion = breddning 
3 våta perimetern = längden på kontakten mellan vatten och botten i tvärsnittet 
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Fallhöjdsförlusterna beroende på kontraktion och expansion beräknas enligt ekvation 20. 
 

g
v

g
vCht 22

2
11

2
22 αα

−=   (20) 

där  
 
C = förlustkoefficient, t.ex. expansions- eller kontraktionskoefficient [-] 
α = korrektionsfaktor för ojämn hastighetsfördelning   [-] 
g = tyngdaccelerationen = 9,81    [m/s2] 
 
En grafisk bild av detta finns i figur 40. Att energiekvationen räknar fram ytan i steg mellan 
två tvärsnitt innebär att det måste räknas uppströms om det är subkritisk strömning 
(nedströms förhållanden påverkar uppströms, t.ex. en forsnackes dämmande effekt) [70]. Att 
räkna uppströms innebär att en förutsättning för det nedersta tvärsnittet måste kännas till, t.ex. 
dess nivå. Vid superkritisk strömning måste det däremot räknas nedströms utifrån en känd 
förutsättning för det översta tvärsnittet då det är förhållandena uppströms som påverkar 
strömningen (lutar det t.ex. brant kommer det att öka hastigheten som bibehålls när det planar 
ut). 
 

 
Figur 40 Grafisk bild av energiekvationen där he = hf + ht [78] 

 
Vid beräkning av strömning har det kritiska djupet en viktig funktion. Det kritiska djupet 
råder då det är kritisk strömning (Froudes tal = 1) och innebär att vattnet har sitt minimum när 
det gäller den specifika energinivån. Det beräknas för varje tvärsnitt genom att ekvation 17:s 
vänstra led (exklusive datumhöjden z, ty vi vill ha energin i vattnet), som motsvarar vattnets 
specifika energi i tvärsnittet, plottas för ett det aktuella flödet. Detta resulterar i en kurva 
enligt figur 41. Om ekvation ekvation 17:s vänstra led (exklusive datumhöjden z), deriveras 
och sätts lika med noll för att hitta minpunkten fås ekvation 16, dvs Froudes tal som dessutom 
alltid är ett (kritisk strömning) vid detta vattendjup [76]. Följden av detta blir att om 
vattenytan är under kritiskt djup så sker superkritisk strömning och om vattenytan är över 
kritiskt djup så sker subkritisk strömning.  
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Figur 41 Kritiskt djup, y [76]. 

 
För beräkningsgången innebär ovanstående att vattenytan i kanaler med både subkritiskt och 
superkritisk strömning kan beräknas [78]. Först antas att subkritisk strömning råder och 
således beräknas vattenytan med energiekvationen nerifrån och upp utifrån en känd 
förutsättning för det nedersta tvärsnittet. Om vattenytan efter en stund eller direkt hamnar 
under kritiskt djup så sätts den till det kritiska djupet och beräkningen fortsätter. Detta innebär 
att ett område där det kan råda superkritisk strömning har nåtts. Under hela området med 
möjlig superkritisk strömning kommer energiekvationen att vilja passera nedanför kritiskt 
djup. Vattenytan sätts då hela tiden till det kritiska djupet. Efter ett antal tvärsnitt kan det 
hända att vattenytan genom energiekvationen hamnar ovanför det kritiska djupet igen, alltså 
har ett område nåtts där det kan vara subkritisk strömning. Då fortsätter beräkningarna som 
tidigare med energiekvationen. När vattenytan i sista tvärsnittet är beräknad antas superkritisk 
strömning hela vägen och beräkning sker då uppifrån och ned utifrån en känd förutsättning för 
det översta tvärsnittet. Vattenytan sätts i varje tvärsnitt till det djup som energiekvationen ger 
ända tills energiekvationen efter en stund eller direkt ger ett djup som ligger ovanför det 
kritiska. Detta innebär att ett möjligt område med subkritisk strömning nåtts. Under hela 
området med eventuell subkritisk strömning kommer energiekvationen att vilja passera 
ovanför kritiskt djup men vattenytan sätts då hela tiden till det kritiska djupet. Efter ett antal 
tvärsnitt kan det hända att vattenytan genom energiekvationen hamnar nedanför det kritiska 
djupet igen, alltså har ett område med möjlig superkritisk strömning nåtts. Då fortsätter 
beräkningen som tidigare med energiekvationen. Efter att ha räknat uppströms och nedströms 
enligt ovan finns två olika profiler på vattenytan. Exempel på dessa två profiler finns i 
figur 42. Den punktade linjen benämnd Crit PF 1 i figur 42 motsvarar det kritiska djupet.  
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Figur 42 Profiler av vattenytan vid antagande om subkritisk strömning (till vänster) respektive  

superkritisk strömning (till höger) beräknade i programmet HEC RAS. 
 
Genom att kombinera dessa två profiler kan den verkliga vattenytans beräknade utseende 
fås [78]. I områden där bara den subkritiska beräkningsgången sätter djupet till det kritiska 
djupet är den superkritiska profilen korrekt. I områden där bara den superkritiska 
beräkningsgången sätter djupet till det kritiska djupet är den subkritiska profilen korrekt. I 
områden där det finns giltiga lösningar för både den subkritiska respektive den superkritiska 
beräkningsgången använder HEC RAS vattnets specifika kraft för att avgöra vilken profil som 
är rätt. Den profil med störst specifik kraft antas dominera. Den specifika kraften beräknas 
enligt ekvation 21, som är vänstra ledet av en ekvation där höger och vänster led är analoga 
genom att de beskriver den specifika kraften i varsitt tvärsnitt. Den fås genom att Newtons 
andra lag ställts upp för de två tvärsnitten och att krafter p.g.a. vattnets tyngd och friktion 
försummats. Inbyggt i formeln för den specifika kraften är att kanalens lutning får vara högst 
1:10. Vid en del modelleringar kan det dock vara önskvärt att beskriva brantare lutningar än 
1:10 och då måste det kontrolleras att ytan som väljs är rimlig.  
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Ett vattensprång med energiförluster sker när strömningen går från att vara superkritisk till att 
vara subkritiskt [70]. Detta verkar programmet inte ta hänsyn till utan det ger bara besked att 
ett vattensprång har skett om strömningen går från att vara superkritisk till att vara subkritisk 
[78]. Vid Froudes tal mindre än två sker dock inga förluster vid vattensprång [76]. Enligt 
formeln för Froudes tal, ekvation 16, bör sådana situationer inte inträffa i de flesta kanaler. 
Vid Froudes tal högre än 1,6 sker luftinblandning vilket höjer vattenytan [76]. HEC RAS 
räknar ut denna förhöjda vattenyta men visar den bara i tabellerna om man så begär. Av 
samma anledning som tidigare bör detta inte vara något problem i vattenkraftsammanhang. 
 

_2

YA
gA
qSF t

m

+=
β  (21) 

 
där 
 
q = flödet    [m3/s] 
β = korrektionsfaktor liknande α  [-] 
g = tyngdaccelerationen = 9,81  [m/s2] 
Am = flödesarea   [m2] 
At = total våt area   [m2] 

_

Y = avståndet mellan vattenytan och areans centroid [m] 
 
I figur 43 kan ses hur vattenytan blir när vattenytorna kombinerats enligt ovan. Lutningen på 
botten är i figuren brantare än 1:10 men programmets val av yta är rimlig. Froudes tal är som 
mest 1,18 och därmed orsakar inte vattensprånget några förluster som programmet 
förmodligen ej tar hänsyn till. Den översta punktade linjen benämnd EG PF 1 i figurerna 42 
respektive 43 motsvarar vattnets energinivå, och ska alltid minska av naturliga skäl. Skulle 
energinivån minska i uppströmsriktningen har det matats in något fel i programmet, t.ex. att 
beräkningsgången tvingats att vara superkritisk fast den inte är det. 
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Figur 43 Beräknad vattenyta när den subkritiska och superkritiska profilen i figur 42 kombinerats. 

 

5.4.4 Intagsgaller och grindrensare 
Vid intaget till ett vattenkraftverk sitter ett galler med uppgift att rensa bort skräp som kan 
orsaka problem i turbinen [79]. Gallret hålls rent av en grindrensare som krattar bort skräp på 
mekanisk väg. Fallförlusten i intagsgallret beräknas enligt ekvation 22. Efter grindrensaren 
vid intaget är det en god idé att ha luckor så det går att tömma tuben eller kanalen för 
reparation och inspektion [56]. 
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där 
 

 

5.5 Turbin 
Det finns några olika turbintyper som alla har speciella egenskaper [74]. Generellt när det 
gäller turbiner så anger olika författare något olika data för turbintyperna [3, 79, 74, 65]. 
Datan avser t.ex. lämplig turbintyp beroende på fallhöjd och flöde, turbinuppställningssätt, 
verkningsgrader beroende på flöde och ungefärligt turbinvarvtal samt turbindiameter. 
Förklaringen ligger i att diagrammen och formlerna är framtagna delvis med statistiskt 
underlag på hittills byggda turbiner. Datan ger dock en relativt klar bild av vad naturlagarna 
ger som lämplig turbintyp och dess specifikationer i det fallet.  
 
Egenskaperna gör att val av turbintyp grovt görs enligt följande [74]. Peltonturbinen används 
vid höga fallhöjder och lägre flöden för att den ger en hanterbar hastighet på turbinen trots 
den höga fallhöjden. Francisturbinen används vid medelhöga fallhöjder och medelhöga flöden 
för att den då ger ett lagom varvtal på turbinen. Kaplanturbinen används vid låga fallhöjder 
och höga flöden då den trots låg fallhöjd ger en bra hastighet på turbinen. 
Tvärströmningsturbinen används vid låga effekter (< 2 MW), vid upp till medelhöga 
fallhöjder och vid låga flöden. Figur 44 visar mer exakt respektive turbintyps 
användningsområde. 
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Figur 44 Ungefärliga användningsområden för turbintyperna vid småskalig vattenkraft. Banki = 
tvärströmmningsturbin [79] 

 
Principen för Peltonturbinen är att en vattenstråle med högt tryck ska träffa skovlarna på 
turbinen, se figur 45 a.) [3]. Peltonturbiner finns med olika antal munstycken och även i en 
variant som kallas turgo. En turbin av Francis typ, se figur 45 c.), har ställbara ledskenor som 
reglerar mängden vatten in till turbinen. Turbinen som har fasta blad släpper in vattnet till 
turbinens centrum varifrån vattnet strömmar ner. Kaplanturbiner finns det i flera varianter, de 
liknar alla figur 45 b.). Grundvarianten, Kaplan, har både reglerbara ledskenor och reglerbara 
blad. Detta för att kunna variera dessa så att maximal verkningsgrad erhålls vid olika flöden. 
Ledskenorna tar också bort rotationen på vattnet som en semi-kaplan ger upphov till genom 
att rotera vattnet på vägen in i turbinen så att det inte roterar efter turbinen. Roterande vatten 
efter turbinen orsakar turbulensförluster men innehåller också rotationsenergi som går till 
spillo. Semi-kaplan kallas den med enbart reglerbara blad och vattnet som lämnar denna 
turbin är därmed roterande. Propellerturbin kallas den som varken har reglerbara ledskenor 
eller blad (också här en roterande vattenpelare efter turbinen). Semi-kaplan- och 
propellerturbiner behöver således en ventil innan turbinen för att kunna stänga vattenflödet. 
Detta minskar dessa enklare turbiners investeringskostnadsfördel gentemot turbiner med 
ställbara ledskenor som kan användas för att stänga av vattnet. Tvärströmningsturbinen kan 
ses i figur 45 d.). Den är visserligen enkel och relativt billig men är trots detta inte så vanlig 
p.g.a. låg verkningsgrad och att den inte klarar speciellt höga effekter.  
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a.)  b.)   

c.)  d.)  
Figur 45 a.) Pelton [74] b.) Kaplan [79] c.) Francis [3] d.) Tvärströmningsturbin [74] 

 
Ett sätt att konstruera turbiner på är att bygga hela turbinen och generatorn dränkbar [80]. 
EAML marknadsför dränkbar teknik som ursprungligen härstammar ifrån Flygts dränkbara 
pumpar som modifierades till att bli turbiner. Flygt sålde dock denna verksamhet till japanska 
EAML i början på 90-talet p.g.a. svag marknad i Sverige [81]. De äldsta turbinerna är ifrån 
sent 70-tal och de fungerar bra än idag. På dessa har t.ex. planetväxellådor hittills inte behövt 
bytas, trots 25 års drift. Service finns dock kvar i Sverige där man tar hand om alla turbiner 
sålda i Europa via serviceavtal som innebär en årlig kontroll där växellådans olja undersöks 
noggrant då den är avgörande för dess livslängd. Efter 50 000 drifttimmar rekommenderas en 
helrevision där alla slitdelar byts ut. Service sker genom att turbinpaketet lyfts upp på land 
och vid behov körs med lastbil till serviceverkstaden. En del servar dock sina maskiner helt på 
egen hand. Idén med Flygts koncept var att skapa en mycket billigare kraftstation [80]. I 
figur 46 ses ett exempel på några möjliga uppställningar av många som tillverkaren anger är 
möjliga och i vilka storlekar de finns. Det behöver heller inte vara vertikal uppställning av 
turbinen utan den kan också lutas. Grundtanken bakom konceptet är att 
kraftstationsbyggnaden elimineras och ersätts av ett enkelt betongblock med intag på ena 
sidan och att allt elektronmekaniskt kommer färdigmonterat ifrån fabriken som en variant av 
den dränkbara pumpen. Turbinen är en kaplan men där ledskenor och turbinblad ställs in 
manuellt för att passa en viss fallhöjd och ett visst flöde. Flödet släpps på genom att en kona 
dras upp och vattnet släpps på. Då turbinen har fasta blad och ledskenor har den förmodligen 
en verkningsgradstopp likt francisturbinen för ett visst flöde. Detta innebär att det är bäst att 
samla vatten en stund och sedan släppa på för fullt eller att ha två turbiner där den ena tar 
grundflödet och den andra toppflödet. Det finns dock även semi-kaplan varianter [81]. Att 
dränka generatorn m.m. kan tyckas vanskligt men det fanns redan på 60-talet 
propellerturbiner av bulbtyp där all teknik var nedsänkt under ytan [82]. Dränkbar teknik 
används ofta i tidvattensammanhang och på platser där det icke är önskvärt att se 
kraftstationen.  
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Figur 46 Dränkbar kraftstation och dess tillgängliga storlekar [80] 

 
VA Tech säljer dränkbar teknik som turbinerna hydromatrix och straflomatrix [83]. Dessa är 
dock inte designade för småskalig vattenkraft även om straflomatrix skulle kunna användas 
tekniskt sett [84]. Straflomatrix är en turbin som kräver ytterst lite i byggnationsväg (inlopp, 
utlopp) då den kan placeras under vattenytan längst nere i dammväggen. Nackdelen är att den 
har en verkningsgradskurva vid varierande flöde liknande en propellerturbin. I figur 47 a.) 
visas straflomatrix turbinens utseende. VA Tech marknadsför också i sitt breda utbud för 
småskalig vattenkraft en dränkbar variant anpassad för småskalig vattenkraft kallad 
ecobulb [85]. Ecobulb är i princip en dränkbar kaplan eller semikaplan som inte kräver alltför 
stort byggnationsarbete med kraftstationen. Utseendet på ecobulb ses i figur 47 b.). 
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a.)  b.)  
Figur 47 a.) Straflomatrix [83] b.) Ecobulb [85] 

 
Turbinuppställningssätten är många för varje turbintyp. I figur 29 kan några av dessa ses. 
Vilken uppställning som är möjlig och lämpligast beror på de lokala förutsättningarna [65]. 
Det finns kostnadsfria program som efter inmatning av några parametrar ger ett förslag på 
både turbintyp och uppställning utifrån statistik på tidigare byggnationer [86, 65]. Alstoms 
program är webbaserat, enkelt och kräver endast fallhöjd och slukförmåga som indata.  
”Turbine selection for small low-head hydro developments” är excel baserat och kräver lite 
mer indata, bland annat måste ett varaktighetsdiagram matas in. Det ger å andra sidan också 
mer utförlig information om elproduktion, verkningsgrader och en uppskattad kostnad för det 
elektromekaniska (turbin, generator, kontrollutrustning) för amerikanska förhållanden i dollar. 
Detta ger dock en relativt god fingervisning om den ungefärliga kostnaden. 
Naturresursmyndigheten i Canada tillhandahåller ett program kallat RETScreen HYDRO3 
som fungerar på samma sätt som ”Turbine selection for small low-head hydro developments” 
men där användaren själv måste ange turbintyp via diagram liknade det vi sett ovan i 
figur 44 [87]. 
 
De ungefärliga verkningsgraderna för de olika turbintyperna framgår av figur 48. 
Verkningsgraderna för respektive turbintyp kan räknas fram i RETscreen HYDRO3 vid den 
fallhöjd och det flöde som användaren själv önskar. Om användaren väljer fel typ av turbin 
med avseende på fallhöjd och flöde kan dock konstiga verkningsgradskurvor fås. I ”Turbine 
selection for small low-head hydro developments” räknas också verkningsgradskurvor ut men 
här anges vilka turbintyper och uppställningar som är korrekta utifrån den indata som ges till 
programmet. Dessa beräkningar på verkningsgrader görs utifrån statistik och således är de 
bara ungefärliga och varierar beroende på vilket underlag som använts. 
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Figur 48 Ungefärliga verkningsgrader hos de olika turbintyperna vid varierande flöde [31] 

Genomströmningsturbinen hämtad från RETscreen HYDRO3 [87] 
 
Verkningsgraderna hos de olika turbintyperna varierar också om fallhöjden ändras. I figur 49 
återfinns en sammanställning av detta. 
 

 
Figur 49 Funktion vid varierande fallhöjd och flöde [79] 

 
För att få en känsla för hur stor turbinen blir och därmed kraftstationen samt ungefär vilket 
varvtal som turbinen kommer att ge kan uppskattas med hjälp av beräkningssätt baserade på 
statistik [82]. Varvtalet kan vara bra att veta för att ta reda om växel behövs och vilken 
generator som ska väljas. Olika källor ger dock olika formler som alla ger lite olika resultat 
[79, 82, 87]. Formlerna nedan är de enklaste som författaren hittat, detta då ingen källa kan 
bevisa att mer avancerade formler är bättre. Beräknade diametrar och varvtal får därmed ses 
som uppskattningar och inget mer. Turbindiametern för reaktionsturbiner (kaplan, semi-
kaplan, propeller, francis) kan uppskattas med ekvation 23. 
 

473,0
dkQd =   (23) 

 
där 
 
d = turbindiametern  [m] 
k = 0,41 då d ≥ 1,8, annars 0,46 [-] 
Qd = slukförmågan  [m3/s] 
 

     Tvärströmningsturbin 
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Varvtalet kan beräknas med ekvation 24 efter att det specifika varvtalet utlästs i figur 50. Den 
logaritmiska skalan i figur 50 gör att det specifika varvtalet är svåravläst. Exempelvis bör det 
vid fallhöjden 5 m antas att det specifika varvtalet är mellan 0,8 och 1. Detta då ekvation 24 är 
känslig för valet av specifikt varvtal. 
 

 
Figur 50 Specifika varvtalet som funktion av fallhöjden [79] 

 

( ) 4/3gH
Qn

nQE =   (24) 

 
där 
 
nQE = specifika varvtalet  [-]  
n = turbinvarvtalet  [t/s] 
g = tyngdaccelerationen = 9,81 [m/s2] 
H = fallhöjden  [m] 
Q = slukförmågan hos turbinen [m3/s] 
 
Vid småskalig vattenkraft har man oftast ett sugrör efter turbinen [3]. Detta har till uppgift att 
ta till vara på den fallhöjd som finns mellan turbinen och den nedre vattenytan. Sugrör 
används då det är kostsamt att bygga turbinen under nedre vattenytan om det inte är ett måste. 
Sugröret har också till uppgift att utvinna en del av den rörelseenergi som finns kvar i vattnet 
efter att det passerat turbinen. Långsammare vatten vid utloppet innebär också att 
engångsförlusten i utloppet blir mindre, se ekvation 15. I figur 29 b.) och c.) visas sugrör med 
det typiska konformade utseendet. Sughöjden begränsas av fenomenet kavitation [79]. 
Kavitation uppstår när trycket blir lägre än ångbildningstrycket vilket gör att ångblåsor bildas 
som sedan kollapsar och orsakar eroderande skador när trycket åter ökar. Turbiner och 
dammars utskov är exempel på speciellt utsatta ställen förutom platser där virvlar uppstår. 
Kavitation kan dock undvikas genom korrekt dimensionering och modellprovning. 
Turbintillverkaren ordnar detta och det finns också formler för att beräkna maximal sughöjd. 
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5.6 Växel 
En växel mellan turbinen och generatorn förkommer hos småskalig vattenkraft då en 
lågvarvig generator anses för dyr [74]. Kuggväxlar har varit vanliga inom småskalig 
vattenkraft de senaste decennierna men just nu går trenden tillbaka mot remväxlar [3]. Detta 
då kuggväxlar är högljudda, dyra och slits ut snabbt med tanke på deras kostnad. Remmar 
behöver bytas oftare men kostar inte så mycket. Verkningsgraden för olika växlar är enligt 
tabell 2 nedan. Hög remspänning innebär stora radiella krafter på axlarna vilket fördyrar 
lagren avsevärt [74]. En kuggrem behöver dock inte vara så spänd för att fungera till skillnad 
mot en planrem. Som en tumregel bör utväxlingsförhållandet vara mindre än 2,5:1. Remdrift 
är lämpligast vid effekter under ungefär 500 kW [88]. 

 
Tabell 2 Verkningsgrader hos olika växlar 

Växel Verkningsgrad [89, 74] Remspänning 
Planrem 0,95 Hög 
Kilrem 0,90 Medel 
Kuggrem 0,95-0,98 Låg 
Kuggväxel 0,98 - 

 
Elforsk har sammanställt ett exempel på hur en växel påverkar livscykelkostnaden för ett 
vattenkraftverk, se figur 51. Tyvärr framgår det inte vilken effekt generatorn är på men utifrån 
priset sett kan man anta att den är mellan 1-7 MW. Över 1 MW p.g.a. att den är ganska dyr 
och under 7 MW för att växlar helst inte bör användas vid högre effekter [65]. Av exemplet 
framgår att kuggväxlar var betydligt billigare än direktkoppling till en lågvarvig generator 
givet de förmodligen låga elpriser som användes 1994 då rapporten skrevs. Detta trots att 
växeln är dyr, måste bytas ofta och innebär en lägre elproduktion. 
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Figur 51 Exempel på hur stor merkostnaden blir för direktkoppling utan växel [88] 

 
Elforsk trycker i sin rapport på att det för lång livslängd på kuggväxeln är mycket viktigt att 
turbin och generator uppriktas mycket noggrant, att växeln har ett stabilt fundament och att 
rätt olja används. 
 
Ett elektroniskt alternativ som kommit de senaste åren är frekvensomriktaren [88]. Den 
omvandlar växelström med fel frekvens till likström för att sedan göra växelström med 
eftersträvad frekvens. En frekvensomriktare gör det möjligt att turbinen hela tiden kan hålla 
det varvtal med bäst verkningsgrad med avseende på aktuell fallhöjd och rådande flöde. Det 
är framförallt francis-, semi-kaplan- och propellerturbiner som kan få väsentligt högre 
verkningsgrader vid fallhöjdvariationer samt något bättre verkningsgrad vid flödesvariationer. 
Kaplanturbiners verkningsgrad kan ej förbättras så mycket. I figur 52 kan ses att 
verkningsgraden kan förbättras framförallt vid fallhöjdsvariationer med en 
frekvensomformare hos en francisturbin. Frekvensomformartekniken är tämligen ny och 
därför ännu inte spridd. En frekvensomformare har förluster på ca 1-1,5 %. 
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Figur 52 Exempel på verkningsgradsförbättring hos en francisturbin med hjälp av en frekvensomriktare 

[88] 
 
Inom vindkraften har frekvensomformare fått ett större genomslag [54]. Där har i stort sett 
alla verk över 2 MW bladvinkelreglering i kombination med variabelt varvtal. Detta då stora 
vindkraftsparker i likhet med konventionella kraftverk ska kunna bidra till frekvenshållning 
och spänningsstabilitet. Med en frekvensomformare behövs heller ej någon växellåda och där 
igenom höjs energiutbytet något. 

5.7 Generator 
Informationen nedan kring generatorer är hämtad från två böcker [90, 91] med i princip 
identiskt innehåll om inte annan källa anges.  
 
Det finns två huvudtyper av växelströmsgeneratorer, asynkrona och synkrona. Skillnaden i 
konstruktionen av dem gör dem olika dyra men gör också att de producerar el av olika 
”kvalitet”. För att förstå skillnaden i ”elkvalitet” från generatortyperna kommer först en 
översiktlig förklaring av hur ett växelströmssystem fungerar. Att det oftast används 
växelströmsteknik och inte likströmsteknik i elnätet beror på att växelströmstekniken oftast 
ger en rad fördelar tekniskt och ekonomiskt. Generatorer som inte har en pådrivande kraft på 
sin axel blir motorer. Således finns det både asynkrona- och synkrona motorer som också de 
påverkar ”elkvaliteten” i nätet. 
 
I trefassystemet i Sverige knuffas elektroner fram och tillbaka 50 gånger per sekund (50 Hz) i 
tre faser. Strömmen alstras av att en ledare rör sig i ett magnetfält, och den byter riktning när 
generatorn snurrar och når ett annat läge. Det är lasten som avgör hur generatorerna måste 
generera ström (I) och spänning (U) och elnätet måste kontinuerligt tillföras lika mycket 
effekt som det förbrukas. Skulle nätet bestå av enbart resistiva laster skulle ström och 
spänning kunna vara i fas, se figur 53 a.). Elnätet är dock som helhet svagt induktivt p.g.a. 
spolar (lindningar av ledare) i asynkronmotorer vilket innebär att nätets samlade last kräver 
att strömmen ligger något efter spänningen. Detta fenomen uppstår p.g.a. att energi lagras i 
spolar och sedan skickas tillbaka. Den induktiva effekten innebär också att strömmen blir 
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högre vilket ökar förlusterna, se figur 53 b.). Denna ökade effekt kallas reaktiv effekt och är 
en effekt som aldrig förbrukas utan pendlar fram och tillbaka mellan generator och förbrukare 
till skillnad mot den aktiva effekten som förbrukas. 
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Figur 53 a.) ström och spänning i fas. b.) förhöjd ström som är efter spänningen. 
 
Om en kund, exempelvis en industri, orsakar att en stor reaktiv effekt måste skickas fram och 
tillbaka måste denne betala straffavgifter. Detta då elnätet och generatorer måste vara 
överdimensionerade för att klara detta samt att de ökade strömmarna ger ökade förluster. 
Förbrukare som har problem med stora reaktiva effektuttag kan installera kondensatorbatterier 
som minskar den reaktiva effekten. I figur 54 a.) ses hur elmotorn arbetar i respektive fas och 
i figur 54 b.) ses hur kondensatorbatteriet jobbar. Om dessa kopplas parallellt blir summan av 
dem svagt induktivt liknande figur 53 b.), precis som tidigare sagts att nätet som helhet är. 
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Figur 54 a.) induktiv motor b.) kapacitiv kondensator 
 
Generatorerna måste sedan ge nätet den faskombination av ström och spänning det vill ha 
(strömmen före eller efter spänningen). Det görs automatiskt och i stora synkrongeneratorer 
genom att dess magnetiseringsström ändras. Magnetiseringsströmmen kan genereras med en 
likströmsgenerator med permanenta magneter på samma axel [79]. Allt vanligare blir det 
dock av kostnadsskäl på mindre generatorer med statisk magnetiseringsutrustning som 
likriktar nätströmmen [79]. Synkrongeneratorer håller ett konstant varvtal (50 Hz) och genom 
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att de är parallellkopplade håller de varandra vid rätt varvtal. Stora generatorer har dock 
reglering på sin turbin så att de håller rätt varvtal då de annars kan påverka nätets frekvens 
vilket i sin tur t.ex. påverkar hur snabbt motorer går. Asynkrona generatorer däremot kräver 
reaktiv effekt från nätet vilket innebär att de genererar ström enligt figur 54 a.). Då nätet i 
allmänhet är svagt induktivt enligt figur 53 b.) bör det finnas kondensatorbatterier kopplade 
till en asynkrongenerator för att den inte ska kräva en massa reaktiveffekt ifrån nätet. 
Asynkrongeneratorer håller ett något högre varvtal än synkronmaskiner vid generatordrift och 
ett något lägre varvtal vid motordrift. Detta kallas eftersläpning och eftersläpningen varierar 
lite beroende på belastningen. En asynkrongenerator behöver inte som en synkronmaskin ha 
exakt rätt varvtal enligt figur 55 för att fasas in på nätet [92]. Det bör dock eftersträvas att fasa 
in asynkronmaskinen vid detta varvtal då den annars kan skada en eventuell växellåda genom 
de stora dynamiska krafterna som utvecklas. 
 
Ett nät måste ha synkrona generatorer för att på ett vettigt sätt vara stabilt och kunna hålla 
frekvensen. Så länge det inte är för många synkrona generatorer där nätet är svagt kan dessa 
med fördel användas trots att de inte bidrar till frekvenshållning och kräver reaktiv effekt för 
sin drift. I ett starkt nät kan en synkrongenerator eller en distributionscentral ordna med att 
nätet är stabilt och att leverera den reaktiva effekt som asynkrongeneratorn kräver. 
Asynkrongeneratorer och deras kondensatorbatterier kan under vissa omständigheter ge 
problem i form av övertoner på elnätet [92]. 
 
Anledningen till att det finns asynkronmaskiner är att dessa är mycket billigare för små 
effekter p.g.a. att den roterande delen i dessa endast är en metallbur och inte består av en 
massa kopparlindningar vilket är fallet för synkrongeneratorn. Både asynkron- och 
synkrongeneratorn har kopparlindningar i den stillastående delen av generatorn. Under 1 MW 
är synkrongeneratorer dyra i jämförelse med asynkrona [79]. 
 
Aktiv och reaktiv effekt hos en generator beräknas för tre faser enligt ekvationerna 25 
respektive 26. Den skenbara effekten d.v.s. vad generatorn måste prestera beräknas med 
ekvation 27 och 28. Effektfaktorn cosφ beskriver hur strömmen kommer i relation till 
spänningen genom att vinkeln φ varieras. Effektfaktorn finns angiven på en 
asynkrongenerator tillsammans med bl.a. dess skenbara effekt. På en synkrongenerator finns 
också effektfaktorn angiven men här anger den hur liten effektfaktorn kan bli vid reglering av 
magnetiseringsströmmen, d.v.s. hur stor reaktiv effekt den maximalt kan ge. Således är det 
viktigt att reglera magnetiseringsströmmen rätt så att generatorn inte producerar så mycket 
reaktiv effekt att vatten måste spillas p.g.a. att den reaktiva effekten upptar för stor del av 
generatorns skenbara effekt enligt ekvation 28. Om den reaktiva effekten upptar för stor del 
av den skenbara effekten måste den aktiva effekten dras ner även om kraftverket har 
tillräckligt med vatten för att producera mer aktiv effekt. 
 

ϕcos3 LH IUP =  (25) 
ϕsin3 LH IUQ =  (26) 

LH IUS 3=   (27) 
22 QPS +=  (28) 
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där 
 
P = aktiv effekt  [W] 
Q = reaktiv effekt  [VAr] 
S = skenbar effekt  [VA] 
UH = huvudspänningen  [V] 
IL = strömmen i en fas  [A] 
cosφ = effektfaktorn  [-] 
 
Vilket varvtal generatorn är byggd att hålla för att hålla frekvensen 50 Hz beror på hur många 
poler den har. Fler poler ger lägre varvtal men också en större och dyrare generator då fler 
poler måste lindas. De poltal och därmed varvtal som är möjliga för en generator finns i 
figur 55. Det går att ha fler poler men är ovanligt då de blir väldigt dyra. Speciellt lågvarviga 
asynkrongeneratorer är ytterst ovanliga. Varvtalen beräknas utifrån poltalet med en enkel 
formel. 
 

 
Figur 55 Möjliga poltal och varvtal hos en generator [79] 

 
Verkningsgraden hos en generator varierar något beroende på vilken effekt som genereras i 
förhållande till generatorns maxeffekt. Större generatorer har också i regel bättre 
verkningsgrader [79]. Runt 100 kW storlek har de 95 % verkningsgrad för att vid 2MW 
storlek ha upp till 97 % [79]. Synkrona generatorer har något bättre verkningsgrad än 
asynkrona [79]. Små generatorer har oftast en utspänning mellan 400 och 690 V och den ökar 
oftast för generatorer över 2-3 MW [79]. 

5.8 Transformator 
Transformatorn höjer spänningen från generatorn till den spänning som nätet 
vattenkraftstationen ska anslutas till har [90, 91]. Transformatorer finns i en rad olika 
utföranden med olika miljöprestanda och tekniska egenskaper [93]. Det finns de traditionella 
oljefyllda transformatorerna samt epoxitransformatorer utan olja. Det finns ytterligare 
varianter på dessa som ger lägre förluster men som kostar mer. Förlusterna varierar något 
beroende på hur den är belastad. Transformatorns verkningsgrad är mellan 98 och 99 % [87]. 
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5.9 Powerformer 
Powerformer är en ny typ av generator som avger högspänning direkt [94]. Genom att 
powerformern levererar hög spänning direkt undgås transformatorn och dess förluster. 
Produkten är dock ny och lämpar sig inte så bra för små effekter då den blir ganska stor p.g.a. 
att lindningarna behöver isoleras tjockt. En tumregel är att powerformern ska leverera minst 
lika många MW som den höjer spänningen i kV för att ekonomiskt sett vara ett bra alternativ. 

5.10  Styr- och skyddssystem 
Styr- och skyddsutrustningen svarar för att reglera stationsdriften och för att skydda stationen 
om fel inträffar i stationen eller med elnätet [74]. En av de viktigaste skyddsfunktionerna är 
att stoppa turbinen om elnätet faller bort. Utan elnät försvinner turbinens motstånd vilket gör 
att den rusar och skadar sig själv och övrig utrustning. Styrsystemet möjliggör på moderna 
stationer fjärrstyrning av både kraftstationen och dammluckorna. Reglersystemen är det som 
åldras snabbast på en vattenkraftstation då utvecklingen av elektronik går snabbt. 
 
ABB har ett nyutvecklat ett koncept kallat Microhydro och det finns prototyper installerade i 
två små kaplan vattenkraftverk, ett hos Mälarenergi och ett hos Tekniska verken i 
Linköping [95]. Microhydro är tänkt som en standardlösning för att installeras i gamla 
kraftverk som behöver ny skydds - och styrutrustning. Microhydro sköter hela kraftverkets 
behov av skydd, styrning och kommunikation genom en elektronisk enhet. Systemet bygger 
på standardteknik ifrån ABB:s elnätssprodukter. Tekniken är flexibel och modulbaserad vilket 
t.ex. innebär att kommunikationsmodulen enkelt kan bytas ut när den är föråldrad. ABB anser 
att systemet kommer att ge betydande besparingar jämfört med konventionell teknik som 
används för att modernisera skydds- och styrsystemet hos befintliga kraftverk.  
 
Som tidigare nämnts köps vanligtvis ett komplett småskaligt vattenkraftverk (turbin, 
generator, styr- och skyddsutrustning) av en leverantör. Leverantörerna har alla egna styr- och 
skyddsutrustningar som är anpassade till det kompletta vattenkraftverket de säljer. Detta 
innebär att Microhydrokonceptet får anses som ett riktmärke för vad nytt ett 
småskaligtvattenkraftverk ska klara när det levereras.  

5.11  Elnät 
När en omfattande renovering som innebär en effekthöjning ska ske måste det kontrolleras 
huruvida elnätet måste förstärkas [74]. Denna information kan erhållas från det berörda 
nätbolaget. Om en förstärkning behövs blir detta en extra post i investeringen. 
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6 Miljö 
I detta kapitel presenteras kortfattat miljöaspekterna vid investeringar i småskalig 
vattenkraft. 
Småskalig vattenkraft är förnybart och bidrar inte till växthuseffekten. Utsläppen minskar 
jämfört med kolkraft enligt tabell 3. Hur klimatförändringen mot ett varmare jordklot p.g.a. 
växthuseffekten inverkar på vattenflödena i Sverige har modellerats [96]. Scenarierna pekar 
på att vårfloden kommer tidigare och i mindre omfattning. Vidare pekar modellerna på ökade 
flöden under resten av året och att södra Sveriges vattentillgång kommer att minska medan 
den ökar i norra Sverige.  
 

Tabell 3 Utsläppsreduktioner småskalig vattenkraft bidrar till om den ersätter kolkraft [4] 

 
Den småskaliga vattenkraften stör dock miljön på andra sätt, framförallt den lokala miljön [7]. 
Dessa störningar kan dock minskas med ett antal åtgärder beskrivna nedan. Följande 
miljönackdelar för befintlig småskalig vattenkraft har av författaren sållats ut som de mest 
påtagliga bland Naturskyddsföreningens listning av miljöproblem; blockering av fiskens 
vandringsväg, permanent ändrade förhållanden för biologin kring kraftverket och i dammen, 
minskad syresättning p.g.a. att forsar dämts upp och ändring av det naturliga flödet. Nämnas 
kan också att när en uppdämning sker för första gången så bildas den starka växthusgasen 
metan när det organiska materialet som dränkts bryts ner på botten. Rensas det uppdämda 
området på träd m.m. minskas således metanutsläppen. 
 
Följande åtgärder kan vidtas för att minska miljöstörningarna. Blockeringen av fiskens 
möjligheter att simma upp och ner i vattendraget kan minskas med fiskpassager [97]. Att fisk 
kan komma upp och ner är viktigt för att den vandrande fisken ska kunna reproducera sig och 
för att insjöfisken ska kunna få variation i generna. Det finns en mängd varianter av 
fiskpassager som alla har sina för- och nackdelar beroende på vilka fiskar som ska passera och 
hur de ser ut på platsen. Fiskpassagers funktion varierar mycket beroende på hur väl de är 
anpassade för den lokala platsen. Det finns exempel som visar god effektivitet. Fiskpassager 
finns inte i så stor utsträckning som önskvärt, mycket beroende på att det först är på senare tid 
som miljöfrågorna kommit i fokus. Att det inte byggts fler beror inte på kraftbolagens 
ideologiska motstånd utan snarare på att den småskaliga vattenkraften haft det knappt 
ekonomiskt och inte har kunnat bära de kostnader som fiskpassagen kostar och den 
vattenförlust som den orsakar [79]. I figur 56 kan några av författaren utvalda varianter på 
fisktrappor ses för att ge en känsla för vad en fiskpassage innebär i byggnationsväg. 
 

  Årsproduktionen i ett kraftverk 
på 250 kW motsvarar c:a 1 GWh 

Årsproduktionen i samtliga små 
vattenkraftverk i Sverige c:a 1,7 

TWh 
Svaveldioxid S02 2 900 kg 4 930 ton 
Kväveoxider NOx 2 600 kg 4 420 ton 
Koldioxid CO2 850 000 kg 1 445 000 ton 
Stoft 100 kg 170 ton 
Slagg & Flygaska 55 000 kg 93 500 ton 
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a.)  

b.)  c.)  
Figur 56 a.) Fisktrappa för uppströms passage [79] b.) Fisktrappa [98] 

c.) Naturlig passage för upp- och nedströms passage [99] 
 
En passage för passage nedströms förhindrar fisken från att följa med genom turbinen. Det är 
viktigt då turbinvägen kan leda till dödsfall. Det finns formler för att uppskatta dödligheten 
om fisk åker igenom turbinen. Att stoppa fisken från att simma ner i turbinen görs genom att 
gallret på grindrensaren görs tillräckligt tätt, ca 1-2,5 cm mellan pinnarna. Detta kan 
kompletteras med metoder som är baserade på fiskens beteendemönster och bygger på att 
skrämma bort fisken med ljud, ljus, luftbubblor m.m. I figur 57 visas några exempel på 
nedströmspassager som författaren hittat. 
 
 

 
a.)   b.) 

 
c.) 

Figur 57 a.) & c.) Fiskpassage för nedströms bruk [97] b.) Översiktsbild över fiskvänlig damm [79] 
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Det finns en rad metoder för att bestämma mintappningen som är flödet i den naturliga åfåran 
förbi kraftverket och i fiskpassagen [79, 97]. De ger dock ganska olika resultat och det finns 
ingen generell regel för vilket flöde som är tillräckligt. I figur 58 kan det ungefärliga 
mintappningsbehovet för olika medelvattenföringar ses (medelvattenföringen är medelflödet i 
vattendraget). Det finns forskning som pekar på att en högre mintappning inte nödvändigtvis 
är bättre för miljön än en lägre [100]. Det gäller således att bestämma mintappningen till den 
nivå som behövs.  
 

 
Figur 58 Ungefärligt mintappningsbehov för olika medelvattenföringar [99] 

 
Den minskade syresättningen av vattnet kan motverkas genom att luft injekteras i 
turbinen [31]. Att injektera luft kan också minska kavitationsproblem [68]. När det gäller 
småskalig vattenkraft så är dessa oftast strömkraftverk, vilket innebär att de inte påverkar det 
naturliga flödet, vilket storskalig vattenkraft gör med sina stora magasin [3]. Att 
uppdämningen permanent ändrar villkoren för den lokala biologin går ej att komma ifrån och 
när det är fråga om befintlig småskalig vattenkraft är denna skada redan gjord. Att riva en 
damm och återställa är kostsamt då dammbottnen ofta samlat massor av sediment [68]. 
Dessutom drabbas många markägare som förlorar sjötomter medan andra fastigheter kan bli 
dränkta. 

6.1 Byggmaterial 
Byggmaterial är alla olika bra ur ett livscykelperspektiv [101].  Vid materialval bör hela 
livscykeln tas i beaktande. Detta innefattar: 
 
•Råvarutillgång 
•Energiåtgång vid framställning 
•Påverkan vid brytning 
•Utsläpp vid framställning av materialet 
•Behov av kemikalier m.m. vid tillverkning 
•Användningsfasens miljöpåverkan 
•Livslängden 
•Avfalls/Resthantering 
•Arbetsmiljö 

Generellt kan sägas att de ovanliga ämnena är de skadligaste och att blandning av material 
(metallegeringar, plaster) oftast ger problem med återvinningsbarheten [102]. För att 
bestämma ett materials miljöprestanda kan volym-, farlighets- och knapphetsindikatorer 
användas. Bland farlighetsindikatorerna finns bl.a. Kemikalieinspektionens OBS-lista. Då det 
är turbintillverkarna som har inflytande över användandet av majoriteten av materialen i ett 
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vattenkraftprojekt (turbinen och dess kringutrustning) hänvisar författaren till 
litteraturen [101] angående dessa indikatorer för olika material. För turbintillverkarna är 
miljöargumenten en viktig del av försäljningsargumenten [85]. När det gäller 
konstruktionsmaterial för dammar och vattenvägar ska naturgrus undvikas då det är en knapp 
resurs [101]. Bergkross är ett bra alternativ till naturgruset. Betong och stål är energiintensivt 
vid tillverkningen men har ingen ersättare och håller länge när den väl är på plats. 
Transporterna av jord och schaktarbetet är förknippade med de miljöproblem som 
transportsektorn i stort har. Impregnerat trä används inte bara i vattenkraftsammanhang 
(tuber) utan i många applikationer i samhället (stolpar, hus, lekparker, m.m.) [103]. 
Impregnering görs dock vanligen med koppar, krom och arsenik som både lakar ur under 
användningsfasen och kräver särskilt omhändertagande vid destruktion. Vid utvärdering av 
material kan ett stjärndiagram göras för att kunna jämföra de olika materialen [102]. I figur 59 
kan ett exempel på stjärndiagram ses med några möjliga parametrar. 

 

Figur 59 Exempel på stjärndiagram för materialval [102] 

Energi 
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7 Tillstånd och lagar 
I det här kapitlet beskrivs kortfattat de tillstånd och lagar som berör en utbyggnad av 
småskalig vattenkraft. 
 
Om det ska göras förändringar av ett vattenkraftverk krävs oftast en ny vattendom [36]. Det 
pågår diskussioner om att Länsstyrelserna ska få ge tillstånd till mindre åtgärder såsom 
rensningar av vattenvägar. 
 
En vattendomsansökan är en process enligt figur 60 [104]. Det tidiga samrådet innebär för 
den som vill genomföra projektet att kontakt ska tas med länsstyrelse, kommun och särskilt 
berörda enskilda. Länsstyrelsen ska sedan avgöra om projektet ger upphov till betydande 
miljöpåverkan. I så fall ska ett utökat samråd ske med övriga berörda statliga myndigheter, 
lokala organisationer och kringboende innan arbetet med miljökonsekvensbeskrivningen 
börjar. Samrådet ska beröra projektets utformning och innehållet i miljökonsekvens-
bedömningen. Det är viktigt att innan samråden informera intressenterna och att dokumentera 
det som framkommer. En miljökonsekvensbeskrivning innehåller kortfattat en 
projektbeskrivning, åtgärder för att minska skadliga verkningar, uppgifter som krävs för att 
bedöma påverkan på miljö och hälsa samt en redovisning av alternativa lösningar. 
Miljökonsekvensbeskrivningen skickas sedan med en ansökan med en teknisk/ekonomisk 
beskrivning utformad enligt miljöbalken till miljödomstolen. Miljödomstolen tar sedan beslut 
och utfärdar en vattendom. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 60 Processen för att pröva små vattenkraftverk enligt Miljöbalken [104] 
 
Omprövningar av gamla vattendomar innebär oftast att produktionen minskar med några 
procent då nya miljöbegränsningar tillkommer [51]. Det rör sig i snitt om ca 5 % av 
årsproduktionen [105]. 
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8 Analys 
I det här kapitlet analyseras investeringar i småskalig vattenkraft ur ett omvärldsperspektiv. 
Det analyseras också vilka parametrar som är av vikt vid investeringsbedömningar av 
småskaliga vattenkraftprojekt. Den analysen görs parallellt med en presentation av 
excelprogrammet Hydrolyzer som har utvecklats i syfte att enkelt kunna utvärdera projekt. 
Presentationen innefattar en analys av ett typiskt småskaligt vattenkraftprojekt enligt 
figur 24. 

8.1 Småskalig vattenkraft ur ett omvärldsperspektiv 
En investering i ett småskaligt vattenkraftverk vid en befintlig damm kan förväntas vara 
lönsam under hela sin tekniska livslängd på minst 60 år om investeringskostnaden är rimlig. 
Denna långsiktiga lönsamhet motiveras av driftskostnader för ny elproduktion och av 
miljöskäl. Det som kan förändra lönsamheten är politiska beslut. 
 
En jämförelse av kostnaderna för ny elproduktion exklusive skatter framräknade av Elforsk 
och Energimyndigheten samt en rapport gällande produktionskostnader i EU området [31] 
visar att vattenkraft i snitt ligger bland de billigaste produktionsslagen. Denna trend finns 
både bland produktionskostnaderna för dagens teknik och bland kostnaderna för teknik som 
spås kunna komma till kommersiell användning före år 2020. Trenden gäller både vid 
jämförelse av förnybar och fossil kraftproduktion. Faktumet att Finland bygger ett nytt 
kärnkraftverk pekar på att kärnkraftens produktionskostnader ligger under dagens elpriser och 
därmed inte heller är markant billigare än att bygga ny vattenkraft på gynnsamma platser. 
Utvecklingen av fusionskraft verkar dröja minst 50 år och spås inte kunna sänka elpriserna 
jämfört med idag p.g.a. mycket hög kapitalbindning. Faktumet att bränsleresurserna i form av 
fossila bränslen är begränsade och att energibehovet ökar på jorden i takt med utvecklingen av 
u-länderna pekar på att förnybar kraft långsiktigt blir värdefull. Extra värdefull kan förnybar 
kraft bli om det blir fler Kyotoavtalsliknande överenskommelser i syfte att få bukt med 
växthuseffekten. 
 
Lönsamheten är starkt beroende på om det råder gynnsamma förhållanden där 
vattenkraftverket ska byggas. Särskilt då driftskostnaderna är låga blir grundinvesteringens 
belopp avgörande för lönsamheten. Av grundinvesteringen ligger en stor del i kostnaderna för 
damm och vattenvägar som varierar kraftigt beroende på i vilket skick den befintliga 
byggnationen har och den lokala geografin. Att det finns tydliga stordriftsfördelar innebär 
också att småskaliga kraftverk som ger mer energi får lägre kostnader per kWh energi då 
underhållet och driftkostnaden är i princip den samma samt att turbinen och 
kraftstationsbyggnaden inte blir så mycket dyrare. 
 
I samtliga beräkningar av produktionskostnader finns därför för vattenkraft en högre och en 
lägre produktionskostnad uträknad. Den högre kostnaden är ca 50 % högre än den lägre 
produktionskostnaden. Den högre kostnaden ligger i linje med de flesta förnybara 
produktionsanläggningarna och den lägre produktionskostnaden är oftast den billigaste. Detta 
pekar på att den dyrare produktionen, vilket oftast är småskalig vattenkraft, är i behov av stöd 
precis som övriga förnybara produktionsanläggningar då deras produktionskostnader 
överstiger elpriset något. 
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Är det då lämpligt att investera i småskalig vattenkraft och ge stöd och tillstånd med tanke på 
miljöstörningarna? Att bygga nytt i orörd mark eller att renovera där endast enstaka 
kraftstationer finns i särskilt skyddsvärda vattendrag får en annan undersökning svara på 
inriktad mot det. Troligen är det dock bäst att inte tillåta detta tills miljöstörningarna är lösta 
på ett acceptabelt sätt. Det viktiga för detta arbete är dock att bestämma om det är riktigt att 
investera och höja effekten vid befintliga dammar i vattendrag med flertalet kraftstationer.  
 
Nedläggning av enstaka småskaliga kraftverk i ett vattendrag med många dammar kommer 
inte att ge fritt strömmande vatten då övriga stationer kommer att finnas kvar länge till p.g.a. 
vattenkraftstationers långa livslängd. Det kan också vara så att några av dessa vattenkraftverk 
p.g.a. goda lokala förutsättningar kan renoveras utan stöd och därmed kommer att finnas kvar. 
Faktumet att skadan redan är skedd när dammen byggdes och att en rivning av dammen är 
kostsam och ibland inte är möjlig är ytterligare argument för att investeringar i befintlig 
småskalig vattenkraft kan motiveras miljömässigt. Rivningen är kostsam då stora 
landområden måste återställas p.g.a. att dammbottnen ofta är täckta av sediment. Markägare 
måste också kompenseras på något sätt för förlorade sjötomter och eventuellt dränkta 
fastigheter. Att vattenkraften till viss del kan reglera vattenflödet är en positiv bieffekt då 
översvämningar kan minskas eller undvikas. Vattenkraft ger dessutom arbetstillfällen i 
glesbygden. 
 
Sammantaget så bör det vara både samhällsekonomiskt och miljömässigt försvarbart att göra 
investeringar vid befintliga dammar och att ge dem stöd. Detta innebär att miljöpartiets 
förslag om att slopa elcertifikaten för all småskalig vattenkraft kommer att leda till motsatsen 
av den avsedda effekten för de befintliga dammarna. Det vore olyckligt om inte den befintliga 
småskaliga vattenkraften får elcertifikat då detta skulle leda till att dammarna står kvar och 
förfaller istället för att kraftstationer renoveras och att pengar finns för att bygga fiskpassager 
och göra miljöförbättrande åtgärder i alla befintliga stationer. I miljökapitlet finns metoder 
beskrivna som avsevärt kan förbättra situationen idag bara rätt kunskaper och vissa 
ekonomiska resurser finns. Att inte ge elcertifikat till befintlig småskalig vattenkraft skulle 
också göra att kostnaden för elcertifikaten kan väntas bli högre än vad den behöver vara för 
att få fram den önskade mängden förnybar energi. Detta då produktionskostnads-
beräkningarna visat att småskalig vattenkraft har förhållandevis låga kostnader jämfört med 
andra förnyelsebara energislag. Sammanslagningen med det norska systemet kommer även att 
bli märklig om det i Norge råder andra regler som bl.a. tillåter småskalig vattenkraft. Det 
kommer att ge suboptimering och orättvisa förhållanden för den svenska kraftindustrin. 
 
Således förefaller en investering i ett nytt kraftverk vid en befintlig damm vara bra ur ett både 
ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv både för kraftverksägaren och samhället i stort. 
En investering bör ske efter det att beslutet om den nya elcertifikatlagen är taget i riksdagen. 
Då är det en stor politisk osäkerhet mindre i investeringsprojektet. Skulle befintlig småskalig 
vattenkraft få elcertifikat även i framtiden har kraftverksägarna ett gyllene tillfälle att åtgärda 
miljöstörningarna som kraftverken idag ger upphov till. Ägarna borde då också mer lättvilligt 
kunna gå med på välmotiverade ökade mintappningar i nya vattendomar. Möjligtvis krävs 
dock regler för fisktrappor m.m. om inte kraftbolagen tar sitt ansvar. Att nya anläggningar och 
platser för elproduktion prissätts så att nuvärdena blir noll är ett fenomen som gör att det 
troligen krävs miljölagstiftning för att värnandet om miljön verkligen blir av till fullo. Detta 
problem är dock inte specifikt för småskalig vattenkraft utan gäller samtlig kommersiell och 
offentlig verksamhet. 
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8.2 Hydrolyzer 
Hydrolyzer (Hydropower Analyzer) är ett excelvertyg som tagits fram med hjälp av 
informationen redovisad i rapporten. Programmet beräknar utfallet av en investering och en 
känslighetsanalys genereras. Det består av en huvudfil ”Hydrolyzer.xls” där 
projektalternativen sammanställs och rangordnas samt indata gällande alla projekt matas in. 
Vidare skapas en fil för varje projektalternativ där just det projektalternativets indata matas in. 
Fördelen med ett program uppbyggt av moduler är att modulerna kan uppdateras och att 
ändringarna automatiskt går igenom alla projekt. Exempelvis kan elpriserna eller 
byggkostnaderna ändras vilket leder till att alla de inlagda projekten räknas om. Programmet 
har även en inbyggd flexibilitet som gör att de flesta vattenkraftprojekt kan analyseras 
tämligen enkelt. Nedan kommer programmet att beskrivas och exempel 2 i figur 24 att 
analyseras som exempel och kallas ”Exempel”. Exempelprojektet är relativt billigt, 3,69 
kr/årskWh. Därför antas det att det byggts utan fisktrappa och andra miljöförbättrande 
åtgärder som kan göras. I exemplets investeringskostnad ingår det inte någon avgift för att 
erhålla fallrätten, istället antas att den som investerar erhållit den kostnadsfritt i tider då 
småskalig vattenkraft var olönsam. I verkligheten har fallrätten ett värde och kan, om den 
köpts, således binda kapital vilket försämrar exemplets kalkyl. I princip värderas en fallrätt så 
att nuvärdet av den framtida produktionen blir noll. Parallellt med programbeskrivningen 
kommer också programmets parametrar att diskuteras utifrån referensramen. 
 
Huvudfilen ”Hydrolyzer.xls” består av flikarna ”Sammanställning av projekten”, ”Indata 
intäkt+kostnad+kalkylins.” och ”Indata byggpriser“. Projektfilen består av flikarna ”Allmänt 
+ Hydrologi”, ”Teknik”, ”Ekonomi” och ”Utfall +  känslighetsanalys”. 

8.2.1 Huvudfil - Flik ”Sammanställning av projekten” 
Fliken ”Sammanställning av projekten” visas i figur 61. De numeriska beloppen är 
medelvärden av resultaten som erhålls vid scenariona med höga respektive låga elpriser. 
Listan av projekt kan sedan sorteras efter annuiteten för att avgöra vilket projekt som troligen 
är bäst att börja med såvida inte något av de andra projekten måste genomföras först. Att 
sortera efter annuiteten kan göras i vattenkraftsammanhang då intervallet med rimliga 
kalkylräntor håller sig inom ett tämligen litet intervall och att alla projekt börjar med en 
engångsutbetalning som sedan följs av en lång rad av år med nettoinbetalningar. Detta gör att 
det inte bör förekomma rangordningsproblem vid sortering efter annuiteterna. 
 

Sammanställning av projekten         

Projekt Annuitet Payoff-tid År nuvärdet blir noll Nuvärde 

Exempel (utan elcertifikat)  -13 12,5 - -146 

: : : : : 
Figur 61 Hydrolyzer sammanställning av projekten. 

 

8.2.2 Huvudfil - Flik ”Indata intäkt+kostnad+kalkylins.” 
I Fliken ”Indata intäkt+kostnad+kalkylins.” ska indata i form av elpriser och kostnader matas 
in samt grundinställningarna för kalkylerna. Projektnamnet och en kort projektbeskrivning 
kan också matas in. I figur 62 kan den erforderliga kalkylindatan ses och vilka värden som 
valts för exemplet.  
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Figur 62 Hydrolyzer kalkylindata 

 
Kalkylränta på 8 % har valts då detta använts av energimyndigheten i beräkningen av 
produktionskostnaderna. Elforsk använde 6 % men det var en real kalkylränta. Om den ska 
inkludera riksbankens inflationsmål på 2 % hamnar den på nivån 8 %. Om kalkylräntan är 
8 % betyder detta att avkastningen på det egna kapitalet kan approximeras via WACC-räntan 
till 10 %. Detta om skuldräntan sätts till 5 %, bolagskatt 28 % och förhållandet mellan 
marknadsvärdet på eget kapital och skulder approximeras till 0,7 (soliditet 50 %, men 
marknadsvärdet på aktier brukar vara högre än vad de ursprungligen kostade). Skuldräntan 
5 % motiveras av att statsobligationerna i figur 26 mellan 1995 och 2005 snittar runt 5 %. 5 % 
är också en ganska rimlig nivå på riskfria lån med tanke på inflationsmålet på 2 %. 10 % på 
eget kapital är också rimligt med tanke på att riskfri ränta ligger runt 5 % på lång sikt 
(figur 26) och att de som satsat kapital i investeringen får några procent högre avkastning som 
kompensation för sitt risktagande (långivarna får pengar först sedan aktieägarna). Ett annat 
sätt att motivera 8 % skulle vara genom att konstatera att den riskfria räntan långsiktigt är runt 
5 % och att det därför är motiverat med några procent till om kapitalet ska användas för att 
finansiera ett helt projekt med risk. Sker bara delfinansiering med kapitalet (resten lånas) 
innebär detta att risken ökar och att räntan på pengarna då bör vara runt 10 %. Eftersom det är 
osäkert hur stor bolagsskatten blir från år till år bör beräkningarna ske utan hänsyn till denna 
och avkastningskravet således sättas före skatt. Det finns dock inget som säger att 
statobligationerna kommer att fortsätta snitta runt 5 %, istället kan en nivå runt 3 % tänkas 
vilket skulle kunna motivera en kalkylränta runt 5-6 %. Att välja en högre kalkylränta är dock 
att vara på den säkra sidan då den nedvärderar framtida inbetalningar mer än en låg 
kalkylränta. 

Kostnader         
Årlig kostnadsökning 2,0% (%)       

           

Kostnader för ny kraftstation       

Tillsyn och normalt underhåll     3,0? (öre/kWh) 

Avsättning till större reparation och förnyelse 0,0 (öre/kWh) 

Försäkring       0,9? (öre/kWh) 

Bokföring och administration     1,0? (öre/kWh) 

Fastighetsskatt       1,2? (öre/kWh) 

Summa       6,1 (öre/kWh) 

Kalkylindata     

Kalkylränta 8,0% (%) 

Kalkylängd 30 (år) 

År med elcertifikat 15 (år) 

Intäkter      

Årlig prisökning 2,0% (%)  

Pris vid höglast - (% av medelpriset) 

Pris vid låglast - (% av medelpriset) 
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Kalkyllängden 30 år kan motiveras genom följande. Energimyndigheten och Elforsk räknar 
med 40 års avskrivningstid och att figur 23 indikerar kostnadsökningar efter 40 år. Dock så 
skriver Elforsk att kontrollutrustningens livslängd är 10-15 år och att den övriga elektriska 
utrustningen byts efter ca 25-35 år. Detta motiverar tillsammans med försiktighetsprincipen 
en kalkyllängd på 30 år. Antalet år med elcertifikat har satts till 15 år enligt förslaget men de 
kommer att exkluderas genom ett val senare för att se om det finns bärighet utan elcertifikat 
då certifikatens framtid är osäker för småskalig vattenkraft. 
 
För intäkterna elpris och elcertifikat har en årlig prisökning på 2 % valts i linje med 
riksbankens inflationsmål. För kostnaderna har motsvarande ökning antagits. Kostnader är 
baserade på SERO:s kostnader. Att räkna dem som öre/kWh är egentligen inte lämpligt då 
kostnaderna som tidigare konstaterats inte följer energimängden. Ett fast belopp vore 
lämpligare men någon sådan offentlig information har inte varit möjlig att hitta. SERO:s 
kostnader har dock justerats för att gälla ett nytt kraftverk då SERO:s kostnader får tolkas som 
en snittkostnad för småskalig vattenkraft. Kostnaderna har således sänkts då kraftverket är 
nytt och inte bör behöva samma tillsyn och underhåll som snittkraftverket vilket bör vara runt 
25 år gammalt med tanke på den tekniska livslängden hos vattenkraftverk. 
Kostnadsminskningen har gjorts så att totalkostnaden per år för exemplet uppgår till en 
summa som på ett ungefär kan vara rimlig, nämligen runt 350 kkr/år. Exempelkraftverket 
skulle få intäkter på 1 800 kkr/år om endast ersättning för el fås på 30 öre/kWh. Med tanke på 
att kapitalkostnaderna har konstaterats avgörande bör de löpande kostnaderna vara en mindre 
del av denna summa. Vidare kan det tänkas att kostnaden bör ligga runt en kostnad som kan 
approximeras till årskostnaden för en industripersonal 350 kkr/år. Detta då stationen kräver 
dygnet runt övervakning och att driftpersonal åker ut och kollar till stationen med jämna 
mellanrum för att åtgärda fel och att kolla så allt står rätt till. Den rena arbetstiden är 
visserligen mycket mindre än en heltidstjänst men kostnader för bilar, verktyg, kontor m.m. 
bör uppväga detta. Storleken på delkostnaderna har markerats med frågetecken då det 
egentligen är oklart hur stora de är, men de finns som en ytterst approximativ angivelse 
uppskattad ifrån SERO:s kostnader. Det enda som är säkert är att avsättningen till större 
reparation och förnyelse ska vara noll då det under kalkylängden 30 år inte ska behövas några 
stora reparationer. 
 
Elpriset som lagts in är en kvalitativ prognos enligt nedan på hur elpriset kan komma att 
utveckla sig realt sett under förutsättningen att vattenkraftproduktionen är normal varje år. 
Ersättningen för nätnytta kan antas ingå i de elpriser som används. Att förutspå hur elpriset 
utvecklar sig är oerhört svårt och beror på en rad faktorer framförallt politiska. En 
tillbakablick på de senaste 30 åren i figur 19 visar att elpriset följt inflationen 
(konsumentprisindex) och därmed varit konstant realt sett. Prisscenariona som analyseras 
fram här ska tolkas som försiktiga då det mesta tyder på allt högre energipriser på lång sikt då 
energi kommer att vara en bristvara. Det högre prisscenariot innebär en långsiktig 
stabilisering runt 33 öre/kWh realt vilket långsiktigt är försiktigt då det är i nivå med dagens 
priser (figur 10). Det lägre prisscenariot innebär en långsiktig stabilisering kring 25 öre/kWh 
realt. Detta bedöms också vara försiktigt med tanke på det är en bra bit under dagens prisnivå 
(figur 19). Samtidigt hade vi elpriser på runt 10 öre/kWh 1997-2000 (figur 20). Priser ner 
under 25 öre/kWh är dock inte troliga framöver då det mesta pekar på en real prisökning på 
lång sikt p.g.a. tilltagande brist. Faktumet att förnybara energikällor är av karaktären ”många 
bäckar små” motiverar även det att priset långsiktigt stiger. Det enda som på medellång sikt 
skulle kunna hålla nere kraftpriserna är att enigheten kring växthuseffekten försvinner eller att 
en massiv rustning av kärnkraften eller koldioxidavskiljande fossilkraftverk sker. Hushållning 
med el lär heller inte kunna sänka elpriserna framöver utan bara minska prisökningstakten. 
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Frågan är om det på riktigt lång sikt finns något som kan dämpa kraftpriset? Det får framtiden 
utvisa, men att fusionskraften vid ett förverkligande inte kommer att kunna sänka elpriserna 
gör att en dämpning av priset är osannolik. 
 
Scenariona kan tänkas bli enligt följande. Troligt är att en pristopp nås runt 2007-2010 p.g.a. 
att den internationella handeln med utsläppsrätter startas 2008. Detta betyder att det 
exempelvis i Ryssland som lagt ner mycket av utsläppen från 1990 bör finnas ett stort antal 
utsläppsrätter att sälja. Det är också troligt att de enklast reducerade utsläppen kommer att 
vara reducerade då vilket bör pressa ner priset på utsläppsrätterna som har orsakat 
prisökningen de senaste åren. I perioden 2007-2010 ska även den nya finska kärnreaktorn 
startas och leveranser börja ske från Ryssland till den elintensiva industrin i Sverige. De höga 
elpriserna som råder bör också i allmänhet öka investeringarna i ny kapacitet. Det som talar 
emot att en kapacitetsökning sker är att äldre kraftverk kan läggas ner i samma takt som nya 
byggs. Efter prispuckeln är det så pass långt fram i tiden att två scenarion är säkrast att göra, 
ett med högre priser och ett med lägre. Det lägre prisscenariot kan på medellång sikt tänkas 
öka något efter en initial nedgång beroende på att det åter blir brist på kapacitet efter några år 
med lägre priser. En kapacitetscykel skulle alltså kunna tänkas ske. Scenariot med höga 
elpriser kan tänkas gå till så att priset inte går ner lika snabbt och sedan stabiliseras på en 
långsiktig nivå. Att det inte sker en prisdipp i detta scenario kan motiveras med att 
utsläppsrätterna går att styra på ett bra sätt så att produktionsapparaten ställs om och blir mer 
hållbar. De två scenarierna bör alltså vara tillräckligt försiktiga för att ett investeringsbeslut 
ska kunna tas utifrån dem utan risk för glädjekalkyler. 
 
Bland intäkterna finns möjlighet att mata in ett hög- samt låglastpris som baseras på den 
inmatade medelnivån av elpriset. Detta för att det ska vara möjligt att experimentera och se 
vad som kan komma att ske om vi i Sverige skulle få ett dygnsvarierande elpris liknande det i 
Tyskland (se figur 10 och 11). I exemplet väljs att ett sådant inte kommer att inträffa, då det är 
mycket osäkert när det skulle ske och om det kommer att ske. Att norden har en oerhörd 
effekt installerad i elsystemet genom all lätt reglerbar vattenkraft jämfört med Europa (se 
figur 8) gör att ett starkt dygnsvarierande pris lär dröja. Det måste till fler kablar till 
kontinenten än vi har idag för att rubba den nordiska marknadens raka dygnspris. De kablar 
som finns idag (se figur 7) har inte gett ett dygnsvarierande pris trots att de används väl. Till 
viss del förklaras detta av att energi skickas tillbaka när kraftpriset i Europa är lågt (ofta 
nattetid och helger) och att vattenkraften sparas under denna tid. En annan förklaring är att 
vattenkraften alltid konsekvent kommer att köras dagtid vilket håller nere priset dagtid och 
pressar upp det nattetid. Att handelsbegränsningar med utlandet förekommer för att inte 
flaskhalsar ska uppstå på stamnätet hindrar även det att höga dagspriser uppstår. Tendenser 
till fluktuerande pris eller högre pris kommer också att motverkas av de reduktioner av last, 
t.ex. elvärme, som är möjliga och av pumpkraftverk. 
 
Svenska kraftnät ska förstärka det svenska stamnätet med ett antal överföringslänkar inom 
Sverige och norden de kommande åren vilket kommer att skapa förutsättningar tekniskt sätt 
att bygga fler kablar till kontinenten. Om detta projekt är färdigt inom 10 år så kan flera 
kablar ner mot Europa stå klara om ca 20 år. Förmodligen kommer inte heller dessa kablar att 
rubba det raka dygnspriset i Sverige av ovan nämnd anledning. Att svenska kraftnät ska se till 
att nya kraftlänkar är samhällsekonomiskt försvarbara leder till att nya överföringslänkar 
kommer att vara en het politisk fråga då inte alla intressenter alltid gynnas av att bygga eller 
att inte bygga. De solklara vinnarna på ett dygnsvarierande elpris är vattenkraftsägarna med 
magasin medan de flesta konsumenter borde missgynnas. För baskraftanläggningar såsom 
kärnkraft och oreglerbar kraft såsom vindkraft bör ett kontinentalt prismönster vara bra eller 
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dåligt beroende på var medelpriset hamnar. Förstärkning av stamnätet är förenat med höga 
kostnader och detta håller tillbaka utbyggnadstakten. En lösning på flaskhalsarna skulle vara 
att dela upp Sverige i flera prisområden men då detta sannolikt skulle bidra till högre priser i 
söder och kanske också dygnsvarierande priser bör detta vara otänkbart politiskt sett. Om 
Sverige ska fungera som ett prisområde med fler kablar ner mot kontinenten kräver detta 
teoretiskt sett överföringslänkar från norra Sverige, där vattenkraften med magasin finns, ända 
ner till norra Tyskland. Dessutom måste de köras så att nätet inte kollapsar om det blir fel på 
överföringen. Frågan är alltså om det kan finnas europeisk samhällsekonomi i att bygga 
sådana länkar med tanke på dess kostnad och överföringsförlusten som ligger mellan 7 
och 9 %. Det borde kanske vara bättre att bygga nya kraftverk på kontinenten? Att bygga fler 
överföringar inom Sverige och fler länkar ner till Europa behöver alltså inte förbättra 
situationen ytterligare för alla i Sverige och kommer därför noggrant att övervägas innan det 
görs trots att ett EU direktiv fastslår att en fri europeisk elmarknad ska råda. Risk finns redan 
nu för stigande priser över hela dygnet, speciellt om det i Europa blir högre priser än i Sverige 
under årets alla timmar. Sammantaget kan alltså konstateras att dagens raka dygnspris som 
ökar något under kalla dygn bör vara det som en investering ska grundas på. Det går heller 
inte att grunda en investering på generellt högre priser i framtiden p.g.a. ökade 
överföringsmöjligheter eller att de kontinentala priserna alltid blir högre än de svenska. 
Osäkerheten i ett sådant antagande är för stor och kan ge en glädjekalkyl. 

8.2.3 Huvudfil - Flik ”Indata Byggpriser” 
Sista fliken i huvudfilen innehåller byggpriserna. I figur 63 kan ses vilka indata som behövs. 
Figuren får ses som en lista med poster som kan vara lämpliga att ha med. Programmet kan 
enkelt utökas till att ha med fler poster om det skulle behövas. De faktiska kostnaderna 
utelämnas här då det är en enkel sak att ta reda på och p.g.a. att de uppgifter som författaren 
har endast kommer från ett bolag. Därmed kan de avvika från marknadspriset framförallt 
lokalt då transporterna har inverkan på priset. För exemplet används den angivna kostnaden i 
figur 24 uppräknade med konsumentprisindex till årets prisnivå. Att räkna med hjälp av 
kubikmeterpriser och kvadratmeterpriser etc. gör det enkelt att uppskatta byggkostnaden. 
Senare presenteras en analys kring hur det kan göras. Det bör också ge betydligt bättre 
resultat att göra på detta sätt än att uppskatta kostnaden baserade på statistik vilket kan göras i 
RETscreen. Ovan har det konstaterats att vattenkraftprojekt varierar starkt i pris beroende på 
de lokala förutsättningarna. Detta talar emot statistiska metoder. 
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Figur 63 Hydrolyzer byggpriser 

8.2.4 Projektfil - Flik ”Allmänt + Hydrologi” 
Fliken ”Allmänt + Hydrologi” kan ses i figur 64 och 65 och där matas punkter från 
varaktighetsdiagrammet in. Finns det inte varaktighetsdiagram för just den stationen som ska 
undersökas men däremot ett ifrån ett kraftverk uppströms/nedströms kan detta användas. Då 
måste avrinningsområdena för båda platser matas in vilket genererar ett nytt 
varaktighetsdiagram. Förutsättningen för att konstruktion av ny flödeskurva ska gå att göra på 
detta sätt är att avrinningsområdena är homogena och har samma avrinningsmönster. Om så 
inte är fallet måste programmet ändras så att det tar hänsyn till skillnaden i avrinning och 
detta bör enkelt kunna göras då programmet är excelbaserat. För exemplet är ett påhittat 
varaktighetsdiagram inmatat som justerats genom att avrinningsområdets storlek ökats så att 
exemplets elproduktion om 6 000 MWh uppnås. Då exempelkraftverket är ett strömkraftverk 
matas varaktighetsdiagrammet in som det är. Hade det haft ett magasin hade 
varaktighetsdiagrammet kunnat matas in så att det simulerar magasinsanvändande. Detta är en 
inbyggd flexibilitet i programmet. Mintappningen vid sidan om kraftverket har justerats enligt 
figur 58. 
 
Energin beräknas sedan utifrån diagrammet vilket innebär att den överskattas lite då ett icke 
linjärt varaktighetsdiagram enligt figur 4 approximeras vara linjärt mellan de inmatade 
punkterna. Denna överskattning är dock liten och kan kompenseras genom att sänka 
verkningsgraden lite på fliken ”Teknik”. 
 
 
 
 
 
 
 

Byggpriser     

Damm       

Fångdamm (kkr/m3) 

Betong pågjutning (kkr/m3) 

Betong till ny betongdamm (kkr/m3) 

Jord till ny jorddamm (kkr/m3) 

Automatplanlucka (kkr/m2) 

Motorplanlucka (kkr/m2) 

Spont   (kkr/m2) 

Gångbro över luckor  (kkr/m) 

Skjul för luckmotor  (kkr/st) 

       

Vattenväg    

Grindrensare (kkr/st) 

Intag   (kkr/st) 

Trätub r=0,8 (kkr/m) 

Trätub r=1,1 (kkr/m) 

Trätub r=1,5 (kkr/m) 

Betong till kanal (kkr/m3) 

Erosionsskydd bergkross  (kkr/m2) 

Erosionsskydd duk  (kkr/m2) 

Väg och gräv    

Schakt löst mtrl  (kkr/m3) 

Bergschakt  (kkr/m3) 

Väg    (kkr/m) 

       

Kraftstation    

Betong traditionell turbin  (kkr/m3) 

Betong sumpkonstruktion  (kkr/m3) 

Överbyggnad  (kkr/m2) 

Vent    (kkr/st) 

El för lyse, vent, 220 V anslutn.   (kkr/st) 

Travers   (kkr/st) 

        

Tjänster       

Konsultarvoden  
(% av 
totalsumma)

Vattendom   (kkr/st) 

        

Oförutsett 10,0% 
(% av 
totalsumma)
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Allmänt                 
Projektnamn Exempel (utan elcertifikat)           
                  
Beskrivning Småskaligt vattenkraftsprojekt där en ersättningsinvestering görs av ett helt 

    föråldrat vattenkraftverk           
 
Hydrologi               

Avrinningsområde varaktighetsdatan 530 (km2)       

Avrinningsområde för detta projekt 1496 (km2)       

Min tappning     1,5% (% medelvattenföring) => 0,26 (m3/s) 

        
 
         

Timme Flöde Konstruerat flöde           

0 27,2 76,8 
  

          

500 15,3 43,2             

1000 9,7 27,4             

1500 8,1 22,9             

2000 7,1 20,0             

2500 6,4 18,1             

3000 5,8 16,4             

3500 5,5 15,5             

4000 5,1 14,4             

4500 4,5 12,7             

5000 4,3 12,1             

5500 3,8 10,7             

6000 3,3 9,3             

6500 2,8 7,9             

7000 2,4 6,8             

7500 1,5 4,2             

8000 0,9 2,5             

8500 0 0,0             

9000 0 0,0             
Figur 64 Hydrolyzer allmänt och hydrologi 

 
Fallhöjden matas också in på fliken ”Allmänt + Hydrologi”, se figur 65. Bruttofallhöjden 
matas in och sedan beräknas nettofallhöjden utifrån de fallförluster som användaren matar in. 
Fallförlusterna matas in för olika andelar av turbinens slukförmåga vilket motiveras av att 
bakvattnet oftast stiger när flödet ökar. För flöden över slukförmågan matas en 
medelfallförlust in. Fallförlusten i intaget och den eventuella tuben räknas ut automatiskt efter 
att dessa specificerats på fliken teknik (beskrivs senare). Hur mycket bakvattnet stiger i 
utloppskanalen eller hur stora fallförlusterna blir i inloppskanalen kan beräknas med HEC-
RAS som beskrivits i kapitel 5.4.3 Kanalströmning. Dessa fallförluster kan också bestämmas 
eller verifieras genom observationer av verkligheten. Med HEC-RAS kan också beräkningar 
göras för vad som händer om rensningar utförs eller om kanaler byggs om enligt de riktlinjer 
som presenterats i kapitel 5.4.2 Kanaler. I exemplet antas ett utlopp som inte innebär 
fallhöjdsförluster förrän mycket höga flöden råder i vattendraget. 
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Fallhöjd           
 

           
 

Fallhöjd Brutto 7 (m)     
 

% slukförmåga Fallhöjd 
Förlust 
tub+intag Övriga fallförluster 

 
Övriga fallförluster  beräknas med HEC-RAS eller genom 
observation av dagens nivåer 

0%   7,00 0,00     
 

5%   6,85 0,00     
 

10%   6,85 0,00     
 

15%   6,85 0,01     
 

20%   6,85 0,02     
 

25%   6,85 0,02     
 

30%   6,85 0,03     
 

35%   6,85 0,05     
 

40%   6,84 0,06     
 

45%   6,84 0,08     
 

50%   6,84 0,10     
 

55%   6,84 0,12     
 

60%   6,83 0,14     
 

65%   6,83 0,16     
 

70%   6,82 0,19     
 

75%   6,82 0,22     
 

80%   6,81 0,25     
 

85%   6,81 0,28     
 

90%   6,80 0,31     
 

95%   6,80 0,35     
 

100%   6,79 0,39     
 

>100%   6,59 0,39   0,2
Figur 65 Hydrolyzer fallhöjd 

8.2.5 Projektfil - Flik ”Teknik” 

På fliken ”Teknik” matas de tekniska parametrarna in, se figur 66, 67, 68, 69 och 70. I 
figur 66 visas de verkningsgrader som behöver matas in och beräkningen av luckstorlek. För 
exemplet har antagits att kraftverket inte har någon växel (100 % verkningsgrad) samt en 
synkrongenerator (96 % verkningsgrad) då nätet antagits vara svagt. Vidare har antagits att 
2 % av produktionen går till intern förbrukning och att kraftverket står stilla p.g.a. fel i 14 
dagar per år (96,2 % av tiden sker produktion). Automatluckans area bestäms genom ekvation 
13 och en inmatad luckhöjd samt ett antagande om att den ska kunna avbörda 1,5 gånger 
slukförmåga. Med denna avbördningsförmåga bör luckan och kraftstationen klara de flesta av 
årets dagar. Resten av dagarna och om kraftverket är stängt klaras med motorplanluckan. 
Motorplanluckans area bestäms genom att en önskad avbördningsförmåga matas in och 
höjden på luckan. För exemplet antas luckorna vara 5 m höga och att motorplanluckan ska 
klara att avbörda 250 m3/s. Vilken avbördningsförmåga dammen ska ha kan bestämmas med 
statistiska metoder, men för att göra en kostnadsbedömning räcker det med att göra en 
uppskattning utifrån varaktighetsdiagrammet där man tar till rejält. Egentligen är en 
motorplanlucka för 250 m3/s troligen för dyrt, istället skulle det billigare alternativet sättar 
kunna byggas för att sedan plockas bort manuellt vid höga flöden. 

 

 

 

Fallhöjd

6,30

6,40

6,50

6,60

6,70

6,80

6,90

7,00

7,10

0% 5% 10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
55%
60%
65%
70%
75%
80%
85%
90%
95%
100%
>100%

% av slukförmågan

m



Investeringar i småskalig vattenkraft vid befintliga dammar  Sven Lees, LiTH, 2006 
 

 
 74

Verkningsgrader         

Växel 
  

100,0% Internförbrukning (% av prod.) 2,0% 

Generator 
  

96,0% Tid tillgänglig för drift (% av året) 96,2% 

Transformator 
  

99,0%       

Totalverkningsgrad 95,0%       
 

Luckor               

Automatplanlucka     Motorplanlucka     

Avbördningsförmåga 37,5 (m3/s) Avbördningsförmåga 250 (m3/s) 

Höjd   5 (m) Höjd   5 (m) 

Bredd   1,8 (m) Bredd   11,9 (m) 

Area automatlucka 8,9 (m3) Area   59,5 (m3) 
Figur 66 Hydrolyzer verkningsgrader och luckor 

 
På teknikfliken ska också hjärtat i kraftstationen väljas – Turbinen. Hur detta görs ses i 
figur 67. Det visas också hur stor elproduktionen blir med vald turbintyp och vilken 
maxeffekt som kan uppnås ut på nätet. Ungefärlig turbindiameter beräknas för att ge en 
känsla av hur stor konstruktionen kommer att bli. Mått för kraftstationsbyggnaden kan fås 
genom att Alstoms webprogram körs och förslag på lämplig turbinuppställning kan fås genom 
att köra excelverktyget ”Turbine selection for small low-head hydro developments”. 
Turbinverkningsgraden vid vilken kraftverket stängs av måste också matas in. Detta då det är 
onödigt att slita på kraftverket vid sådana verkningsgrader att det knappt genereras någon 
effekt ut till nätet. Vid så låga flöden bör också styrningen bli svår då en liten flödesvariation 
kan vara en dubbling av flödet. Vidare finns det möjlighet att lägga till egna 
verkningsgradskurvor för kraftverk man redan har eller från offerter. 
 
För exemplet väljs en kaplanturbin då fallhöjden är låg. Den är visserligen dyr men lämpar sig 
ypperligt för ett strömkraftverks varierande flöde genom att verkningsgraden behålls på en 
hög nivå vid nästan alla flöden.  
 
Möjlighet finns att välja två olika turbiner av olika storlek till kraftverket. Dessa räknas sedan 
samman till en verkningsgradskurva med ett excelmakro som använder sig av parametrarna i 
figur 68. Makrot anropar problemlösaren i excel som stegar sig fram till en maxpunkt med en 
numerisk stegmetod. Denna delar upp det tillgängliga flödet på de två turbinerna så att bästa 
totalverkningsgrad erhålls. Problemlösaren kan misslyckas med att hitta optimum och fastna i 
ett suboptimum beroende på att problemet har ickelinjära bivillkor (svår löst). Detta syns dock 
relativt tydligt genom oväntade hack i verkningsgradskurvan och för dessa kan optimala 
verkningsgrader beräknas för hand genom att manuellt prova sig fram genom att ändra 
parametrarna i figur 68. För att problemlösaren oftast ska hitta rätt måste startvärdet sättas i 
närheten av det som förväntas vara optimum. I Hydrolyzer görs detta genom att den stora 
turbinen antas gå för fullt vid alla flöden som överstiger den lilla turbinens slukförmåga. Vid 
flöden under den lilla turbinens slukförmåga tvingas den lilla turbinen att ensamt ta hela 
flödet. Detta är ett rimligt tvång då den stora turbinen bör ha en låg verkningsgrad om den ska 
ta en del eller hela det låga flödet som råder när den lilla turbinen väljs med tvång. 
Ovanstående startvärden kan leda till felberäkningar på flera sätt men leder till att programmet 
i de flesta fall inte misslyckas med att lösa problemet och fastnar. Funktionen är endast tänkt 
som ett sätt att snabbt generera en verkningsgradskurva som ungefär är rätt och som sedan 
kan justeras manuellt. Kurvan blir dock oftast rätt om användaren är bekant med 
beräkningssättet och anpassar sina turbinval så att ett hyfsat rätt resultat kan nås. Det kan 
uppstå situationer där någon av turbinerna utsätts för kraftiga flödesvariationer vilket inte är 
bra driftmässigt. Även då får manuell justering göras.  
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Ska fler turbiner än två simuleras kan verkningsgradskurvor erhållas ifrån RETscreen, 
begränsningen då är att turbinerna måste vara lika stora och av samma typ. Ska det vara fler 
än två turbiner som är av olika typ och storlek måste den gemensamma verkningsgradskurvan 
tas fram manuellt. Det skulle gå att utöka Hydrolyzer till att simulera fler än två olika turbiner 
men problemlösaren skulle fastna eller ge felaktiga svar relativt ofta då problemet kommer att 
vara ett flervariabelsproblem med ickelinjära bivillkor. Sådana problem är svårlösta på 
analytisk väg och ger problem med att hitta optimum i stegmetoder. En situation med fler än 
två turbiner bör dock inte vara vanlig när det gäller småskalig vattenkraft. Rimligtvis bör det 
vara stora flöden för att det ska vara intressant med mer än en turbin då turbiner är 
kostsamma.  
 

Turbindata               

Energi till nätet ifrån turbintyp   6000 (MWh)  1452 (kW)    

           Max effekt ut på nätet     

Turbinverkningsgrad               

Väljturbin (2-9)   2           
Turbinverkningsgrad då 
stationen stängs av 20%            

Välj turbin 1 (2-8) (minsta) 4       Ungfärligt varvtal turbin 1  229  (rpm) 

Välj turbin 2 (2-8) (största) 4       Ungfärligt varvtal turbin 2  -  (rpm) 

Slukförmåga turbin 1 (minsta) 25 (m3/s)     Ca diameter turbin 1 2,11 (m) 

Slukförmåga turbin 2 (största) 0 (m3/s)     Ca diameter turbin 2 - (m) 

                  

% slukförmåga 2. kaplan 3. semi-kaplan 4. propeller 5. francis 6. tvärströmningsturbin 7. Egen 1 8. Egen 2 9. Turbin 1&2 
 

0% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00

5% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00

10% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,34     0,09

15% 
0,08 

0,05 0,00 0,04 0,52     0,24

20% 0,42 0,33 0,03 0,13 0,61     0,39

25% 0,64 0,44 0,09 0,21 0,65     0,53

30% 0,77 0,53 0,15 0,29 0,68     0,67

35% 0,85 0,62 0,21 0,37 0,69     0,80

40% 0,89 0,69 0,27 0,45 0,70     0,91

45% 0,91 0,75 0,33 0,53 0,71     0,67

50% 0,92 0,79 0,39 0,60 0,71     0,76

55% 0,92 0,83 0,45 0,66 0,72     0,84

60% 0,92 0,86 0,51 0,73 0,73     0,91

65% 0,92 0,89 0,56 0,79 0,74     0,84

70% 0,92 0,90 0,62 0,84 0,74     0,79

75% 0,92 0,91 0,67 0,89 0,75     0,78

80% 0,92 0,91 0,73 0,92 0,76     0,78

85% 0,92 0,91 0,78 0,94 0,77     0,80

90% 0,92 0,90 0,83 0,93 0,77     0,83

95% 0,92 0,89 0,87 0,91 0,78     0,87

100% 0,92 0,87 0,91 0,89 0,79     0,91
Figur 67 Hydrolyzer turbinval 
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Framtagning av turbin 1&2:s verkningsgradskurva     
 
- Beräkningen startar med att anta att flöde=0 i 
  största turbinen när flödet är < lilla turbinens slukförmåga. 
 
- Beräkningen startar med att anta att största turbinen går 
 fullt annars   

  % av slukförmåga 5     

  motsvarar flödet (m3/s) 1,3     

Turbin 1 (minsta)     Turbin 2 (största) 

Flöde (m3/s) % slukförm.   Flöde (m3/s) % slukförm. 

1,3 12,5   0,0 0,0 

Avrundn. Upp 15   Avrundn. Upp 0 

Avrundn. Ner 10   Avrundn. Ner 0 

Verkningsgrad 0,00   Verkningsgrad 0,00 

S:a turbinflöde 1&2 1,3       

       

Tot. Verkn.gr. inkl. gen. & vxl. 0,000       
Figur 68 Hydrolyzer beräkning av verkningsgradskurva  

 
Energiberäkningen görs enligt figur 69. Elproduktionen beräknas för varje timme under året 
med hjälp av ekvation 1 med indata från varaktighetsdiagrammet, fallhöjdskurvan och 
verkningsgraderna.  
 

Energiberäkning 
                      
                          

Timme 
Timme 
 upp 

Timme 
 ner 

Flöde e. 
 mintappn. 

Flöde t. 
 turbin % slukförm. 

% slukförm. 
 Upp 

% slukförm. 
 Ner η turbin η övrigt η tot Fallhöjd 

Energi
 
Brutto 

1 500 0 76,5 25,0 100 100 100 0,91 0,95 0,86 6,2 1312

2 500 0 76,4 25,0 100 100 100 0,91 0,95 0,86 6,2 1312

3 500 0 76,3 25,0 100 100 100 0,91 0,95 0,86 6,2 1312

: : : : : : : : : : : : :
: : : : : : : : : : : : :
: : : : : : : : : : : : :

Figur 69 Hydrolyzer energiberäkning 
 
På fliken ”Teknik” beräknas också fallförlusterna i intaget och en eventuell tub med hjälp av 
ekvation 15 och 22. Detta kan ses i figur 70. Efter att användaren matat in data gällande tuben 
kan två makron köras. Det ena beräknar strömningen som maximalt är möjlig i tuben, 
nämligen vid friströmning rakt ut i atmosfären. Överstiger detta flöde turbinens slukförmåga 
kommer turbinens slukförmåga att kunna tillgodoses. Det andra makrot beräknar 
fallförlusterna i tub och intag vid olika andelar av turbinens slukförmåga. Detta förs sedan in i 
fallhöjdskurvan i figur 65. 
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Fallförluster i tub    
 
Beräkningarna går att 
verifiera med programvaran 
flowtite 
http://www.flowtite.com/     

  

 

 

Fyll i gula fält nedan först samt turbinens slukförmåga uppe till vänster  

           

Flöde (m3/s) 25,0        

Summa fallförlust 0,386 (m)      

          

Friströmmning=0, till kraftstation=1 1      

Tublängd (m) 25        

Tubradie (m) 1,8        

k, se tabell nedan 0,1        

Atmosfärstryck (Pa) 101200      

Viskositet (m2/s) 1,3995E-06    

Ρ (kg/m3) 1000        

Fallhöjd (m) 5,5        

G (m/s2) 9,81        

          

Re 6317929  OK  om Re>4000 gäller denna kalkylmetod    

Λ 0,055444015        

ΔPf friktion tub (m) 0,118        

ΔPf Grindrensare (m) 0,145   
  
Summera engångsförluster för inlopp, böjar, ventiler m.m.)  

ΔPf Inlopp m.m. (m) 0,123   K 0,4 

ΔPf Utlopp (m) 0,000   K 1  

           

Nedanstående ekvation ska vara uppfylld för friströmning ner i vatten eller ut i luft 

0  = -5      

           

Hastighet (m/s) 2,46        

           

Grindrensardata   
 
      

Gallerarea 30        

T 10        

B 30        

V 0,83        

täta, grader 80        

täta, radianer 1,40        

K 1,8        

          

H (m) 0,15        

H (Pa) 1423        

           

Slukförmåga turbiner 25        
Figur 70 Hydrolyzer förluster i tuben 
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8.2.6 Projektfil - Flik ”Ekonomi” 
På fliken ”Ekonomi” matas en specifikation på de erforderliga materialmängderna in, se 
figur 71. Exemplets kostnad har justerats upp med konsumentprisindex till årets nivå. 
Fångdammens volym beräknas genom att krönbredden är 4 m och lutningen 1:1. 
Jorddammens volym beräknas på samma sätt men med lutningen 1:2. Betongdammen 
beräknas genom att den antas vara triangulär med förhållandet 8:10 mellan sidorna. Om en 
betongdamm istället skulle byggas som en lamelldamm borde en hel del betong kunna sparas 
jämfört med den inlagda tumregeln att lutningen ska vara 8:10. Därför bör det vara så att 
mängden betong överskattas för tillfället i Hydrolyzer. Det bästa sättet att få känsla för 
materialmängderna för övriga material bör enligt författaren vara att åka runt och titta på 
befintliga anläggningar. Noterbart är att projektet kostar 3,69 kr/årskWh, alltså ett tämligen 
billigt projekt enligt energimyndighetens beräkningar av produktionskostnader. 
Turbinkostnaderna kan uppskattas med hjälp av programmet ”Turbine selection for small 
low-head hydro developments”. Bäst är dock att undersöka marknaden och att bilda sig en 
egen uppfattning. 



Investeringar i småskalig vattenkraft vid befintliga dammar  Sven Lees, LiTH, 2006 
 

 
 79

 
Investeringskostnader           

Damm           Kostnad 

Fångdamm 0 (m3) - (kkr/m3) 0 

Höjd (m)         

Längd (m)         

Betong pågjutning   (m3) - (kkr/m3) 0 

Betong till ny betongdamm 0 (m3) - (kkr/m3) 0 

Höjd (m)        

Längd (m)        

Jord till ny jorddamm 0 (m3) - (kkr/m3) 0 

Höjd (m)        

Längd (m)        

Automatplanlucka (m2) - (kkr/m2) 0 

Motorplanlucka (m2) - (kkr/m2) 0 

Spont     (m2) - (kkr/m2) 0 

Gångbro över luckor   (m) - (kkr/m) 0 

Skjul för luckmotor   (st) - (kkr/st) 0 

             

Vattenväg          

Grindrensare (st) - (kkr/st) 0 

Intag     (st) - (kkr/st) 0 

Trätub r=0,8   (m) - (kkr/m) 0 

Trätub r=1,1   (m) - (kkr/m) 0 

Trätub r=1,5   (m) - (kkr/m) 0 

Betong till kanal   (m3) - (kkr/m3) 0 

Erosionsskydd bergkross   (m2) - (kkr/m2) 0 

Erosionsskydd duk   (m2) - (kkr/m2) 0 

             

Väg och gräv          

Schakt löst mtrl   (m3) - (kkr/m3) 0 

Bergschakt   (m3) - (kkr/m3) 0 

Väg     (m) - (kkr/m) 0 

             

Kraftstation          

Betong traditionell turbin   (m3) - (kkr/m3) 0 

Betong sumpkonstruktion   (m3) - (kkr/m3) 0 

Överbyggnad   (m2) - (kkr/m2) 0 

Vent     (st) - (kkr/st) 0 

El för lyse, vent, 220 V anslutn.   (st) - (kkr/st) 0 

Tarvers     (st) - (kkr/st) 0 

             

Elektromekanisk utrustning          

Turbin inkl. styrutrustning   (kkr)    0 

Transformator   (kkr)    0 

Elnät     (kkr)    0 

             

Vattendom   (st) - (kkr/st) 0 

          Delsumma 0 

Konsultarvoden   (%) (% av totalsumma) 0 

Oförutsett   (%) 10,0% (% av totalsumma) 0 

          Investeringskostnad  22 000 

          Kostnad kr/årskWh 3,69 
Figur 71 Hydrolyzer investeringskostnader 
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8.2.7 Projektfil - Flik ”Utfall + känslighetsanalys” 
På fliken ”Utfall + känslighetsanalys” matas de sista parametrarna in som styr kalkylen, se 
figur 72. För exemplet väljs att inga elcertifikat erhålls för att undersöka bärigheten utan stöd. 
Vidare väljs att priset inte ska vara dygnsvarierande enligt resonemanget som förts tidigare. 
Osäkerheten i ett sådant antagande skulle bli för stor för att resultatet skulle bli användbart. I 
princip skulle det bara ge ett väntat resultat utifrån de antaganden som görs. I figur 73 kan ses 
hur nuvärdet beräknas för fallet höga elpriser. Motsvarande beräkning görs för låga priser. 
 

Erhåller vattenkraftstationen elcertifikat? 0 (1=Ja, 0=Nej)  
 
 År då varierande dygnspriset finns 

Prod.andel vid högt dygnspris 101% (101 % = ej dygnsvar. pris) 0

Driftkostnadsförhållande till ny station 100,0% (%)    

Kalkylränta 8,0% (%)     Elpriskorrektionsfaktor 

Kalkyllängd 30 (år)     1,00 

Priskorrektionsfaktor elcertifikat 1,00      
Figur 72 Hydrolyzer kalkylinställningar 

 
Ekonomiberäkningar Höga elpriser           

    Nuvärde 1 919         

    Annuitet 170         

    Payoff-tid 11         

    År nuvärdet blir noll 25       

                

År Nuvärdesfaktor Kassaflöde Ack. Pay-off år Nuvärde kassaflöde Ack. Pay-off år 

0 1,00 -22 000 -22 000 0 -22 000 -22 000 0 

1 0,93 1 962  -20 038 0 1 816 -20 184  0 

2 0,86 2 062  -17 977 0 1 767 -18 416  0 
: : : : : : : : 
: : : : : : : : 
: : : : : : : : 

Figur 73 Hydrolyzer ekonomiberäkningar 
 
I figur 74, 75, 76, 77 visas hur utfallet och känslighetsanalysen på fliken ”Utfall + 
känslighetsanalys” presenteras. Figur 74 visar nuvärdesutvecklingen för exemplet samt 
nuvärdets känslighet för olika kalkylräntor. Exempelinvesteringen bör vara möjlig att 
genomföra med lönsamhet, men om scenariot med låga elpriser inträffar så kommer projektet 
inte att uppfylla förväntningarna. Vidare kan ses att investeringen är tämligen känslig för 
nivån på kalkylräntan, framförallt nedåt. En körning med elcertifikat visar att nuvärdet vid 
höga elpriser är 11 375 kkr och 7 245 kkr vid låga elpriser. Detta skulle göra investeringen 
attraktiv och framförallt möjliggöra rejäla miljöförbättrande åtgärder både initialt och allt 
eftersom nya forskningsrön framkommer. 
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Figur 74 Hydrolyzer nuvärdesutveckling och känsligheten för olika kalkylräntor 
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Känsligheten hos exemplets nuvärde för förändrad investeringskostnad och förändringar i 
elpris visas i figur 75. Det kan konstateras att exemplets lönsamhet är känsligt för 
grundinvesteringens storlek och elpriset. 
 

Nuvärdets känslighet för förändring i 
investeringskostnaden
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Figur 75 Hydrolyzer nuvärdets känslighet för förändring av investeringskostnaden och elpriset 

 
I figur 76 visas exemplets känslighet för förändringar i elcertifikatpriset respektive 
mintappning. Då exemplet beräknats utan elcertifikat är känsligheten för en prisförändring 
helt väntat obefintlig. Mintappningens storlek visar sig ha mer inverkan på nuvärdet än vad 
författaren förväntat. En ökad mintappning vid sidan om kraftverket i syfte att göra det bättre 
för miljön kan minska de ekonomiska ramarna för att bygga t.ex. en fiskpassage för denna 
mintappning att rinna i. Istället kanske vattnet måste spillas ifrån dammen på billigast möjliga 
sätt. En större mintappning än vad som behövs kan alltså få tråkiga konsekvenser. Tidigare 
har det också redovisats att forskning [100] pekat på att en ökad mintappning inte behöver 
vara bättre för miljön utan att ovanstående effekt tas med i beräkningen. Det finns således skäl 
att noggrant bestämma mintappningen. Kanske kan mintappningen minskas i en ny vattendom 
och att det i motprestation krävs en fungerande fisktrappa?   
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Figur 76 Hydrolyzer känslighet för elcertifikatpriset och olika nivåer på mintappning (% av 

medelvattenföring) 
 
I figur 77 ses exemplets känslighet för förändrade driftskostnader och förändrad elproduktion. 
Exemplet visar sig vara mycket känsligt för variation i elproduktionen. Detta pekar på att det 
är viktigt att rätt varaktighetsdiagram används. 
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Nuvärdets känslighet för förändring av nominella driftskostnader
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Figur 77 Hydrolyzer känslighet för förändring av driftkostnader och elproduktion. 

8.3 Projektering 
Tidigt i projekteringsfasen finns möjlighet att påverka projektets utgång till en låg kostnad 
och att avstyra det om det inte visar ekonomisk bärkraft. Den ekonomiska bärkraften kan 
undersökas med Hydrolyzer. Med Hydrolyzer kan också andra alternativ än totalrenovering 
undersökas men kräver då mer av användaren när det gäller att bestämma vad som ska göras 
och till vilka kostnader. Exempelvis kan en större reparation jämföras med en totalrenovering. 
 
Den relativt tidskrävande processen att söka en ny vattendom och osäkerheten i hur den kan 
komma att lyda i slutändan gör att ett projekt bör börjas med ett övervägande kring 
vattendomen. Vilka scenarion som är möjliga beroende på hur vattendomen utformas bör 
övervägas. Helt klart är att lagens utformning och den lilla effekten ett småskaligt 
vattenkraftverk har gör att lokala organisationer och låga nivåer i administrationsapparaten 
kommer att avgöra utgången. Att undersöka elnätets kapacitet är också viktigt i början för att 
säkerställa att den producerade strömmen kommer att vara möjlig att leverera till ett rimligt 
pris. 
 
När det gäller val av turbintyp så ska dränkbara turbiner liknande EAML:s turbiner 
(inverterade pumpar), ecobulb och straflowmatrix övervägas. Detta då de eliminerar en stor 
del av byggnationen som en traditionell turbin kräver. Framförallt kan det mesta av 
betonggjutningen göras med stora formar till skillnad mot traditionella S-turbiner där 
gjutningen är mer komplicerad. 
 
Oftast är turbinen en del av ett standardkoncept där det inte går att påverka speciellt mycket. 
Finns dock möjligheten att påverka om det ska vara växel och vilken generator det ska vara 
kan det konstateras att det måste undersökas från fall till fall. Exemplet tyder dock på att en 
synkron generator utan växel åtminstone i exemplet förefaller vara ett bra val då 3 % mindre 
elproduktion motsvarar ett nuvärde på ca 500-800 kkr. Ca 3 % mindre elproduktion kan 
väntas om exemplet istället antas ha en asynkron generator och en kuggväxel. En synkron 
generator utan växel bör vara möjlig att köpa genom ett tillägg motsvarande det ökade 
nuvärdet. Således verkar en synkron generator vara ett bra val särskilt som generatorer håller 
avsevärt längre än de 30 år kalkylen sträcker sig samt att den ökar mängden förnybar el. 
Eltekniskt sett är även en synkron generator bättre men om den asynkrona visar sig vara 
billigast finns det ingen anledning att låta bli att köpa den. Detta förutsatt att nätet är och 
kommer att vara starkt vid kraftverket. Kostnadsmässigt bör en remväxel vara bättre än en 
kuggväxel om det visar sig bäst med växel, men frågan är hur bra det fungerar för effekter 
över 500 kW? Referenserna har inte kunnat svara på detta men indikerar att remdrift för högre 
effekter inte fungerar speciellt bra. 
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För att kunna få in bra anbud måste en noggrann rekognosering göras av platsen. Viktigt är att 
ta prover för att undersöka var berget finns under markytan. En detaljerad beskrivning av 
platsen bör också locka fler anbudsgivare då deras arbetsinsats blir mindre. Anbuden kan tas 
in som klumpsummor för att få en bra kostnadskontroll. Löpande räkning borde vara 
fördelaktigt att undvika så långt det går, men vissa kostnader som trots ordentliga 
förundersökningar är svårbestämda bör med fördel tas löpande. Detta för att undvika 
situationer där kvalitén på arbetet blir sämre för att täcka oväntade kostnader. Att ta ett visst 
ansvar för svårbestämda kostnader leder också till att situationen då den som underskattat 
kostnaderna minst vinner kontraktet undviks. En kostnadsunderskattning kan ge problem 
under bygget då entreprenören kan vägra att fortsätta om inte mer pengar skjuts till. I en sådan 
situation är vitesklausuler till liten nytta och projektet kan bli försenat. Lämpligt bör vara att 
ta in anbud på de olika delprojekten för sig för att själv kunna välja bland de teknikalternativ 
som finns. Betalningar betalas lämpligtvis ut vid färdigställande av delmål i projektet. Hur 
delprojekten ska utformas kan analyseras med Hydrolyzer där scenarion kan skapas och 
jämföras med varandra. Det bästa scenariot kan sedan diskuteras med konstruktionskonsulter 
som kan ta fram ritningarna. Om det sedan är ont om resurser kan anbud tas in för att ta 
totalansvaret för byggnationsfasen. Viktigt för turbinanbuden är att tillverkaren kan garantera 
verkningsgrader och kavitationsmotstånd. Turbintillverkaren ska få ta del av 
varaktighetsdiagrammet för att kunna föreslå vilken turbin i deras standardsortiment som är 
lämpligast. 
 
För att öka allmänhetens acceptans för vattenkraften ska vattenkraftstationen byggas estetiskt 
tilltalande. Byggmaterialen kan utvärderas med hjälp av stjärndiagram. Vid materialval ska i 
naturen vanliga material väljas framför ovanliga och bergkross ska användas istället för 
naturgrus. Vidare ska även hänsyn tas till materialets urlakande effekter förutom hanteringen i 
slutet och i början på materialets livscykel. 
 
Under hela projektet är det av största vikt att inblandade personer har erfarenhet ifrån 
vattenkraftprojekt eller kan få tillgång till rätt kompetens. Detta gäller inte bara i teknik, 
ekonomi och byggfrågor utan i högsta grad miljöfrågor. I början av projektet bör det vara 
möjligt att bygga in miljöhänsyn till en betydligt lägre kostnad än att göra det senare.  
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9 Slutsats 
I det här kapitlet presenteras resultatet av studien och förslag på fortsatt arbete presenteras. 
En utvärdering av ett småskaligt vattenkraftprojekt kan effektivt göras med hjälp av ett 
excelprogram likt Hydrolyzer som presenterats i denna rapport. Hydrolyzer räknar utifrån 
indata om projektet fram utfallet av investeringen och genererar även en känslighetsanalys. 
Indatan består främst av elpriser, elcertifikatpriser, turbintyp och kostnad, byggpriser samt 
mått på hur stor byggnation som krävs. 
 
Ur ett omvärldsperspektiv är en investering i småskalig vattenkraft vid en befintlig damm 
fördelaktig om grundinvesteringen kan hållas på rimlig nivå (lönsamheten är starkt beroende 
på hur stor grundinvesteringen är). Under kraftverkets ekonomiska livslängd förväntas 
elpriserna öka till följd av ökande miljöhänsyn, framförallt växthuseffekten, och bristen på 
förnyelsebara energikällor. Vidare är det inte troligt att det kommer fram någon storskalig 
produktionskälla som kan sänka elpriset till nivåer liknande de som rådde under 90-talet. 
Enda möjligheten till storskalig utbyggnad som inte bidrar till växthuseffekten är kärnkraft 
och koldioxidavskiljande produktion från fossila bränslen. En sådan utbyggnad bör dock inte 
kunna pressa ner priset utan el kommer att förbli en bristvara. 
 
Ur ett miljöperspektiv är en investering i småskalig vattenkraft vid en befintlig damm bra. Vid 
den befintliga dammen är skadan redan skedd och går normalt inte att återställa utan stora 
kostnader och konsekvenser för de kringboende. Det finns dock en rad metoder som kan 
förbättra situationen avsevärt vid dammarna. Främst innebär detta byggnation av fiskpassager, 
luftinjektering och andra vattenvårdande åtgärder. Elen som produceras är sedan koldioxidfri 
och förnybar.  
 
De ekonomiska möjligheterna för att göra de miljöförbättrande åtgärderna hänger på om den 
småskaliga vattenkraften vid befintliga dammar även i framtiden får elcertifikat precis som 
andra förnybara energikällor med liknande produktionskostnader. Att mintappningarna inte i 
vattendomar bestäms till högre än nödvändigt påverkar också hur mycket kapital som kan 
läggas på miljön. Detta visas i rapporten där ett tämligen billigt vattenkraftprojekt 
(3,69 kr/årskWh) analyseras med Hydrolyzer. Projektet är på gränsen till lönsamt och alltså 
kommer projektet att behöva göras så billigt som möjligt vilket innebär kompromisser på 
miljösidan. 
 
Projektet ska byggas på ett estetiskt tilltalande sätt och byggmaterialen ska väljas med omsorg 
för miljön. Stjärndiagram är ett sätt som kan användas för att utvärdera de material som 
används i byggnationen. En grundregel är dock att välja i naturen vanliga material i första 
hand och att använda bergkross istället för naturgrus. Dränkbara turbiner ska övervägas 
framför traditionella då dessa kräver väsentligt mindre av kostsamma byggnationer i 
kraftstationen. En synkron generator utan växel ska övervägas vid köp då 
exempelberäkningen indikerar att detta är det bästa valet. Turbintillverkaren ska få ta del av 
varaktighetsdiagrammet för att kunna föreslå vilken turbin i deras standardsortiment som är 
lämpligast. Turbintillverkaren ska kunna ge garantier avseende verkningsgrad och 
kavitationsmotstånd. 
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Ett projekt bör börja med att ta fram tänkbara scenarion för hur vattendomen kan tänkas bli 
och en kontroll av om det måste investeras i elnätet. Efter det kan scenariona analyseras i 
Hydrolyzer vilket möjliggör att tidigt utvärdera projektets bärighet innan det har kostat alltför 
stora resurser. Om utfallet är gynnsamt kan arbetet fortsätta. Under arbetets gång är det viktigt 
att alla inblandade har erfarenhet av liknande projekt eller att kompetensen kan nås på annat 
sätt. Anbuden ska tas in som klumpsummor utifrån undersökningen av geologin på platsen 
och de framtagna ritningarna. Om några kostnader är svårbestämda ska beställaren ta ansvar 
för dessa för att undvika att den som underskattar kostnaderna minst får kontraktet. 
 
Slutligen kan alltså konstateras att investeringar i småskalig vattenkraft vid befintliga dammar 
oftast är gynnsamma för samhället och miljön samt även investeraren om 
investeringskostnaden kan hållas rimlig. För miljön och samhället är investeringen mindre bra 
i de fall det inte genereras ekonomiska medel för att åtgärda miljöstörningarna. 

9.1 Fortsatt arbete 
Vidare studier skulle vara intressanta inom tre områden och kunna bidra med viktiga 
kunskaper. Studier inom områdena miljö, kostnadseffektiva turbinlösningar och elprisernas 
utveckling vore intressanta. Det skulle bidra till att säkrare och bättre investeringar kan göras i 
småskalig vattenkraft. 
 
Studierna inom miljöområdet bör framförallt inriktas på att ta fram riktlinjer för passager för 
fiskar m.m. Detta skulle kunna råda bot på en av de största miljöstörningarna en befintlig 
damm ger upphov till. Studien är viktig då ekonomin nu börjar närma sig en nivå där det finns 
pengar för vissa miljöåtgärder. Om det blir en fortsättning av elcertifikaten för 
kraftproduktion vid befintliga dammar borde det finnas pengar till att kunna göra omfattande 
förbättringar vid många dammar runt om i landet. 
 
En studie kring kostnadseffektiva turbinlösningar är intressant för investerare. Framförallt 
vore det viktigt med studier som gjorde en totaloptimering av turbinen och byggnationen av 
kraftstationen. Författaren tänker främst på hur dagens dränkbara turbiner på bästa sätt ska 
byggas in. Det bör vidare vara möjligt att ta fram metoder för att minimera 
investeringskostnaden i kraftstationen ytterligare. T.ex. borde frekvensomriktare vara möjliga 
att använda för att kunna pressa priset på generatorn och eliminera växlar. Kanske är också 
verkningsgradsförbättringar möjliga. 
 
Elprisets utveckling är viktigt för många aktörer på marknaden. En studie som försökte 
förutspå utvecklingen via en optimeringsmodell skulle kunna vara en väg. Med hjälp av 
datorstöd borde det gå att formulera och lösa som ett nätverksoptimeringsproblem baserat på 
stamnätet i Sverige. Det skulle kunna ge svar på vilka elpriser som blir om exempelvis 
stamnätet inom landet stärks, produktionskapaciteten förändras eller nya kablar ner mot 
Europa byggs. 
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Sammanfattning 
I detta examensarbete presenteras en metod för att enkelt kunna göra en bedömning av om det är lönsamt att investera i 
småskalig vattenkraft. Det undersöks också hur den småskaliga vattenkraftens förutsättningar på den framtida elmarknaden 
ser ut. Detta görs genom en inventering av teknik, ekonomi och miljöaspekter. Inventeringen ger också svar på hur ett 
investeringsprojekt ska genomföras. 
 
Hydrolyzer kallas excelverktyget som utvecklats för att göra lönsamhetsbedömningen. Det fungerar så att indata matas in 
och sedan beräknas investeringens lönsamhet och en känslighetsanalys genereras. I verktyget kan olika 
investeringsalternativ läggas in som sedan beräknas och rangordnas. Exempelvis kan en större reparation jämföras med att 
bygga en helt ny station eller rensningar utvärderas.  
 
Småskalig vattenkrafts lönsamhet och produktionskostnader beror till största del på hur stor grundinvesteringen blir. 
Produktionskostnaden är i snitt bland de billigaste produktionsslagen som kan komma att byggas i framtiden. Trenden 
gäller vid jämförelse både bland förnybara och bland övriga produktionsslag. På elmarknaden pekar det mesta på att priset 
inte kommer att sjunka tillbaka till historisk nivå. Detta då bränslena är bristvara och att en allt större miljöhänsyn krävs 
vilket pressar upp priset. Prisutvecklingen talar för att om ett investeringsbeslut tas där kalkylen visar lönsamhet så kommer 
detta också att infalla.  
 
Investeringar i småskalig vattenkraft vid befintliga dammar bedöms vara samhällsekonomiskt och miljömässigt fördelaktigt. 
Småskalig vattenkraft producerar ren el men ger miljöstörningar lokalt. Vid befintliga dammar är dock denna skada redan 
skedd och väldigt kostsamt att återställa om det överhuvudtaget är möjligt. Miljöproblemen kan dock kraftigt minskas 
genom byggnation av fiskpassager m.m. Möjligheten att bygga vid befintliga dammar kan vara beroende av elcertifikat om 
de lokala förutsättningarna är dåliga. I rapporten visas också genom ett exempel att ekonomin för miljöförbättrande åtgärder 
oftast är beroende av elcertifikat och att mintappningar inte är större än nödvändigt. 
 
Investeringsprojektet bör börja med att ta fram scenarion att utvärdera utifrån hur vattendomen kan tänkas bli. Elnätets 
kapacitet ska också undersökas tidigt. Materialen ska väljas med omsorg och utvärderas med stjärndiagram. Synkron 
generator utan växel ska övervägas till kraftverket. Turbintypen ska föreslås av tillverkaren och denna ska kunna garantera 
verkningsgrader och kavitationsmotstånd. Dränkbara turbiner ska övervägas då dessa kräver väsentligt mindre 
byggnationsarbeten. Inblandade i projektet ska ha rätt kunskaper och anbuden ska tas in som klumpsummor där visst ansvar 
tas för svårbestämda kostnader. 
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