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Abstract 
 

This paper is handling investment options for small scale 

hydropower. The work has been done at Skellefteå Kraft AB 

plants. The company´s small scale facilities have been worked 

through and appropriate ones has been selected for 

reinvestment options with appropriate technologies for each 

one. These technologies have then been considered if they 

could be used at a large scale hydropower dam. The small scale 

plants that have been studied is located at Rickleå river and 

Åman river. In the both of them there is two plants that is 

treated in this paper, Fredrikfors and Sågfors in Rickeå river, 

and upper Åman and lower Åman in Åman river. All of the 

units was built in the first half of the 1900-century.  

 

For these facilities, technologies have been picked from both 

known and unknown producers of hydropower equipment. 

Some of the more familiar is ANDRITZ, which got three 

different unit types represented, two of them is of compact type 

like the Bulbunit, Hydromatrix and Straflomatrix. And the 

other one is called the Hydraulic screw that is a version of 

Archimedes screw. Another well-known manufacturer is 

Voith/Kössler which is part of the Siemens group, they´ve got a 

competing technic in the compact segment, StreamDiver. The 

main difference from ANDRITZ technologies is that the 

StreamDiver is water lubricated, while the other two is oil 

lubricated. Some of the more unknown manufacturers that is 

presented is Ossberger and VLH. Ossberger presents a Cross-

flow turbine, which is fully regulated, as the only one of the 

technics treated in this paper. One last concept that is brought 

to attention is VLH-Turbine, a newly developed “fish-friendly” 

unit, which is a result of a research project carried out. The 

main target for this technic is lower heads but high flow. 

 

The results for the solutions of the selected plants is 

summarized below: 

 Upper Åman –Ossberger Cross-flow turbine. 

 Lower Åman –ANDRITZ Hydraulic screw. 

 Fredrikfors –Kössler StreamDiver. 

 Sågforsen –A fully regulated single unit, like Ossberger 

Cross-flow. 

 For large scale hydropower dams technics like VLH-

Turbine, Hydromatrix, Straflomatrix, StreamDiver and 

Ossberger is suitable. 

 

For the small scale hydropower there is financial calculation 

verifying the result. For the large scale hydropower there is a 

technical estimation. 
  



 

 

 
  



 

 

Sammanfattning  
 

I detta examensarbete behandlas investeringsalternativ för 

småskalig vattenkraft. Arbetet som riktar sig mot Skellefteå 

Kraft AB:s anläggningar, har således gåtts igenom, vartefter 

kandidater lämpliga för en reinvestering tagits fram med 

passande tekniker. Vidare nämns om dessa tekniker är lämpliga 

för minskning av förlusterna vid storskaliga utskov. De 

småskaliga anläggningarna är fördelade på två åar, Rickleån 

och Åman. I vardera finns två kraftverk som behandlas i detta 

arbete, Fredriksfors och Sågforsen i Rickleån, samt Åman övre 

och nedre i Åman. Samtliga med aggregat från första hälften av 

1900-talet.  

 

Vidare har arbetet tagit fram lämpliga tekniker för eventuell 

investering, där både kända och okända företag återfinns. En av 

de mer kända företagen är ANDRITZ, som har tre av de 

behandlade aggregaten, två av typen kompakt koncept av 

bulbtyp, Hydromatrix och Straflomatrix. Samt ett som kallas 

Hydraulisk skruv som är en version av Arkimedes skruv. Ett 

annat känt företag är Voith/Kössler, som är ett Siemensföretag, 

vilken har en konkurrerande teknik till ANDRITZ kompakt 

koncept, StreamDiver. Skillnaden är att StreamDiver är 

vattensmord medan Hydromatrix och Straflomatrix är 

oljesmorda. Av de lite mer okända företagen presenteras 

Ossbergers Cross-flow turbin, som är fullt reglerbar till skillnad 

mot de ovan nämnda. Ett sista koncept är VLH-turbine, denna 

teknik som nyligen lanserats är ett resultat av ett 

forskningssamarbete där de tagit fram ett aggregat som är 

fiskvänligt och arbetar endast med lägre fallhöjder, dock med 

större flöden.  

 

Resultatet för lösningsförslagen med dessa tekniker 

sammanfattas på följande sätt:  

 Åman övre –Ossbergers Cross-flow turbin. 

 Åman nedre –ANDRITZ Hydrauliska skruv. 

 Fredriksfors –Kösslers StreamDiver. 

 Sågforsen –Ett singelaggregat med full reglerstyrka typ 

Ossbergers Cross-flow turbin. 

 En eventuell implementering av tekniken i storskaliga 

anläggningar är möjlig för VLH-turbine, Hydromatrix, 

Straflomatrix, StreamDiver och Ossbergers Cross-flow 

turbin. 

 

För de småskaliga anläggningarna finns ekonomiskt underlag 

till resultaten. För storskaliga anläggningar är lösningarna mer 

av en teknisk bedömning. 
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1. Inledning  
Denna rapport är resultatet av ett exjobb som är utfört under 

våren 2014 och försommaren på uppdrag åt Skellefteå Kraft 

AB. Nedan går det att följa de resultat som framkommit samt 

vilka metoder som använts med de nedanstående 

frågeställningarna. 
 

1.1 Bakgrund 
Idag finns ett allt mer växande behov av energi i världen. För 

att möta denna ökade efterfrågan används allt mer fossila 

bränslen. Effekten av detta har EU försökt att minska genom att 

i sina klimatmål för år 2020, satt målet att minska utsläppen av 

växthusgaser med 40 procent samt minst 50 procent 

förnyelsebar energi
1
.  

I Sverige är det lagt en extra avgift på elkraft, som går till 

subventioner för förnyelsebarenergi såsom vindkraft och viss 

vattenkraft med mera. Detta för att fram till år 2020 kunna 

uppfylla EU:s klimatmål
1
. 

 

För småskalig vattenkraft finns möjlighet att få elcertifikat, 

varpå detta kan ses som en motivering att reinvestera i dessa 

anläggningar. De flesta som finns i Sverige uppförts under 

mitten av 1900-talet eller tidigare, krävs således nu kostsamma 

upprustningar alternativet hot om nedstängning på grund av för 

stora omkostnader i samband med en eventuell reinvestering 

om inte detta certifikat fanns att söka. 

 

Problemet med låg lönsamhet i den småskaliga vattenkraften 

har även Skellefteå Kraft AB, nedan kallad SKAB, i sina 

anläggningar tillsammans med andra stora kraftföretag samt 

Luleå Tekniska Universitet startat ett pilotprojekt där de testar 

ett nyutvecklat koncept, med målet att kunna implementera 

denna teknik eller liknande i sina anläggningar för att möjligöra 

småskalig vattenkraft som en del av lösningen att nå 

klimatmålen som EU satt att klara till år 2020. 
 

1.2 Problembeskrivning 
I Sverige finns idag finns ca 2000 småskaliga 

vattenkraftanläggningar, dessa står för ca 4,3 TWh/år av 

Sveriges produktion
2
. Denna siffra kan både öka och minska då 

en stor del av kraftverken idag håller på att vara föråldrade med 

ökat underhållsbehov, och blir då icke lönsamma. 

 

                                                      
1
  (Energimyndigheten, 2014) 

2
 (Svenskvattenkraft föreningen, 2014) 
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Denna rapport syftar därför till att titta på tekniker som skulle 

kunna ge en hållbar lösning för dessa anläggningar som SKAB 

äger, både i form av reinvestering för att bibehålla-, samt i vissa 

fall kunna öka produktionen. För detta har följande punkter 

ställts upp: 

 

 Vilka anläggningar är i behov av renovering? 

 Vilka koncept finns för implementering? 

 Vilka anläggningar har passande specifikation för 

respektive koncept? 

 Hur kan ett förslag på implementering av ett koncept se 

ut? 

 Vad är ekonomsikt lönsamt att investera i? 

 Finns eventuella implementeringsmöjligheter för 

koncepten i utskov för storskaliga anläggningar? 

 

1.3 Syfte 
Syftet med denna rapport är att presentera ett underlag för en 

implementering av ny teknik som ska kunna svara mot de högt 

ställda miljökraven som idag ställs på energiproducenterna. 

Huvudmålet är att denna ska omfatta främst de småskaliga 

vattenkraftverken, dock kommer en implementering i dammar 

för storskaliga anläggningar att kortfattat kommenteras i 

slutsatsen. 

 

1.4 Avgränsningar och förenklingar 
De avgränsningar och förenklingar som gjorts, och på så sätt 

ökat djupet i de primära delarna är följande: 

 

 Inget om fiskvandring 

 Inget om omkringliggande förutsättningar typ skick på 

dammar och miljödomar. 

 Vattnets densitet kommer att antas vara 1000 kg/m
3
 

 Då SKAB har en noggrant uträknad prognos för elpriset 

och elcertifikat de närmaste kommande åren kommer 

dessa användas. 

 Anläggnings beräkningar kommer att begränsas till 

volymberäkningar för betong, samt där det behövs rivas 

bort betong.  

 Då Fredriksfors G2 endast är i behov av reglerstyrka 

kommer denna inte behandlas då aktuella tekniker inte 

passar för implemenetering. 

 94 % verkningsgrad för generator om inget annat 

uppges 

 92 % verkningsgrad för turbin alt. graf (Figur 2) 

 99 % verkningsgrad för växellåda om inget annat 

uppges 

 10 % i installation och övervakning av order pris, om 

inget annat uppges. 
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2. Teori 
I denna del redovisas de olika turbintyperna samt diverse 

dimensionerande beräkningar för arbetet. 

 

2.1 Nomenklatur 
De ingående parametrarna finns nedan sammanställda, se 

Tabell 1. 
 
Tabell 1, Sammanställning över använda storheter. 

Enhet Storhet 

ÖVY Övre vattenytan, möh, m 

NVY Nedre vattenytan, möh, m 

Hnett Fallhöjd, m 

Q Volymflöde, m3/s 

h höjd, m 

∆pturbin Energimängd utplockad ur vattenströmmen i tryck, N/m2 

∆p12 Tryckförluster mellan nivå 1 och 2, typ krök, avsmalning 
etc, N/m2 

c Vattenhastsighet, m/s 

ρ Vattnets densitet, kg/m3 

g Jordacceleration, m/s2 

ηturb Turbin verkningsgrad, Effektivitet, % 

ηg Generator verkningsgrad, Effektivitet, % 

ηm Mekanisk verkningsgrad, Effektivitet, % 

ηtrafo Transformator verkningsgrad, Effektivitet, % 

ηanlägg Anläggningens totala verkningsgrad, Effektivitet, % 

p Tryck, N/m2 

atm Atmosfärstryck 

P Effekt, W 

n Turbinvinkelhastighet, varv/min 

ns specifikvarvtal, varv/min 

BEP Best Efficiency Point 

RVR Rotating Vortex Rope 

NPV Net Present Value 

IRR Internal Rate of Return 

inv Investering 

inbet Inbetalning 

rest Restvärde, specifik inkomst alt. specifik utgift 

nusumma Nusmmefaktor 

nuvärde Nuvärdesfaktor 
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2.2 Vattenkraft 
I ett vattenkraftverk utnyttjas den potentiella skillnaden mellan 

övre vattenytan –ÖVY, och nedre vattenytan –NVY. Detta är 

den grundläggande parametern vid anläggning av ett 

vattenkraftverk och brukar benämnas som totala fallhöjd, H.  

Vidare spelar flödet en stor roll och benämns Q, dessa 

parametrar tillsammans med vattnets densitet ρ, och 

jordaccelerationen g ger den teoretiska utgångspunkterna. 

Dessa kan tillsammans ge måttet kW/km via energiekvationen
3
 

 

          
  
 

 
                   

  
 

 
      ,

  (1) 

 

som jämförelsetal vid vattenkraftprospektering. Där   är det 

absoluta trycket för nivån.    och    brukar antas vara 

atmosfärtryck vid de första beräkningar av vattenkraftverk.   är 

vattnets densitet (1000 kg/m
3
), samt att   är jordacceleration 

(9,81 m/s
2
).       är höjden från en förutbestämd nivå, där det 

är brukligt att utgå från den nedre nivån som referens för att 

skapa en positiv turbin effekt, se Figur 1.   är hastigheten på 

vattnet.          är den energimängd som turbinen tagit upp i 

det aktuella fallet, i andra applikationer av ekvationen byts 

denna term ut        om man behandlar pumpar varpå den 

representerar pumpens energitillförsel till vattenströmmen. Den 

sista termen i ekvationen      innefattar de sammanlagda 

förlusterna mellan nivåerna ett och två, så som 

strömningsförluster, krökar etc. Denna uppställning kan 

skärskådas i Figur 1. 

 

 
Figur 1, Principskiss vattenkraftverk, Kaplan. Skiss gjord av 

författaren. 

 

För att beräkna nettoeffekten för ett vattenkraftverk går det att 

anta att yta ett och två är fria ytor varpå både    och    har 

                                                      
3
 Henrik Alvares, Energi teknik Del 1 
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atmosfärstryck och tar ut varandra. Vidare, utifrån den 

nedreytan, vilket ger    lika med noll, har    den totala 

fallhöjden. Då den potentiella energin beräknas mellan två 

basänger kan man anta att strömningshastigheterna vid ytorna 

är noll   ⁄ . och för övrigt antas det vara förlustfritt så ger 

detta 

 
                       .  (2) 

 

  representerar i detta fall volymflödet genom tilltänkta 

turbinen samt         är den totala verkningsgraden för den 

samme, vilket kan variera mellan respektive turbintyp, se 2.4 

Turbin typer. Vidare kan man lägga till verkningsgraden för 

generatorn i Ekvation 2 för att få fram vilken generatoreffekt 

som krävs för att ta tillvara på energin som tas upp från vattnet 

genom turbinen 

 
                             .  (3) 

 

Då man mäter energiproduktionen för anläggningen,        , 

efter transformatorn bör det i beräkningen för nominell effekt 

lägga till verkningsgraden för densamma,       . Önskas det 

även ha en verkningsgrad för den mekaniska utrustningen läggs 

även den in med en egen variabel,     ,  

 
                                    . (4) 

 

För vidare diskussion om verkningsgrader se 

”Verkningsgrader” under Diskussion. Vidare för att göra 

uppskattningar om investeringar är att beräkna vilka flöden i 

berört vattendrag som finns under året, dock styrs detta genom 

vattendomar hur mycket som får användas av detta flöde. Dessa 

beräkningar kan beställas av SMHI mot en kostnad, varvid det 

är önskvärt att kunna se årstidsväxlingar samt max, min, och 

normalårs flöden. Allt detta för att kunna hitta lämpliga 

storlekar vid dimensionering. Alternativt så kan 

vattenkraftföretagen själva ta fram data då ytorna bevakas 

konstant bland annat för att kunna hålla sina vattendomar. Detta 

är aktuellt för denna rapport då SKAB initialt vill se 

reinvesterings förslag. Dessa data i sin tur visar på vilket flöde 

det är under årets timmar varpå total årsproduktion kan sättas, 

då detta till sist ger årlig avkastning, brutto, om det 

multipliceras med elpriset 

 
                                      . (5) 

 

2.3 Småskalig vattenkraft 
Småskaliga vattenkraftverk brukar ha ett något flytande 

begrepp beroende på författare och måttstock. I denna rapport 
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behandlas spannet 0,1 MW upp till 5-10 MW som småskaligt, 

över denna gräns kallas anläggningarna för storskaliga, samt de 

som är mindre för mikro vattenkraftverk. De småskaliga 

vattenkraftverken som ligger i större vattendrag, brukar vara så 

kallade strömkraftverk. Med detta menas att man har en 

reglerdam som håller ÖVY konstant, och tar en del av vattnet 

till produktion, vart efter det övriga vattenflödet strömmar 

vidare via reglerdammen. Detta har reglerats via vattendomen 

som ger tillstånd till kraftproduktion för det specifika fallet. De 

anläggningar som behandlas i detta arbete är alla av denna typ. 

 

2.4 Turbintyper 
Turbiner brukar delas upp i två kategorier, aktions turbiner och 

reaktions turbiner. I kategorin aktions turbiner omvandlas all 

potentiellenergi till rörelseenergi som sedan överförs till 

skovlarna på turbinen varvid den också brukar kallas 

impulsturbin. Då turbinen endast drivs med rörelseenergi och 

inte har någon tryckförändring över turbinbladen kan denna 

vara belägen i atmosfärstryck. Den vanligaste aktionsturbinen 

är Peltonturbin, två andra varianter presenteras nedan, se Cross-

flow samt hydraulisk skruv. 

Den andra kategorin, som då är reaktionsturbiner, använder 

både potentiella energin i vattnet samt rörelseenergin, vilka 

båda överförs till turbinen och får den att rotera. När ett 

tryckfall sker över turbinbladen krävs att dessa turbiner sitter 

inkapslade
4
 för att energin ska kunna överföras, samt att spalten 

mellan turbin och huset minimeras varvid också förlusterna 

följer detsamma. Det finns ett antal olika turbiner i denna 

kategori, men de två vanligaste är Kaplan och Francis vilka 

kommer att behandlas mer genomgående nedan, samt ett antal 

av de mindre vanliga. 

 

Då arbetet behandlar småskalig vattenkraft i Sverige så 

behandlas endast turbiner lämpliga inom detta område, varför 

Pelton turbin inte tas upp, då den vanligen återfinns i 

anläggningar med fallhöjder
2
 på 400-600 m. Merparten av 

turbinerna som behandlas är av reaktions typ med undantag av 

Cross-flow turbin samt hydraulisk skruv som hör till 

aktionsturbiner, dock hävdar tillverkaren till Cross-flow 

turbinen att deras turbin återfinns i båda kategorier, se Cross-

flow turbin. Reaktionsturbiner kan sedan delas upp i olika 

kategorier beroende på flödesriktningen genom turbinen, se 

nedan. 

 

2.4.1 Radial-axial turbin, Francis 
Likt namnet, så strömmar vattnet genom turbinen först radialt 

in i turbinen för att sedan lämna axialt. Den brukar användas 

                                                      
4
 Grigori Krivchenko, Hydraulic Machines: Turbines And Pumps 2:end 

edition 
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från 30 till 600 meter i fallhöjd. Den har stelmonterade skovlar 

varpå den har ett relativt smalt effektområde, se Bilaga B2.1 för 

bild. Typen är dock vanlig i Sverige då det mest finns 

medelhöga fallhöjder. Turbinen i fråga var den första moderna 

turbinen som uppfanns i mitten av 1800-talet av James B. 

Francis. Detta också varför den sitter i ett flertal äldre verk även 

om det inte anses vara optimalt med tanke på flöde och fallhöjd 

i de fallen. 

 

Utvecklingen för denna turbintyp kan beskådas i Figur 2, där 

det går att utläsa hur utvecklingen givit en högre verkningsgrad 

under årens lopp. 

 

 
Figur 2, Utvecklingskurva av verkningsgraden för Francisturbiner. 

Diagramet kommer från en Turbinkurs som hållits av Vattenfall Power 

Consultant. 

 

2.4.2 Axial turbin, Kaplan 
Som namnet säger så strömmar vattnet axialt genom turbinen, 

då står turbinaxeln vertikalt och vattnet riktas strax efter 

ledskovlarna ner mot turbinen. Det som kännetecknas för denna 

typ är att skovlarna på turbinen är ställbara
4
 -15

O
 till +20

O
 som 

regel, med nollpunkten vid maximala effektiviteten för det 

designade kraftverket. Ibland används den vertikala 

turbinaxelns vinkelräta plan som referens vartefter bladets 

vinkel endast får positivt tal. Genom att reglera vinkeln på 

skovlarna, ger turbinen högre verkningsgrad över ett större 

område av flöden och fallhöjder där toppen ligger mellan 90-95 

procent. Kaplanturbinen arbetar i området 3-60 m i fallhöjd. Ett 

exempel av Kaplankraftverk kan ses i Figur 1. Denna typ av 

turbin (axial turbin) har två subvarianter, den ena brukar kallas 

för propellerturbin då det finns kraftiga likheter mellan dessa 

genom att skovlarna är fasta men ledkransen har rörliga 

skovlar. Den andra varianten har rörliga skovlar med fasta 

ledskenor men kallas då för semikaplan. En gemensam skillnad 

är att rörliga delar som styr vatten eller drar nytta av vattnets 
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rörelse kallas skovel/skovlar medan fasta delar kallas skenor 

alternativt fasta skovlar vad gäller löphjul. Dessa två varianter 

kan främst hittas i småskaliga kraftverk då aggregaten främst 

blir billigare i installation, samt har ett visst minskat underhåll 

mot full-Kaplan, detta på bekostnad av ett smalare 

effektivitetsområde. Kaplanturbinen har haft en liknande 

utvecklingskurva likt Francis, se Figur 2, vad gäller ökande av 

verkningsgrad fram till idag, med enda skillnaden att den var 

något flackare i början medan något brantare mot slutet som 

följd. 

 

2.4.3 Axial turbin, Bulb 
Axial turbinen kom till då energipriset ökade och det blev 

lönsamt med lägre fallhöjder, då denna byggs i spannet 3- 20 

meter. Aggregatet sitter nedsänkt i vattenvägarna likt en u-båt, 

där generatorn sitter direktmonterad på axeln och är då placerad 

inuti u-båten. Denna typ kan byggas med 10 procent mindre 

löphjulsdiameter jämfört med motsvarande Kaplanturbin då 

denna har rätare vattenvägar både före och efter turbinen. En 

variant som tagits fram av denna är schaktturbinen då det är 

skapat ett vingformat schakt där generatoraxeln vinklas upp 

genom till utsidan av vattenvägarna varpå det går att växla upp 

varvet på generatorn och då använda en standardgenerator med 

lägre investeringskostnader som följd då generatorn behöver 

färre poler. 

 

2.4.4 Axial turbin, Straflo 

Straflo
4
, eller ”Straight-flow” turbin är väldigt lik bulbturbinen 

både i form och position, dock så är denna variant något nättare 

i formen genom att generatorn sitter utanpå turbinbladen. Detta 

gör att vattnet inte behöver krökas lika mycket för att flöda 

förbi och till sist angripa turbinen, se Figur 9. Denna teknik är 

inte stor då den kan byggas kompakt varpå den kan vara 

intressant vid småskalig energiproduktion, där små 

investeringskostnader är eftertraktade. Dock har denna typ av 

aggregat haft problem med fukt i generatorn, främst på 1930-

talet då de lanserades. 

 

2.4.5 Cross-flow turbin, Banki-Michell, Ossberger 
Denna är en gammal turbintyp som kan liknas med en fläkt för 

större fläktanläggningar med en trumma med längsgående 

turbinblad där vattnet passerar turbinbladen vid två tillfällen. 

Det tillförs radiellt in i turbinen och sedan passerar ut genom 

sidan via turbinbladen, varför den brukar kallas självrengörande 

då vattnet på utvägen trycker ut skräp, se Figur 11 och 12. 

Denna typ brukar kallas för impulsturbin, dock så uppger den 

största tillverkaren
5
 att den kan köras med ett mindre 

                                                      
5
 www.ossberg.de, Ossberger turbine 
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undertryck och då få sugeffekt, alltså kan den även kallas 

reaktionsturbin. Detta är dock endast aktuellt vid högre 

fallhöjder. 

 

Cross-flowturbinen kan användas i spannet 2,5-200 m, den har 

dock endast en verkningsgrad på ca 80-86
4
 procent varför den 

inte vunnit mark mot de mer använda typerna, samt en viss 

brist på flödeskapacitet, vilken kan vara upp till 13 m
3
/s 

beroende på fallhöjd. Däremot så ger den simpla 

konstruktionen utrymme att implementeras inom segmentet 

småskalig vattenkraft där max flödet kan ses mer idealt. 

 

2.4.6 Hydraulisk- skruv 
Likt namnet så bygger detta på en större skruv alternativt en 

borr, där vingarna utgör en stor del av diametern. Skruven 

ligger i vatten så vattnet rinner in överst i skruven som sedan 

dras neråt av gravitationen vartefter den driver runt skruven, se 

Figur 16. Då turbin arbetar i atmosfärstryck hamnar den under 

aktionsturbin likt Cross-flow och Peltonen. Metoden att frakta 

vatten mellan nedre och övre bassäng utvecklades av 

Archimedes och kallas ibland Archimedes skruv. Teknik har nu 

med samma koncept börjat arbeta åt båda håll då det enkelt går 

att bygga stora pumpar samt användas som drivning till en 

generator. Tekniken är dock väldigt ny inom kraftproduktion 

varför den ej nämns i litteratur annat än hos tillverkare
6
. Enligt 

tillverkaren kan denna typ av turbin komma upp i 92 procent 

verkningsgrad. Den har ett arbetsområde upp till 10 m i fallhöjd 

och 10 m
3
/s i flöde, med en storleks gräns på 0,5 MW. 

 

2.4.7 Turbin jämförelse 
De olika typerna av turbiner som ovan är beskrivna har olika 

användningsområden som bekant.  Figur 3 visar vilket 

effektområde som de uppträder inom. Figuren visar att 

Kaplanturbinen är den mest lämpade för anläggningar där 

reglering värdesätts. Detta kan vara vid stora skillnader mellan 

övre dämningsgräns och nedre dämningsgräns. Francis turbinen 

däremot har ett något smalare område med acceptabel 

verkningsgrad, dock så återfinns Francisen i högre fallhöjder än 

Kaplan varför dessa tillsammans återfinns i större delen av 

aggregaten som tillverkas.  

 

Däremot när småskalig vattenkraft ska byggas krävs ett större 

fokus på investeringskostnaden, varför turbiner med smalare, 

acceptabel verkningsgrad blir mer eftertraktad, till exempel 

semi-kaplan och propeller turbiner, se Figur 3. Det går dock 

finna dessa två typer i storskaliga kraftverk också, där låg 

investeringskostnad värderats högre. 

                                                      
6
 www.andritz.com, Atro hydrodynamic screw turbines 
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Figur 3, Typiska verkningsgradskurvor för de vanligaste typerna av 

turbiner. Används med tillstånd av ANDRITZ Hydro AB. 

 

Till sist finns två turbintyper som per definition är småskaliga 

turbiner. Dessa är bland annat cross-flow turbinen som tidigare 

nämnts, har enligt tillverkaren
5 

en verkningsgrad likt Peltonen 

turbinen. Denna ger i jämförelse mot de övriga, en något lägre 

max verkningsgrad, men har istället en i det närmaste 

horisontell kurva strax efter 15 procent last upp till 100 procent 

vilket är maximala verkningsgraden. Detta i kombination med 

stora variationer i flöde ger fördelar som kan väga upp den 

lägre verkningsgraden mot övriga turbintyper. En sista 

jämförelse visar på att hydrodynamisk-skruv turbin har en 

liknande kurva som Cross-flow turbinen och Peltonen, med 

enda skillnaden att den har en svagt ökande verkningsgrad med 

högre flöde. Där flödet nått 88 procents verkningsgrad vid 30 

procent flöde och avslutar på 92- vid fullt flöde. 

Verkningsgradens flacka men höga nivå gör denna turbin typ 

attraktiv, dock så är den endast ett alternativ inom småskaligt 

vattenkraft med det lilla spannet av fallhöjd. En 

sammanställning av dessa typer av turbiner går att se i Figur 4.  
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Figur 4, Effektkurvor för de olika turbintyperna.  Observera att 

kurvorna är principskisser gjord av författaren. 

 

2.5 Vattenvägar 
I Figur 20 (Åman övre) går det utläsa att denna kraftstation 

endast har en öppen sump vilket menas att löphjul och 

ledskovlar sitter öppet i ett utrymme, så kallad sump alternativt 

turbinsump. Denna konstruktion av en ”spiral” är kostsam och 

relativt verkningslös på lägre höjder, upp till 6 meter
4
. I 

storskaliga kraftanläggningarna finns en spiral för att leda 

vattnet fram mot ledskenorna, se Figur 1. Detta blir av större 

vikt då fallhöjden ökar och vattnets tröghetsmoment blir av 

större magnitud. Detta kräver då hjälp att riktas om för att 

bibehålla en hög effektivitet.  

 

Avloppsröret som sitter efter löphjulet kallas för sugrör av den 

enkla anledningen att det skapar en sugande effekt för att 

utnyttja de sista metrarna av fallhöjden, som annars kan vara 

svår att utnyttja på grund av designparametrar. Denna höjd 

kallas för sughöjden och definieras från utloppet av löphjulet, 

nederkant av turbinen, ner till den nedre vattenytan efter 

kraftverket, -NVY. Detta för en vertikalt stående maskin. En 

annan uppgift som sugröret har är att minska hastighetsenergin 

hos vattnet efter turbinen som annars utgör en förlust. 

 

I kraftverk med låg fallhöjd kan 50-90 procent av totala 

fallhöjden bestå av sughöjden vilket då även ställer större krav 

på utformningen gentemot ett med hög fallhöjd där 

motsvarande kan vara upp till 10 procent
4
. I Figur 20 (Åman 

övre), så sitter ett rakt, koniskt sugrör i konstruktionen under 

hålen för löphjulen. Denna typ av sugrör som återfinns i 

anläggningar från tidigt 1900-tal brukar ha stora förluster mot 

vad som går att bygga idag, både vad gäller 

konstruktionssvårigheter samt begränsad kunskap.  
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En starkt bidragande orsak till förluster i vattenvägarna, är att 

specifika turbinvarvtalet,   , är betydligt högre i kraftverk med 

lägre fallhöjder än de med högre, även i storskaliga verk. 

Denna hastighet ger till följd högre flödeshastigheter i 

vattenvägarna vilket då ökar förlusterna genom turbulent flöde, 

detta gör det svårt för vattnet att ta sig igenom anläggningen, 

särskilt om sugröret är fel designat. Även risken för kavitation 

ökar då det specifika varvtalet ökar. Det specifika varvtalet kan 

beskrivas med ekvationen 

 

    
 
 
 ⁄

     
 
 ⁄
,   (6) 

 

där   är turbinens aktuella varvtal och hålls konstant för att 

producera elektricitet med en frekvens utav 50 Hz,       är den 

aktuella fallhöjden. Som Ekvation 6 illustrerar, följer det 

specifika varvtalet   , de olika parametrarna för kraftstationen 

vilket gör att Figur 5, får olika trianglar för de olika 

flödesförhållandena och fallhöjderna Hnett.  

 

 

 
Figur 5, Illistration över mynningsvinkel för olika belastningstillstånd, 

tagen från Experimental investigation of a Kaplan draft tube
7
. 

 

I Figur 5, går det att se hastighetsprofilen i utloppet av 

löphjulet, som i detta fall gestaltas av en av skovlarna. Index 1 

till 3 representerar del-, full-, och överbelastning.  ,  ,  ,  , är 

periferi-, relativ- axial-, och absoluthastighet respektive.  -, är 

vinkeln mellan periferihastigheten och absoluthastigheten. En 

slutsats som kan dras från bilden är att då belastningen minskar 

från bästa belastning, läge 2, så har vattenflöden vid utgången 

av löphjulet en starkt roterande rörelse som följer med i 

rotationsriktningen. Då vattenströmmen roterar med löphjulet, 

bildas ett dödområde där vattnet står stilla, vilket i sin tur 

genererar en virvel som bäst liknas med ett rep varför det även 

kallas RVR, Rotating Vortex Rope
7
. Fenomenet är i högsta 

grad ej eftertraktat då bakvattnet stryper flödet i sugröret, samt 

                                                      
7
 Experimental investigation of Kaplan draft tube –Part II: Off-design 

conditions, P.P. Jonsson, B.G. Mulu, M.J. Cervantes 
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kan göra stora skador på sugröret i form av kavitation av olika 

sorter. Desto närmare man kommer det designade flödet, som 

brukar kallas BEP –Best Efficiency Point (läge 2), skapas en 

absolut hastighet som nästan pekar rakt ner i sugrör vilket 

minskar detta fenomen. Passeras detta läge börjar absoluta 

vektorn gå i motsatt riktning mot löphjulsriktningen. Dock har 

vattnets tröghetsmoment ökat till en grad då en 

riktningsändring inte lika lätt kan uppstå varför detta är ett 

mindre problem. Det går att minska effekten av kavitation 

bland annat genom att tillföra luft genom centrum av turbinen. 

Problemet med repfenomenet uppkommer främst hos Francis 

och propeller turbiner, där det inte går att reglera skovlarna likt 

Kaplan turbiner.  

Sammanfattningsvis minskar behovet för styrningen av vattnet 

före löphjulet ju lägre fallhöjden är, som regel för småskaliga 

anläggningar, däremot ökar vikten av styrningen efter löphjulet. 

Finns dessutom stort behov att vid låg fallhöjd reglera 

vattenflödet, där det körs längre tider med delbelastning, bör en 

turbin med reglerbara skovlar installeras. 

  

Problemet med RVR gäller för så kallade synkrona generatorer 

vilka kräver att det hålls en korrekt hastighet via regulatorn för 

att växelspänningen ska hålla 50 Hz. Dessa har en konstant 

vinkelhastighet alltså konstant  . Däremot är det brukligt att 

använda sig av asynkrona generatorer till de småskaliga 

anläggningarna då det elnätet håller magnetiseringsflödet 

konstant och eftersläpning är varierande inom snäva gränser. 

Undervarvtal tillåts inte då generatorn iså fall går som motor. 

Finns dock behovet att nyttja varierat flöde eller fallhöjd kan en 

frekvensomriktare installeras vilket tillåter frekvensen att 

vandra upp och ner, vartefter den rättar till spänningens 

frekvensen till 50 Hz. Ett problem med asynkronmaskiner är att 

en ”strömpeak” uppkommer då den kopplar upp sig mot nätet, 

vilket sliter på utrustningen och blir kraftigare ju större 

aggregatet är. 

 

2.6 Produktion  
Åman kraftstation används för att exemplifiera hur produktion 

räknas. På grund av att Åmans två anläggningar saknar 

fungerande timräknare så har drifttimmarna valts att ta fram 

teoretiskt via den flödesanalys som gjorts av Sveriges 

meteorologiska och hydrologiska institut, SMHI, se Bilaga B4, 

av Åmans vattenflöde från 2009, se Tabell 2 som är hämtad 

från denna rapport.  
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Tabell 2, Tabell över årsflöde för Åman. Källa SMHI, OBS! inte i sin 

helhet. 

Månad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Flöde 
(m3/s) 

3,5 2,9 2,5 4,65 22 12 7,5 7 7 7 6,2 4,75 

Månad jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 

Årstid Vinter Sommar Vinter 

Dagar 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 

 

Tabell 2 är i något redigerad form, där antal dagar samt månad 

och årstid tillagda. Med tabellen går det sedan att  

 

    (
       

          
)  (      ),  (7) 

 

hitta ett närmevärde för när flödet når kritiska nivåer och på så 

sätt finna antal timmar  
 
             ,   (8) 

 

som de olika flödena varar. Dessa kan sedan beskådas i 

resultatdelen för Åman övre och nedre. I rapporten, se Bilaga 

B4 finns även ett varaktighetsdiagram, vilket är brukligt att ta 

fram vid reinvesteringar av dammar och kraftverksbyggnad.  

 

Vidare för Åman beräknas den teoretiska effekten via Ekvation 

4, samt antal drift timmar vid full effekt, Ekvation 8. Därefter 

summeras produktionen som följer tillrinningen på samma sätt 

som tidigare med Ekvation 4 och 8, varvid det går att summera 

ihop produktionen för de olika stationerna. Ett sista steg är att 

multiplicera denna summa med användningsgraden, alltså den 

uppskattade tiden då maskinen går. Denna kan sedan användas 

som verktyg att jämföra den faktiska produktionen för att 

uppskatta anläggningens skick då teoretisk produktion ställs 

mot faktisk produktion. 

 

På liknande sätt som ovan beskrivet har flödet för respektive 

månad tagits fram med faktiska flödet med siffror från 

databanken som loggar vederbörande i Rickleån.  

2.7 Vattendom 
Vattendomen8 utfärdas av mark- och miljödomstolen, tidigare 

vattendomstolen. Denna dom ger rätten till att bruka 

fallrättigheterna vid en fors, men reglerar även vilka 

skyldigheter anläggningsägaren har för energiutvinningen vad 

gäller ytornas höjd före och i vissa fall efter dammen, minimi 

flöden förbi anläggningen eventuella krav på fiskars 

                                                      
8
 www.markochmiljooverdomstolen.se 
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möjligheter på vandring förbi anläggningen. Domen talar även 

om vilka flöden och fallhöjder anläggningen får ta tillvara samt 

avbördningsförmågan hos den tillhörande dammen. 
 

2.8 Investeringsverktyg 
Då detta arbete har för avsikt att finna intressanta 

investeringsalternativ samt leverera en grundläggande 

ekonomiskt motivering till alternativen, kommer nedan en 

redovisning för den teori som ligger bakom. De tre 

investeringsverktygen som nedan följer hämtar värden ur 

Bilaga B5 där de olika värdena att multiplicera med för 

nusumman och en tabell där man plockar ut faktorn för 

nuvärdet, där man går efter olika kalkylräntorna och antal år. 

 

2.8.1 Kalkylränta 
Kalkylräntan sätts av företag som måttstock att förhålla sig mot 

vid eventuella investeringar. Kalkylräntan speglar ”hur starkt 

man föredrar att få 1 kr i dag jämfört med 1 kr om ett år
9
”. 

Detta ger att ju längre fram i tiden inbetalningarna sträcker sig 

desto mindre blir dessa värda gentemot idag. En felaktig 

kalkylränta med för hög nivå kan leda till endast kortsiktiga 

investeringar med hög avkastning vilket kan vara förödande på 

längre sikt. En för lågt satt ränta kan leda till att kostsamma 

investeringar blir mer lönsamma vilket ger större osäkerhet och 

större risker.  

 

Denna ränta används endast till att hämta korrekta siffror att 

modifiera betalningar rörande aktuellt fall. Nedan följer några 

av de metoder, vid användandet av denna ränta. 

 

2.8.2 Nuvärde 
Nuvärde är ett investeringsverktyg som används för att kunna 

jämföra den totala investeringens,    , kassaflöde. Detta görs 

genom omräkningar av de framtida inbetalningarna,      , till 
en tidpunkt, nutid brukligen. Nusummefaktorn,        , 

som summerar och reglerar en fast årlig inbetalning, som 

omräknats till en enda tid, nutid. Med en faktor hämtad ur 

Bilaga B5 som regleras mot en, av företaget bestämd 

kalkylränta samt de antal år som är angeläget, rimligen 

livslängden. Denna modifiering ger en möjlighet att ställa 

investeringskostnaden mot de framtida inkomsterna  

 

                                  , (9) 

 

där det går att lägga in eventuella extra inkomster, till exempel 

för skrotvärde etc,     . Denna      regleras med en 

nuvärdesfaktor,        , som hämtas ur Bilaga B5 på samma 

sätt som för nusummefaktorn. Sedan fås en summering av 

                                                      
9
 B. Ljung O. Högberg. Investerings Bedömning -en introduktion 
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nuvärdet alternativt engelska Net Present Value, -NPV. Om 

NPV är höge än noll är denna investering god. Ju högre desto 

bättre, vilket sedan kan användas för att vikta olika 

investeringsalternativ mot varandra, varvid det högre är mest 

lönsamt med denna metod. 

 

2.8.3 Internräntemetoden 
Internräntemetoden är en av de vanligaste 

avkastningsberäkningarna i dag. Ambitionen är att ha ett 

räntevärde som ger ett nuvärde lika med noll. Detta värde ger 

svar på vilken förräntning som investeringen kommer att ge.  

 

Vid en beräkning med internräntemetoden användes Ekvation 

(9), för att söks ett NPV-värde som är lika med noll. Detta görs 

via ökad kalkylränta, vilket ger mindre värden på 

nuvärdefaktorn och nusummefaktorn, alltså skapas en 

sjunkande inkomst från investeringen i dagens värde, en 

simulering på ökat avkastningskrav. När sedan NPV har ett 

närmevärde till noll, avläses vilket räntevärde som genererat 

detta, detta värde är internräntan, IRR –Internal Rate of Return. 

Ju högre internränta, desto bättre investering. Detsamma gäller 

då man jämför olika investeringar, det högsta värdet ger bästa 

avkastning.  

 

2.8.4 Payback 
Som ett sista verktyg för att bedöma en investering används 

Payback metoden
10

, den svarar på hur lång tid det tar innan 

investeringen,    , betalat tillbaka sig själv. Den enklaste 

varianten är 

 

   
   

     
,    (10) 

 

där det sedan går att komplettera inbetalningen,      , med 

räntan. Dock så skapas ett liknande utseende likt 

internräntemetoden, se Ekvation (9), där NPV ska vara noll, 

som sedan summerar antalet år att komma ner på noll. Efter att 

antalet år summerats jämförs denna siffra med vilket krav 

företaget ställer på antalet år som investeringar ska betala 

tillbaka sig på. Betalar investeringen tillbaka sig fortare än det 

max som företaget satt är detta en bra investering. Ifall det finns 

flera så används den investering med lägst payback-tid. 

 

2.8.8 Bedömning 
Utav dessa tre bedömningssätt är IRR-metoden den vanligaste

7
, 

strax före NPV-metoden. Dessa två har vunnit mark jämtemot 

de övriga investeringsverktygen då de tar till akt längre 

perspektiv samt kan regleras mot mål och förväntningar hos 

företaget. IRR har en fördel mot NPV, då det även skapas 

                                                      
10

 Brealey, Myers, Allen. Principles of Corporate Finance, eleventh edition  
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uppfattning av hur mycket investeringen ger tillbaka på det 

investerade kapitalet vilket kan vara bättre vägledning mot 

NPV som enbart ger summan tillbaka. 

 (Brealey, 2013) (miljödomstolen, 2014) (Christina Thoms-

Hjärpe, 2009) (P.P. Jonsson, 2012) 

Payback-metoden däremot värderar enbart inkomster fram till 

break-even-gränsen. Detta kan vara något kort i tidsperspektiv 

mot livslängden på investeringen, vilket ger utrymme för 

felbedömning av projekt, dock kan det vara ett bra komplement 

tillsammans med ovanstående verktyg. 
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3. Metod/genomförande 
Nedan redovisas hur författaren tagit fram diverse siffror samt 

fakta om koncept och anläggningar. 

 

3.1 Litteratur 
Den litteratur som ligger till grund för teorin kommer från 

diverse läroböcker inom ämnet men även forskarrapporter samt 

undervisningsunderlag. Vidare har webbsidor för respektive 

teknik legat till grund för stora delar av den fakta som 

presenteras, dock har viss mejlkontakt givit vissa upplysningar 

inom området. För beräkningsunderlag har däremot 

mejlkontakt varit den primära informationskällan.  

 

Kartor, ritningar och basfakta har hittats i arkiv och databaser. 

Till sista har studiebesök i respektive station, där ritningar och 

förstahands information om aggregat och skötsel etc. inhämtats. 

 

3.2 Beräkningsdata  
 

3.2.1 Betongkonstruktion 
Denna del kommer att beräknas med hjälp av ett CAD-program 

där volymen tagits fram på de delar som måste gjutas till. Samt 

även volymen för de delar som bör rivas bort, i de fall det 

behövs. Priserna på att gjuta samt riva, kommer från ett av de 

senaste projekten som SKAB gjort där denna uppskattning ses 

som rimlig av vederbörande ingenjör för området. 

 

3.2.2 Energiberäkning 
För de energiberäkningar som gjorts, grundas stora delar av de 

flödesdata som togs fram för Åman respektive Rickleån. Dessa 

har sedan kunnat beräkna flödets varaktighet och via detta gett 

en uppskattning för antalet drifttimmar. Dessa drifttimmar har 

vidare gett produktionen för anläggningar med passande 

tekniklösning för att ligga till grund för ekonomiska 

beräkningar. 
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4. Resultat 
Nedan redovisas resultatet från samtliga beräkningar och 

kartläggningar. 

 

4.1 Koncept 
 

4.1.1 StreamDiver (SD) 
StreamDiver

11
 är en produkt av Kössler som ägs av Voith som i 

sin tur är ett Siemens företag. Detta ger att tekniken som är 

ganska ny har en bra uppbackning från moderföretaget.  

 

StreamDiver tillhör typen bulbturbiner där det jobbats hårt för 

att få den så enkel (läs billig) och miljövänlig som möjlig dels 

genom att den inte innehåller några oljor eller fetter. Vidare är 

den försedd med vattensmorda lager där stora delar av 

aggregatet är vattenfyllt. I Figur 6 går det se en genomskärning 

av StreamDiver, det rosa området i bilden (5) är 

generatorlindningen. Den tillsammans med den ihåliga axeln 

(5) samt turbinhuset (6) är luftfyllda, resterande delar är 

vattenfyllt från fabrik. 

 
 
Figur 6, StreamDiver koncept i genomskärning. Används med tillstånd 

av Voith Hydro Holding & Co. KG. 

 

Det ljusblåa området (3) i Figur 6, är axiallagret, medan de 

mörkblåa, (2), är radiallagrena varvid alla dessa är 

vattensmorda. Nummer 1 på bilden är turbinhuset med 

ledskenor. Detta koncept har en så kallad propellerturbin då 

skovlarna är fasta. Detsamma gäller ledskenorna, vilket gör att 

detta aggregat funkar bäst med konstant ÖVY och flöde, dock 

så går det att komplettera med en frekvensomriktare för att öka 

verkningsgraden över större variationer på ovan nämnda 

variabler, detta ger dock en större investeringskostnad.  

 

Konceptet lanseras som ett ”eko-vänligt” alternativ vid 

reinvestering i gamla kraftverk samt vid nyproduktion då det 

inte är ett måste med stationsbyggnad. Den behöver inte vara 

nedsänkt så långt under NVY vilket ger lägre 

investeringskostnader samt minskar risken för kavitation. De 

byggs efter, på förhand givna storlekar vilket ska kunna ge ett 

billigare grundpris på aggregatet då volymerna ökar.  
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I Figur 7 visas de olika storlekarna samt dess spann inom de 

olika trendsättande enheterna flöde och fallhöjd. De olika 

storlekarna har namngets mot korresponderande storlekar på 

löphjulet. Det går även dimensionera upp storlekarna något för 

att tåla tio meters fallhöjd, vilket i vanliga fall endast ligger i 

intervallet två till sex meter, för standard modellerna. Vid större 

flöden än vad en enskild enhet klarar, rekommenderas att sätta 

ett för fallet lämpligt antal parallellt, vilket även ska kunna 

göras om anläggningen har stora flödesvariationer då 

aggregaten kan specificeras för flöden mellan 2-12 m
3
/s. Då 

aggregaten inte kan reglera flödet själv levereras en 

sugrörslucka för att kunna stänga av maskinen, ifall det finns en 

lämplig lucka i bruk redan på den tilltänkta anläggningen kan 

denna skippas varvid investeringskostnaden sjunker.  

 
Figur 7, StreamDiver storlekar med spann. Används med tillstånd av 

Voith Hydro Holding & Co. KG. 

 

Det går att välja att sätta turbin antingen direkt på en damm, där 

det går att hissa upp aggregatet upp vid service och underhåll, 

se uppställning i Figur 8.a). Den andra typen, är att bygga in 

den i vattenvägen vilket gör att man måste dränera densamma 

för att sedan öppna upp och serva den på plats eller lyfta bort 

den via ett schakt, denna version kan beskådas i Figur 8.b).  
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Figur 8, Alternativa uppställningar av StreamDiver koncept, i a) 

damm, samt b) inbyggd. Skiss av författaren. 

 

Streamdiver enheten som i båda fallen i Figur 8 numrerats (1), 

kan studeras närmare i Figur 6, måste i den nedsänkta 

versionen (Figur 8.a) hissas för att kunna kontrolleras. Denna 

version kan dock göra anläggningen väldigt enkel då det endast 

krävs att sugrörsluckan (4) samt intag (5) stängs vartefter det 

går att koppla lös aggregatet och lyfta upp för inspektion. 

Beroende på konstruktion så kan en spettlucka finnas innan 

StreamDivern om den implementeras i en småskalig 

anläggning. I Figur 8.b), ökar behovet att kunna stänga av 

vattenvägarna för inspektion vilket ger en ökad kostnad vid 

konstruktion. Dessa två är de grunduppställningar som finns, 

där varianter kan förekomma. Dock så är inte StreamDiver 

utvärderad/testad för att användas för vertikaluppställning
11

, 

vilket skapar en högre investeringskostnad då flertalet av de 

aggregat som är tänkt att ersättas av konceptet är av modell 

radial-axial turbin typ. Enligt tillverkaren finns inga 

begränsningar för att ha en vertikalt stående maskin, dock krävs 

negativ sughöjd, och ökande med ökande fallhöjd. Detta 

fördyrar byggnadskostnaden så mycket att endast en 

horisontellt stående är ekonomiskt. 

 

4.1.2 Hydromatrix (HM) och Straflomatrix (SM) 
Denna teknik ägs av ANDRITZ Hydro och är ett kompakt 

koncept av bulb typ, där generator och turbin är 

sammanlänkade och nedsänkt under vattenytan
12

. Den utrustas 

främst med en permanent magnetiserad generator vilket ger den 

en enkel design. Vidare finns fasta ledskenor och fasta skovlar 

på löphjulet. En överblick går att se i Figur 9. 

                                                      
11

 Joerg Lochschimdt, Product manager, Voith Hydro Holding & Co. KG 
12

 Bihlmayer Alexander, Product management Hydromatrix, ANDRITZ 

HYDRO GmbH 
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Figur 9, Överblicksbild av Hydromatrix samt Straflomatrix. Bilderna 

används med tillstånd av ANDRITZ Hydro GmbH. 

 

Denna teknologi är besläktad med Kösslers StreamDiver, dock 

finns ett antal distinkta skillnader. En av de största är att denna 

teknologi är oljesmord vilket är väl beprövad inom 

vattenkraftindustrin. Vidare har Hydromatrix producerats i 

större antal och återfinns på ett flertal kontinenter, varför det 

går att finna större underlag för service och underhåll etc. 

 

Likt StreamDiver är denna produkt framtagen med tanke på 

billig lösning med låga investeringskostnader och låga 

underhållskostnader. Den service som behövs är ett årligt 

oljebyte, vilket är brukligt att utföra vid årlig kontroll. 

 

En annan teknik som ANDRITZ äger har samma grundtanke 

och är av typen straight flow-turbin typ, vilket också namnet 

åsyftar, Straflomatrix. Detta kompakta aggregat har en 

integrerad generator som är sammanfogad med löphjulet där 

rotorn är sammangjuten i skovelspetsarna. Konstruktionen hålls 

fast av ledskenorna som sitter i navet där löphjulets lagring är 

belägen, se Figur 9. Även denna lagring är oljefylld likt 

Hydromatrix.  Några fördelar med denna kompaktare variant är 

att den är 50 % kortare och 30 % lättare design jämfört med 

Hydromatrix. En försämring som denna konstruktion ger mot 

det den längre och tyngre varianten är en något lägre 

verkningsgrad.  
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Hydromatrix däremot ligger på ca 90 % verkningsgrad vid 

designparametrar. Då dessa båda saknar reglerstyrka går det att 

komplettera med en frekvensomriktare. Dock så ingår detta inte 

som standard i maskin uppställningen. 

Likt Figur 10, går det att utläsa några av de parametrar och 

gränser för teknologin. 

 
Figur 10, Överblick av parametrar och en installation. Figuren används 

med tillstånd av ANDRITZ Hydro GmbH. 

 

I Figur 10 visas en typ av installation i ett verk med ett tiotal 

installerade Hydromatrix, där det även är installerat skenor som 

aggregaten glider i då dessa tas upp för översyn och underhåll. 

Kranen sköter själva lyftet och skenorna styrningen för att 

aggregatet skall hamna rätt. Aggregatet är tänkt att kunna sättas 

i reglerdammar, gamla torrdockor förnyanden av gamla 

kraftverk etc., där Straflomatrix är tänkt att kunna placeras på 

liknande sätt. Teknik utgör inget hinder att kunna placera 

Hydromatrix i vertikal position, dock är denna uppställning 

relativt obeprövad.  

 

4.1.3 Ossberger Cross-flow (C-F) 
Cross-flow turbinen brukar ibland kallas Ossberger efter den 

störste fabrikören av turbinen som även tillverkat den sedan 

mitten av 1900-talet. Denna turbin har ett horisontellt löphjul 

vartefter vattnet angriper turbinskovlarna från sidan och går in 

mot mitten av turbinen vartefter den sedan åter passerar 

skovlarna på utvägen och kan då tillsammans med 

centrifugalkraften trycka ut skräp som kommer med vattnet så 

som is och slask till löv och kvistar
13

. Se Figur 11 för 

förtydligande. 

                                                      
13

 www.ossberger.de 2014-04-07 
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Figur 11, Ossberger med inflödet horisontellt. Bilden används med 

tillstånd av OSSBERGER Turbinenfabrik GmbH. 

 

Den har en horisontell vals med ett bärlager på vardera sida om 

valsen. Dessa är fettsmorda och är belägna på utsidan av 

vattenvägarna och ska vara av standard typ av sfäriskt rullager. 

Lagerbockarna är av patenterad lösning, som centrerar löphjulet 

samt tillsammans med den underhållsfria tätningen motverkar 

läckage. Hos denna turbintyp är det endast lagret som kräver ett 

årligt underhåll i form av ett fettbyte, övriga delar skall vara i 

det närmsta underhållsfria, bortsett från generator och 

växellåda. Strax innan turbinen finns upp till tre ledskovlar som 

individuellt kan manövreras för att reglera flödet över 

turbinvalsen, där det vid små flöden endast kan köra med en 

ledskovel öppen upp till alla tre. Dessa är lagrade utan 

smörjmedel varvid inga skadliga ämnen naturligt kan hamna i 

vattenvägarna. Se principskiss i Figur 12. 

 
Figur 12, Principskiss över Ossberger, Bilden används med tillstånd av 

OSSBERGER Turbinenfabrik GmbH. 

 

Vid låga och mellanhöga fallhöjder är ett sugrör en väldigt 

viktig beståndsdel av designen likt tidigare nämnt, se 

Vattenvägar i Teoridel. Detta har man löst genom att sätta en 

vacuumventil som ska reglera undertrycket efter turbinen och 

på så vis skapa ett reglerbart undertryck för att kunna ta ut så 

mycket som möjligt av den kinetiska energin hos vattnet. Dock 
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gör designen att kavitation icke kan uppstå hos denna turbin. 

Designen kräver dock att det är en positiv sughöjd för 

aggregatet vilket kan ses positivt ur byggsynpunkt. 

 

Tillverkaren uppger att de har en kalkylerad verkningsgrad på 

80 % för aggregat med låg effekt, detta över större delen av 

användningsområdet. Dock är det brukligt att denna 

verkningsgrad överskrids hos de medelhöga till höga 

fallhöjderna där det går att erhålla verkningsgrader upp till 86 

%. Denna verkningsgrad uppnås redan vid ca 17 % av 

maxflödet och ligger sedan stabilt till maxflödet. I Figur 13, går 

det att beskåda ett diagram från tillverkaren som illustrerar en 

Ossberger med tre ledskovlar. 

 

 
Figur 13, Ossberger turbin med tre ledskovlar, jämförd med en 

Francisturbin. Bilden används med tillstånd av OSSBERGER 

Turbinenfabrik GmbH. 

 

Som går att beskåda i Figur 13, så finns maximal effekt från ett 

tidigt stadium, vilket ger en stor fördel då det byggs ett 

strömkraftverk med stora variationer i både flöde och fallhöjd 

under året. Den reglerutrustning som skickas med går att ställa 

mot en bestämd ÖVY, vilket gör stationen väldigt lättskött. Det 

medföljer även en växellåda då turbinen räknas som lågvarvig 

och det ses som ett måste att växla upp varvtalet för att kunna 

nyttja standardgeneratorer och på så vis hålla nere 

investeringskostnader. Aggregatet kan dock sammanfogas med 

både asynkrona och synkrona generatorer.  

 

Som tidigare nämnt, se Cross-flow turbin under teoridel, kan 

denna turbin designas till fallhöjder mellan 2,5 m upp till 200 

meter. Där designflödet kan vara mellan 0,04 till 13 m
3
/s, dock 

vid förfrågan om det skulle gå att implementera tekniken vid 

Fredriksfors kraftstation istället för dagens G2 aggregat för att 
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erhålla reglerstyrka, var fallhöjden 6 m för stor vid det angivna 

flödet på 10 m
3
/s.  

 

4.1.4 VLH-turbine 
Detta koncept

14
 kan liknas vid en datorfläkt som sänkts ner i en 

kanal, se Figur 14.  Denna kompaktmaskin har utvecklats i 

samråd mellan diverse franska och canadensiska institutioner 

och universitet. Företaget som tillverkar och säljer konceptet är 

MJ2 technologies där det spanska partnerföretag Soregent.e, 

numera är majoritetsägare av bolaget. Aggregatet har tagits 

fram för att ta tillbaka tidigare förlorad energi i reglerdammar 

samt floder med för låga fallhöjder. Spannet är från 1,5 meter 

upp till 4,5 meter, varvid tillverkaren sedan uppger att det är 

mer ekonomiskt att sätta en klassisk turbinuppsättning. 

Turbinen är av kaplantyp och har åtta skovlar som är 

direktansluten till en asynkrongenerator som sitter i navet. 

Skovlarna är självslutande, vilket ger möjlighet att stänger 

aggregatet utan att behöva sänka någon dammlucka. 

Ledskenorna är fasta och fungerar både som ledskenor, samt 

håller fast turbinen och generatorn. Ovan på dessa finns ett 

grovrensningsgaller var man på utsidan monterat roterande 

rensarmar som ska styra bort diverse skräp som kommer med 

vattnet, se 14 och Figur 15. Det finns även en fläns på 

ovansidan som går att fälla för att släppa förbi diverse bråte 

som kommer med strömmen. 

 

 
Figur 14, VLH-turbine koncept, framifrån och från baksidan samt 

schematiskt över implementering. Används med tillstånd av VLH-

Turbine. 

 

I Figur 15 går det att se de orangea skovlarna som hör till 

turbinen, det gröna som är generatorhöljet samt det vinröda 

                                                      
14

 http://www.vlh-turbine.com 2014-04-15 
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som är den roterande grindrensaren. Turbinen sitter 

snedmonterad i en kanal som finns att se nertill i Figur 14, där 

det övre fästet sitter i en tvärställd axel som aggregatet hänger i 

medan nedre delen hänger på hydraulcylindrar. Dessa sitter fast 

i kanalens botten varpå aggregatet sedan går att hissa respektive 

sänks ner vid exempel service.  

 

 
Figur 15, VLH DN 4000 i genomskärning, 4000 mm i diameter. 

Används med tillstånd av VLH-Turbine. 

 

 Hittills finns inga produkter av koncept i bruk på kallare 

breddgrader, dock arbetas det i dagsläget med att installera ett 

antal turbiner i Canada varpå det endast monterats in värme i 

navet i den gröna delen i Figur 14 och 15, vilket ska göra det 

möjligt att köra under vintern. 

 

Storlekarna har standardiserats till 5 stycken med löphjulets 

diameter som utgångspunkt, där minsta är 3150 mm och största 

5000 mm, där de tre mindre varianterna kan modifieras till att 

ta högre fallhöjder än 4,5 meter. Samt tar ett flöde av 10 m
3
/s 

upp till 27 m
3
/s. I och med att det används frekvensomriktare 

går det att plocka ut effekter mellan 100 kW upp till 500 kW. 

 

Vid utvecklandet av konceptet var ett av kriterierna att den 

skulle vara fiskvänlig, det vill säga diverse fiskar ska kunna 

passera turbinen utan att skadas utav turbinbladen. De tester 
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som gjorts är på ål samt laxfiskar. 200 ålar har förts fram till 

ledskenorna under drift varpå de tagit sig igenom på egen hand 

med hundra procentig överlevnad. Vidare har det gjorts tester 

på laxfiskar där lax, regnbåge och havsöring förts fram mot 

ledskenorna i storlekar mellan 20 cm upp till 75 cm i en 

blandad mängd av 700 stycken fiskar. För dessa har fisken förts 

mot i tre olika positioner; yttre-, mellan- och innerradie där det 

har provats med 50-, 75- 100 procents vinkel på turbinbladen. 

Överlevnadsprocenten för regnbåge för laxar som återvandrar 

till havet nerströms var från 1,1 % upp till 4,4 % beroende av 

skovelvinkeln. För smolt var dödligheten 0 %, samt stora 

karpfiskar. Mindre karpfiskar hade en dödlighet på mellan 0,0 

till 1,1 % beroende på skovelvinkeln. Tillverkaren hänvisar till 

det låga turbinvarvtalet samt att den designats med ett fokus på 

fisköverlevnad.  

 

Totalt kommer ett fyrtiotal aggregat att ha implementrats 

världen över i slutet av året, där de flesta återfinns i Frankrike. 

Idag ligger bärlagret i ett oljebad, vilket innehåller ca 20 liter
15

 

olja. Sedan finns ett styrlager i övre delen mot grindrensaren 

som är fettsmort. Dock så strävas det mot att utveckla dessa 

lager i samarbete med bland annat Svenska Kullagerfabriken –

SKF. 

 

4.1.5 Hydraulisk Skruv (HS) 
Denna teknik har, som tidigare beskrivits, gamla anor sedan 

Arkimedes uppfann den för vattenpumpning –Arkimedes 

skruv. Den har även använts till detta ändamål fram till modern 

tid. Nu har dock tekniken utvecklats för att släppa vatten 

genom skruven för energiutvinning. Den enda kända fabrikören 

som gjort detta är ANDRITZ Atro som även bygger pumpar 

med denna teknik. Beroende på storleken av skruven samt 

diametern av omslutande röret går det att nå en verkningsgrad 

av 92
16

 % för skruven.  

                                                      
15

 Hadrien Vrba, MJ2 technologies 
16

 Mueller Mathias, Area sales manager, ANDRITZ Atro GmbH 
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Denna teknik är uppbyggd av sex delar i grova drag. Dessa är 

skruv med ytter rör, nedre lager, växellåda, generator, brytare 

samt en frekvensomriktare om sådan behövs. 

Frekvensomriktaren vara eller icke vara, beror på om det finns 

stora skillnader i ÖVY och flöde. Detta ger en relativt enkel 

konstruktion samt att det är relativt små anläggningskostnader. 

En schematisk uppställning av denna teknik kan beskådas i 

Figur 16. Där går det även att se vissa specifikationer.  

 

 
Figur 16, Hydraulisk skruv, typ uppställning. Figur används med 

tillåtelse av ANDRITZ Atro GmbH. 

 

Några av fördelarna som denna typ av aggregat har är att det är 

lågvarvigt samt kan köras utan rensningsgaller om så önskas, 

varför dessa går att finna i avloppsreningsverk både som turbin 

och pump, bland annat då skruven är okänsligt för mindre 

skräp. Detta ger även att den är fiskvänlig. Då vattnet själv 

flödar in i skruven vid toppen så beror detta inflöde på ÖVY 

vilket ger en ökad fyllnadsgrad vid ökad ÖVY, vart efter ett 

ökat flöde genom skruven uppkommer. Ifall det finns en 

frekvensomriktare så kan denna extra energi utnyttjas. 

Designen kan varieras för flöden upp till 10 m
3
/s, fallhöjder 

upp till 10 m och effekter upp till 500 kW.  För fler olika 

kombinationer av parametrar kan Figur 17 användas. 
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Figur 17, Verkningsområde för Hydraulisk skruv. Bilden används med 

tillåtelse av ANDRITZ Atro GmbH. 

 

Vinkel för skruven kan varieras mellan 22
O
 till 30

O
, men i vissa 

fall kan vinklar med upp till 35
O
 tillåtas, vilket mestadels beror 

på uppställnings plats, flöde och fallhöjd.  

 

Vid Planering av ett kraftverk går det att välja mellan fyra olika 

koncept, det första kallas Betong-gjutjärns ränna, detta är en 

lämplig lösning då det är tänkt att utföra stora gjutningar av 

betong på platsen. Ränna som är gjuten av gjutjärn gjuts in med 

betong varpå skruven placeras inuti en järnränna. Generator 

och växellåda ställs på en gjuten hylla överst där även 

brytarskåp och övrig utrustning kan ställas. Figur 16 illustrerar 

denna lösning samt Figur 18,a). 

 

En annan variant är självbärande ränna med rännan fäst i en 

ram där lagren är integrerade. I denna lösning måste en klack 

gjutas i nedre bassängen där det går att placera nedre ramfästet. 

I övre delen gjuts väggar runt öppningen till skruven samt hylla 

för övrig utrustning. En inloppskanal måste även anläggas. 

Denna lösning är också lämplig vid stora gjutningar vid 

anläggningen. Se Figur 18, b). 

 

Ett tredje alternativ är ett Kompaktsystem, där det finns en ram 

som rännan sitter fäst i vid övre inlopp till skruven, och båda är 

gjord i plåt. Ovanför inloppet finns en hylla att ställa behövlig 

utrustning på. Dock behövs betongfundament till övre och 

nedre del samt inlopps kanal, lösningen är i övrigt självbärande. 

Se Figur 18, c). 

 

Ett sista alternativ är en vidareutveckling på föregående lösning 

med skillnaden att anläggningen levereras helt inkapslad. Med 

hus över övrig utrustning. Denna lösning kräver förgjutna 

klackar att ställa skruven på samt en inloppskanal. Se Figur 18, 

d). 
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Figur 18, Hydraulisk skruv, de fyra olika varianterna. Bilden används 

med tillåtelse av ANDRITZ Atro GmbH. 

 

4.2 Åmans kraftstationer 
I Åmsele by beläget i Vindelns kommun i Västerbotten gick 

dåvarande byamän ihop och startade Åmsele elektriska 

förening i början av 1900-talet. Anledningen till detta var att de 

hade för ambition att bygga ett kraftverk på motsatt sida av 

forsen sett från den då verksamma kvarnen (Idag museum). 

Efter att detta byggts klart och varit i drift ett antal år hade byns 

behov av elektricitet ökat så pass att de börjat titta på den övre 

forsen i Åman där det fanns en reglerdamm som uppförts vid 

Noret för flottningens skull i Hjukensjöns västra del, se Figur 

19. Denna station blev något större effektmässigt då det blev en 

meter högre fallhöjd. Dessa två anläggningar ägdes och 

brukades av Åmsele elektriska förening från de att de 

uppfördes i första halvan av 1900-talet och fram till 1986 då de 

köptes av Mittkraft som var ägare fram till 2008 då de köptes 

av Skellefteå Kraft AB. Kraftverken ligger med ca 2 km 

mellanrum i Åman som sedan rinner ner i Vindelälven strax 

efter Åman Nedre, som vid höga flöden stiger upp till NVY för 

anläggningen. De båda kraftstationerna disponerar 6 m
3
/s, 

enligt vattendom, dock är den nedre konstruerad för flöden på 3 

m
3
/s, för vidare information se Åman nedre. Den totala 

medelvattenföringen för Åman är 7,3 m
3
/s. Dessa båda 

stationer har en anställd på deltid för den dagliga driften och 

underhållet av båda anläggningarna med tillhörande dammar. 

Maskinisten som bor i byn har haft sysslan de senaste 15-20 

åren vartefter han känner till det mesta runt maskineriet, dock 

skulle en automatisering vara att föredra för att bygga bort en 

del av det kunskapsberoende som SKAB har till maskinisten. 

Maskinisten anser dock att maskinerna går fint med ringa 

problem med tanke på ålder och större upprustningar. 
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Figur 19, Karta över Åman där Åman övre och nedre är ut ritade. 

Används med tillstånd av SKAB. 

 

4.2.1 Åman Övre 
Nedan redovisas tänkta lämpliga koncept för anläggningen 

samt såväl byggnadstekniska och ekonomiska uträkningar. 

 

4.2.1.1 Åman övre allmänt 
Stationen som byggdes efter att energibehovet ökat i byn, har 

endast ett aggregat installerat, där de tre turbinerna sitter i rad 

och driver samma generator. Två är positionerade som 

tvillingturbiner för att ta ut de axiella krafterna som 

uppkommer, den tredje sitter dock ensam. Dock så går det att 

reglera tvillingturbinen och singelturbinen var för sig. 

Aggregatet är placerat i horisontal planet, se Figur 20. 

Löphjulen är dimensionerade för en sammanlagd vattenåtgång 

på 6,35 m
3
/s, det vill säga ca 2 m

3
/s vardera enligt vattendom. 

Stationen har en maximal effekt på 340 kW som ger en årlig 

produktion på 1,9 GWh. Den övre ytan som man måste hålla 

”oberoende av vind” är 214,94 möh som det lyder i 

vattendomen vilket ger en fallhöjd på 6 m. De två 

tvillingturbinerna kan endast regleras gemensamt medan 

singelturbinen kan regleras enskilt vilket ger stor reglerförmåga 

hos anläggningen vilket är av stor vikt då Åman nedre endast 

kan sluka 3 m
3
/s genom stationen. 

 

Denna station är intressant att reinvestera i dels då 

anläggningen är sliten men även då stationen helt körs 

manuellt. Detta enda som går att göra från driftcentralens sida 

är att se om stationen är igång samt produktion, och se hur 

många ”sättar” som ligger i. Sättar kan jämföras med stockar 

som läggs ner i spillfåran för att öka eller minska ÖVY, 

vartefter dessa skickar flödet över muren av sättar. Siffran på 

antalet sättar ställs in via ett vred som då visar antalet hos 
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driftcentralen. Dock är anläggningen i ett relativt bra skick om 

än omodern, vilket ger intresse i att investera i den.  

 

 
Figur 20, Åman Övre. Ritnings samman ställning från ovan och sidan. 

Används med tillstånd av SKAB. 

 

4.2.1.2 Åman övre koncept 
För denna station lämpar sig en implementering för Ossbergers 

teknik samt Kösslers StreamDiver, primärt. Varför det inte är 

lämpligt med hydraulisk skruv, beror mest på den befintliga 

stationens konstruktion, dock går det att eventuellt finna en 

lämplig lösning i samråd med tillverkaren. Övriga tekniker 

ligger utanför stationens karateristik. De två övriga Andritz 

koncepten kräver primärt högre flöde per aggregat vilket vid en 

implementering gör att det endast går att använda sig av ett 

enda som tar hela flödet själv. Detta skulle försvåra en 

samkörning mellan stationerna i Åman under tider med mindre 

vatten. 

 

StreamDiver  

En specifik offert för just denna anläggning finns inte, varför 

det gjorts en omräkning av offerten som återfinns i Bilaga B1.2, 

via kostnaden per kW. För detta lösningsförslag 

rekommenderas två aggregat, samma storlek som vid nedre 

anläggningen. Det krävs att ett håll tas upp i hela 

turbinsumpens bredd samt minst 2-2,5 meter långt från insidan 

av sumpväggen vid genomföringen för turbinaxeln, detta för att 

kunna sänka ner och hissa upp aggregaten. Vidare gjuts 

genomföringen för axlarna igen, och de nya sugrören gjuts eller 

monteras under maskinsalen samt en vägg med fästen för 

aggregaten för att täppa till dagens mynning efter sugrören, se 

Figur 21.  
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De apparatskåp som krävs kommer lämpligen att ställas i 

dagens maskinsal. En eventuell travers och öppningsbart tak 

över turbinsumpen kan vara bra komplement till denna lösning. 

Anledningen till att det intestuderats möjligheter på en ensam 

StreamDiver som klarar hela flödet själv beror på att Åman 

nedre har en begränsning på 3 m
3
/s, och iså fall bli tvungen att 

spilla lika mycket för att kunna köra dem båda. 

 

 
Figur 21, Aman Övre, StreamDiver koncept. Dubbla SD 7.90. Skiss 

gjord av författaren. 

 

Ossberger 

En specifik offert för just denna anläggning finns inte, varför 

det har gjorts en omräkning av offerten som återfinns i Bilaga 

B1.1, via kostnaden per kW. För denna lösning kräver relativt 

stora förändringar om man inte lyckas via ett sugrör ta ingen 

resterande fallhöjd från maskinsalens golv. Oavsett måste 

dagens sugrör gjutas igen, samt att en genomföring måste tas 

upp in till maskinsalen, där man fortsätter med ett rör fram mot 

turbinen. Placeringen av turbinen kan som tidigare nämnt 

variera, där ena fallet kräver att golvet sänks runt turbinhuset 

och man sedan via en transmission sammankopplar turbin och 

växellåda upp ur denna försänkning, alternativt kan man 

placera samtliga delar på maskinsalsgolvets nuvarande nivå. En 

skiss över hur det nedsänkta alternativet kan ses i Figur 22. 
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Figur 22, Åman Övre, Ossberger koncept. Skiss gjord av författaren. 

 

4.2.1.3 Åman övre ekonomiska- och 
byggnadssammanfattning 
Nedan i Tabell 3.a) och 3.b), kan man beskåda de olika 

kostnader specificerade för en eventuell byggnation av Åman 

övres konceptlösningar.  

 

Som Tabell 3.a) visar så är det budgeterat för ett gjutet sugrör i 

betong, detta kan bytas ut mot ett färdigformat i stål, dock till 

en högre kostnad. Transportkostnaden som är pålagd utgår från 

Lycksele fram till Åmsele, ca 47 km, för betongbilarna. Under 

fliken ”Modifiering av befintlig station”, som är budgeterat till 

100 000 SEK är tänkt till en ny överbyggnad över 

StreamDiver:s, samt en eventuell lyftanordning. 

 
Tabell 3.a), Byggnadskostnad för StreamDiver koncept för Åman Övre. 

StreamDiver 

Bila bort Hålför aggregat 5,4 m3 

(fr. fast sommarpris) 
 

        212 220     SEK 

  
  

  

Gjuta Sugrör 170,8 m3 

(sommar) 
 

        259 445     SEK 

  Transport              3 300     SEK 

  sum:         262 745     SEK 

  
  

  

El (SKAB) Kabel och skarv         160 000     SEK 

  
  

  

Modifiering av befintlig station         100 000     SEK 

  
  

  

Kösslers pris 
 

     4 773 600     SEK 

Övervakning och installation         477 360     SEK 

  
  

  

  Summa      5 508 565     SEK 
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Tabell 3.b), Byggnadskostnad för Ossberger Cross-flow koncept för 

Åman Övre. 

Ossberger Cross-flow 

Bila bort Hål i vägg & golv 6,5 m3 

(fr. fast sommarpris) 
 

        255 450     SEK 

  
  

  

Gjuta Gjuta igen sump 149,7 m3 

(sommar) Gjuta turbinplatta 6,2 m3 

  
 

        236 812     SEK 

  Transport              3 300     SEK 

  sum:         240 112     SEK 

  
  

  

El (SKAB) Skarv av kabel           60 000     SEK 

  
  

  

Ossbergers pris 
 

     3 763 800     SEK 

Övervakning och installation         188 190     SEK 

  
  

  

  Summa      4 319 362     SEK 

 

I Tabell 3.b), är det beräknat för en omfattande bortbilning av 

materiel för att kunna implementera aggregatet, en stor del av 

detta kommer från att golvet är tänkt att sänkas. Dock är det ej 

kontrollerat med fabrikören vilken sughöjd går att uppfodra, 

varför denna siffra eventuellt kan minska. Eventuellt kan denna 

uppställning av aggregat med växellåda och generator på annan 

nivå ge en fördyrning av Ossbergers pris. 

 

För att vidare kunna fastställa den ekonomiska vinsten med 

tidigare presenterade koncept, med utgångspunkt från Tabell 4, 

där varaktigheten för de olika flödena bestämts. Vidare ger 

varaktigheten den potentiella produktionen som presenteras i 

Tabell 5. 

 
Tabell 4, Flöden i Åman samt varaktigheten (potentiella drifttimmar). 

Högsta utbyggnadsflöde, medelflöde för övriga timmar, samt max 

flödet för endast en SD för övrig tid. 

6 m3/s  5179 h 

 4,6 m3/s  2666 h 

3 m3/s för SD 2666 h 
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Tabell 5, Framräknad årsproduktion hos de olika koncepten samt 

nuvarande uppskattade produktionen vid Åman övre. P, är 

framräknade med förluster för ingående parametrar till efter 

generatorn. *Ossbergers högsta verkningsgrad på 86 %, garantin ligger 

på 80 %, den icke *-markerade. 

 P efter 
generator 

Årsprod  Prod mot 
idag 

Nuvarande 
uppsk. 

292,5 kW 2112702 kWh 100% 

StreamDiver 305,1 kW 1987008 kWh 94% 

Ossberger 269,5 kW 1946534 kWh 92% 

Ossberger* 282,6 kW 2041487 kWh 97% 

 

Från Tabell 5 går det sedan att finna skillnader mot dagens 

uppskattade produktion, och koncepten vilket ger extra 

årsinkomst mot dagens då elcertifikat inkluderas. För en vidare 

förklaring till verkningsgrader se Diskussion. Inkomsten 

summeras ihop och behandlas med de ovannämnda 

ekonomiska verktyg som presenteras i Tabell 6.a) och 6.b).  
 
Tabell 6.a), Ekonomsik analys för StreamDiver koncept för Åman 

Övre. 

StreamDiver   

Pay-back tid: 11,24 [år] 

Internränta 30år: 4,1%  

Nuvärdefaktor   

Kalkylränta (9%) 9,0%  

Netto Nuvärdet: -1 343 074,29 [kr] 

 

Tabell 6.b), Ekonomisk analys för Ossberger Cross-flow för Åman 

Övre. 

Ossberger Cross-flow  

Pay-back tid: 8,56 [år] 

Internränta 30år: 9,6%  

Nuvärdefaktor   

Kalkylränta (9%) 9,0%  

Netto Nuvärdet: 5 183 718,21 [kr] 

 

I Tabell 6.b) går det se att Ossberger är ett mer attraktivt 

alternativ på grund av kalkylräntan, samt har en relativt låg 

Pay-back tid. Nettonuvärdet är positivt vilket även talar till 

fördel. I Tabell 6.a) är resultatet negativt och alternativet bör 

inte vidare arbetas. 

 

Tabellernas resultat poängsätts sedan för att föra in resultatet i 

Tabell 7, där det vidare givits poäng för olika egenskaper hos 

konceptet. 
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Tabell 7, Poängtabell för investeringsalternativ vid Åman övres 

kraftverk. 

 0 alternativ SD C-F 

Kostnads effektivt 2 0 3 

Enkel lösning 2 3 2 

Lågt underhåll 2 3 2 

Försumbar kavitation 0 2 3 

Högtillänglighet 2 3 3 

Låg miljöpåverkan, bygg 3 1 1 

Låg miljöpåverkan, drift 1 3 3 

Summa: 12 15 17 

 

Som det går att utläsa i Tabell 7 är Ossbergeralternativet mest 

attraktivt, vilket följaktligen blir rekommendationen för denna 

anläggning.  

 

4.2.3 Åman nedre 
Nedan redovisas tänkta lämpliga koncept för anläggningen 

samt byggnadstekniska och ekonomiska uträkningar. 

 

4.2.3.1 Åman nedre allmänt 
Denna station är beläget på den norra sidan om Åman på 

motsatt sida mot kvarnen i Åmsele, på den gamla sågens plats. 

Denna byggdes i första hand för att förse byn med elektricitet, 

beslutet togs efter att sågen brunnit ner några år tidigare. Den 

delar damm med den gamla kvarnen. Kraftverket är beläget ca 

100 meter nedströms dammen som förbinder vattenvägen med 

en trä tub med en diameter på 1,84 m som förser kraftverket 

med vatten. Denna går genom vägbanken på riksväg 363, dock 

är denna underjordiska tub av stål. Stationen är designad för 

flöden upp till 3 m
3
/s och kan endast nyttja dessa 3 m

3
/s i 

dagsläget, mot för vad vattendomen som säger 6 m
3
/s.  

 

Sedan SKAB köpt upp stationerna har det uppdagats att 

tidigare ägare inte genomfört de åtgärder som de varit ålagda 

att göra via vattendom, detta gäller ett extra utskov som SKAB 

har haft för avsikt att bygga. Dock gjordes en ny 

vattenflödesanalys, se Bilaga B3, som tyder på att det går att 

dimensionera för ett lägre flöde än vad domen från -85 kräver. 

Detta har gjort att domen förfallit varpå den nu genomgår en 

process angående detta nya högsta flöde. Denna kommer även 

att utvisa om vattendom på 6 m
3
/s kommer att stå fast, vartefter 

det kan ses attraktivt att bygga ut Åman nedre för en utökad 

kapacitet. Den installerade effekten uppgår till 140 kW vilket 

generar ca 0,8 GWh i årsproduktion. Det är tänkt att hålla en 

ÖVY på 202,65 möh, medan den nedre ytan beror till viss del 

av Vindelälvens nivå vid höga flöden, normalt är det en 

fallhöjd på 5 m. Själva stationen är byggd som två separata 
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byggnader som ligger vägg i vägg, detta kan beskådas i Figur 

23. 

 

 
Figur 23, Åman nedre, endast turbin sump. Observera att bilden är 

redigerad. Används med tillstånd av SKAB. 

 

Åman nedre har ett stort underhållsbehov varpå ambitionen är 

att finna ett kostnadseffektivt alternativ för en eventuell 

reinvestering. Som tidigare nämnts utreds vattendomen för 

anläggningen. En eventuell ny vattendom kan ge åläggande om 

fisktrappa samt nytt utskov i kvarndammen, en merkostnad 

som kan vara för stor för fortsatt drift vid anläggningen. SKAB 

ser gärna en ökning av dagens flöde genom kraftstationen via 

vattendom då den övre stationen får släppa mer vatten, 6,35 

m
3
/s, vilken då ger en skillnad mellan dessa två som tvingas att 

spilla bort. Denna station har likt den övre endast lokal 

manövrering då denna maskin är original förutom smärre 

upprustningar som ny matare och kontrollsystem.  

 

4.2.3.2 Åman nedre koncept 
Denna kraftstation är lämpad för flera av de tekniker som 

tidigare beskrivits, dock passar inte VLH-turbines in då deras 

teknik inte klarar av fallhöjden på 5 meter. Vidare kan inte 

ANDRITZ tekniker, HYDROMATRIX och 

STRAFLOMATRIX implementeras då dem inte ser lönsamhet 

i att bygga i så små anläggningar. Dock vid speciellt 

fördelaktiga ”sites” går det att finna ekonomi att investera med 

deras teknik, detta vad gäller fallhöjden. Ett definitivt stopp 

kommer med flödet som helt utesluter dessa tekniker, då deras 

minimi flöde är 5 m
3
/s. 
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De tekniker som då återstår är Hydraulisk skruv, StreamDiver 

och Ossberger, vartefter dessas lösningar kommer att 

presenteras nedan. En lämplig avloppskanal finns nedströms 

stationen var man relativt enkelt skulle kunna göra en 

invallning för diverse anläggnings arbeten. Idag finns ingen väg 

eller uppställningsplats i anslutning till denna vartefter de 

kommer att tvingas bygga detta, dock finns det fina möjligheter 

för detta. Koncepten bygger på den befintliga vattendomen om 

5 m fallhöjd och ett flöde av 3 m
3
/s. 

 

Hydraulisk skruv 

En specifik offert för just denna anläggning finns inte, varför 

det är gjort en omräkning av offerten som återfinns i Bilaga 

B1.4, via kostnaden per kW. Det som måste gjutas för att 

implementera tekniken i den befintliga byggnaden är det 

nuvarande sugrörshålet som är beläget just under turbinen, samt 

ett fundament att ställa nedre rördelen på, ett antal meter strax 

nedströms, i dagens utloppskanal. Senare kan eventuell 

gjutning komma att göras i direkt anslutning till övre delen av 

röret var generator och växellåda skall placeras samt förstärka 

väggar för detta. För denna station är behovet att det endast 

behövs en uppsättning med skruv, generator, växellåda och en 

eventuell frekvensomriktare. Det som gestaltas i Figur 24, är en 

typ av kompakt version, som kan tänkas vara fördelaktigt med 

tanke på rådande klimat i norra Sverige vintertid.  I Figur 24 är 

inte dagens tak utritat på turbinsumpen, detta måste avlägsnas 

alternativt höjas med uppbyggnad av väggar då en ny station 

kommer att centreras till denna byggnad. För att öka 

tillgängligheten för denna station med diverse tyngre redskap 

rivs det gamla stationshuset och fylls med grus som då skapar 

en väg fram till turbinsumpen. 

 



43 

 

 
Figur 24, Åman Nedre, Hydraulisk skruv. Skiss gjord av författaren. 

 

StreamDiver 

För denna anläggning har det kommit in ett pris på en 

StreamDiver, där offerten kan ses i sin helhet i Bilaga B1.2. För 

denna implementering måste utloppet från sugröret gjuta igen, i 

samband med detta gjuts även den rörgång var vattnet idag 

passerar ut genom efter turbinen. Till detta gjuts även fästet för 

sugröret vid en användning av ett i stål, alternativt så gjuts detta 

på plats. Vidare rekommenderas att det gjuts ett plan överst på 

sumpen där det idag endast ligger en träplank som golv, detta 

förses med ett hål för ned och upp firning av aggregatet, samt 

teknik för att manövrera den ventil som skall manövrera start 

och stopp. På detta plan går det sedan inhysa diverse 

manövrerings utrustning och dylika ting, vilket gör den 

nuvarande stationsbyggnaden överflödig och även i vägen för 

anläggnings- och service arbeten. Detta ger ett tillfälle att 

avlägsna denna och istället göra en väg/parkering framför 

turbinsumpen.  

 

Till sist måste golvet ovan på utloppet tas bort för att öppna upp 

vattenvägarna fram mot StreamDivern, se Figur 25, samt 

möjliggöra utrymme för densamme.  
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Figur 25, Åman Nedre, StreamDiver 7.90. Skiss gjord av författaren. 

 

Ossberger 

För denna anläggning har ett pris inkommit på en Ossberger 

turbin, där offerten kan ses i sin helhet i Bilaga B1.1. Dock har 

ett missförstånd gjort att aggregatet är något överdimensionerat 

för stationen. Koncept kräver mindre ombyggnation av den 

befintliga anläggningen än de tidigare nämnda.  Därför måste 

det fästas en rördel i dagens befintliga som sitter ingjutet i 

genomföringen i väggen. I detta kommer sedan den fördelnings 

del som ledskovlarna är monterade i att sammanfogas. Vidare 

måste ett hål i golvet tas upp, matchande det som turbinhuven 

har. Till sist tas ett hål upp mellan turbinsumpen och 

stationshuset där det rimligen går att passera med samtliga 

delar för montering och service, samt eventuellt en traversbalk 

för att underlätta samtliga moment. I Figur 26 går det att utläsa 

en principskiss över turbinsumpen, lösningen ser något trång ut 

då detta alternativ gäller för flöden mellan 0-6 m
3
/s, med två 

ledskovlar som vardera svarar för 3 m
3
/s. Generator och 

växellåda kommer bli tvungen att vara belägna i dagens 

stationsbyggnad på grund av utrymmesskäl, liksom kontroll- 

och övrig utrustning. 
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Figur 26, Åman Nedre, Ossberger koncept. Skiss gjord av författaren. 

 

4.2.3.3 Åman nedre ekonomiska- och 
byggnadssammanfattning 
Nedan i Tabell 8.a), 8.b) och 8.c), går det att utläsa 

byggnadskostnaderna. I Tabellerna är en summa inlagd kallad 

”Tillfart/plan”, denna skall finansiera en väg som leder fram till 

stationen och ger åtkomlighet till avloppskanalen för att då 

underlätta byggnation etcetera, denna är en uppskattning. 

 

Vidare går det att utläsa i Tabell 8.a) och 8.b) har en extra 

kostnad för en nybyggnation av maskinhus, denna är en 

uppskattning från kostnader för ett ”Atterfall hus”. En sista 

liknelse mellan dessa är rivningen av gamla maskinhuset. Den 

är ej prissatt, dock ses det i det närmaste nödvändigt för att på 

ett smidigt sätt ordna åtkomst till nya stationen. 
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Tabell 8.a), StreamDivers byggnadskostnader för Åman nedre. 

StreamDiver 

Bila bort Hål runt turbin 3,53 m3 

(fr. fast sommarpris)         138 729     SEK 

    Gjuta Plugg + sugrör 17,49 m3 

(sommar) Plan på sump 5,84 m3 

  
          35 438     SEK 

 
Transport              3 300     SEK 

  
          38 738     SEK 

    El (SKAB) Kabel och skarv         160 000     SEK 

    Tillfart/plan           25 000     SEK 

    Nytt maskinhus         100 000     SEK 
Rivning av gamla station ? 

 
    Kösslers pris      2 386 800     SEK 
Övervakning och installation         238 680     

 
    
 

Summa      3 087 947     SEK 
 
Tabell 8.b), Byggnadskostnader för Hydraulisk skruv vid Åman nedre. 

Hydraulisk skruv 

Bila bort Hål runt turbin 2,62 m3 

(fr. fast sommarpris)            102 966     SEK 

    Gjuta Plugg + piedestal 1,8 m3 

(sommar) Fundament rör 3,3 m3 

  
                7 747     SEK 

 
Transport                 1 100     SEK 

  
                8 847     SEK 

    El (SKAB) Kabel och skarv            160 000     SEK 

    Tillfart/plan               25 000     SEK 

    Nytt maskinhus            100 000     SEK 
Rivning av gamla station ? 

 
    ANDRITZ pris         1 459 654     SEK 
Övervakning och installation                        -       

 
    
 

Summa         1 856 467     SEK 
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Tabell 8.c), Byggnadskostnader för Ossberger Cross-flow vid Åman 

nedre. 

Ossberger Cross-flow 

Bila bort Hål för turbin 2,25 
 

 
Ny dörr till sump 3,83 m3 

(fr. fast sommarpris)         238 944     SEK 

    Tillfart/plan 
 

          25 000     SEK 

    Modifikation av gamla station         100 000     SEK 

    Ossbergers pris      1 885 404     SEK 

Övervakning och installation           94 270     
 

    

 
Summa      2 343 618     SEK 

 

Vidare kommer den ekonomiskasammanställningen att bygga 

på varaktigheten för flödet som stationskonstruktionen är gjord 

för, se Tabell 9. I Tabell 10 går det att utläsa de potentiella 

drifttimmarna omgjorda till teoretisk årsproduktion för de olika 

lösningsförslagen, samt för nuvarande station. 

 
Tabell 9, Potentiella drift timmar vid Åman nedre för 

vattendomsflödet. 

    Flöde 3<   

Potentiella timmar   326 dagar 

    7845 Tot. Timmar 

 
Tabell 10, Potentiell årsproduktion vid Åman nedre. ** är ett alternativ 

där generatorns verkningsgrad sänkts till 90 %. * är alternativ med 

ökad turbinverkningsgrad till 86 % för Ossbergern, samt 92 % för 

Hydraulisk skruv. Vardera omarkerade alternativ har 80 %, samt 75 

%. 

 P efter 
generator 

Årsprod  Prod.mot 
dag 

Nuvarande 
uppsk. 

120,3 kW 944062 kWh 100% 

Nuvarande 
uppsk.** 

115,2 kW 903889 kWh 96% 

StreamDiver 125,8 kW 986587 kWh 105% 

Ossberger 112,3 kW 880907 kWh 93% 

Ossberger* 117,8 kW 923878 kWh 98% 

Hydraulisk 
skruv 

104,9 kW 822850 kWh 87% 

Hydraulisk 
skruv* 

128,7 kW 1009363 kWh 107% 
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För en vidare förklaring till verkningsgrader se Diskussion. 

Produktionssiffrorna kan sedan användas för att beräkna en 

årlig extra inkomst på anläggningen, vartefter den under 

kommande 30 år sammanfattas och regleras med de 

ekonomiska verktyg som tidigare redovisats. Detta kan 

beskådas i Tabell 11.a) -11.c). 

 
Tabell 11.a), Ekonomiskaanalysen av StreamDivers alternativet för 

Åman nedre. 

StreamDiver 

  Pay-back tid: 11,33 [år] 

Internränta 30år: 5,3% 
 Nuvärdefaktor 

  Kalkylränta (9%) 9,0% 
 Netto Nuvärdet: -683 344,44 [kr] 

 

Tabell 11.b) Ekonomiskanalys av Hydraulisk skruv alternativet för 

Åman nedre. 

Hydraulisk skruv 

  Pay-back tid: 7,08 [år] 

Internränta 30år: 14,3% 
 Nuvärdefaktor 

  Kalkylränta (9%) 9,0% 
 Netto Nuvärdet: 3 460 505,00 [kr] 

 

Tabell 11.c), Ekonomiskanalys av Ossberger Cross-flow alternativet för 

Åman nedre. 

Ossberger   

Pay-back tid: 9,89 [år] 

Internränta 30år: 7,1%  

Nuvärdefaktor   

Kalkylränta (9%) 9,0%  

Netto Nuvärdet: -269 344,01 [kr] 

 

Vid en snabb titt går det att konstatera att Hydraulisk skruv 

alternativet är det enda som enligt kalkylräntan är attraktivt. 

Tabellernas resultat poängsätts sedan för att föra in resultatet i 

Tabell 12, varpå det vidare givits poäng för olika egenskaper 

hos konceptet.  
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Tabell 12, Poängtabell för investeringsalternativen vid Åman nedres 

kraftverk. 

 0 alternativ SD HS C-F 

Kostnads effektivt 1 1 3 1 

Enkel lösning 2 3 2 2 

Lågt underhåll 0 3 2 2 

Försumbar kavitation 0 2 3 3 

Högtillänglighet 2 3 2 3 

Låg miljöpåverkan, 
bygg 

3 1 1 2 

Låg miljöpåverkan, 
drift 

1 3 3 3 

Summa: 9 16 16 16 

 

Som det går att utläsa i Tabell 12 är Hydraulisk skruv det 

alternativ som är mest attraktivt, vilket följaktligen blir 

rekommendationen för denna anläggning.  

 

4.3 Rickleån 
I Rickleån, i Robertfors kommun, finns tre kraftanläggningar 

som alla tre byggds under samma tidsepok, detta då Robertfors 

var ett brukssamhälle med både såg och järnbruk. Dessa tre 

kraftverk, Bruksfors, Sågfors och Fredriksfors, uppfördes i sina 

första former i första hälften av 1900-talet, se Figur 27. Men 

Sågforsens damm uppfördes redan på 1830-talet då det avsåg 

att använda vattenkraften för sågverksamhet. Dessa tre stationer 

uppfördes av Robertfors Aktiebolag, vartefter detta bolag bytte 

styrelsesäte och namn 1977 till Mo & Domsjö AB, beläget i 

Örnsköldsvik, detta blev senare MoDOcell vartefter Skellefteå 

Kraft AB ett år senare köpte. Dessa tre anläggningar har ett 

maximalt stationsflöde på 21 m
3
/s, detta reglerat genom 

vattendom, medelflödet i Rickleån däremot är 17 m
3
/s.  
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Figur 27, Överblicksbild över Bruksfors, Sågfors och Fredriksfors. 

Används med tillstånd av SKAB. 

 

4.3.1 Fredriksfors  
Nedan redovisas tänkta lämpliga koncept för anläggningen 

samt byggnadstekniska och ekonomiska uträkningar. 

 

4.3.1.1 Fredriksfors allmänt 
Kraftverket som är beläget ca 18 km uppströms Rickleån från 

mynningen, stod klart år 1910 med en installerad effekt på 450 

kW. Denna maskin har två tvillingturbiner som tillsammans har 

ett maximalt flöde på 11 m
3
/s samt en fallhöjd på 6 m. 

Aggregatet används fortfarande som med det nyare aggregatet 

har en årlig produktion på ca 5 GWh. Denna maskin som har en 

äldre typ av teknik har en generator med märkspänning på 5,5 

kV. Detta kan jämföras med de nyare som brukligen ligger på 

400 V i utspänning. En ritnings sammanställning kan beskådas 

över anläggningen i Figur 28.  

Fredrikfors G1 det äldsta aggregatet av de aggregat som tagits 

upp i rapporten, denna station har således en föråldrad teknik 

som i längden kommer att vara svår att underhålla. Detta 

kommer från hur stationer byggs i dag jämfört med förr i tiden, 

både vad gäller tekniska lösningar och standarder samt 

serviceintervall och bemanning. Förutom tekniken så har även 

den långa livslängden givit en minskad verkningsgrad hos 

maskinen, trots detta så går maskinen bra och med små 

problem enligt maskinisterna som har hand om anläggingen. 
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Figur 28, Överblicksbild av Fredriksfors. Används med tillstånd av 

SKAB. 

 

Den andra maskinen som uppfördes på 70-talet är av 

modernare stuk, en horisontell kaplanturbin med fasta 

ledskenor samt fasta skovlar (propellerturbin). Denna maskin är 

belägen i en tillbyggnad till den gamla stationsbyggnaden, 

nedströms det inre turbinparet vilket kan beskådas i Figur 28. 

 

Denna maskin tar 11 m
3
/s och har 6 meters fallhöjd, samma 

som det äldre aggregatet, vilket ger en märkeffekt på 470 kW. 

Maskinuppställningen kan beskådas i Figur 29, där det går att 

utläsa att aggregatet tar vatten från G1:ans sump men sedan 

leder vattnet via ett anslutningsrör, maskinuppställningen kan 

liknas med en typ av bulbteknik. Då denna maskin är helt fast 

skapar denna ett regleringsproblem, då en stor mängd vatten 

krävs för att denna skall kunna köras. Dock skapas 

följdproblem nerströms i Sågforsen och Bruksforsen då flödet 

ökar kraftigt i ån då aggregatet startar. Detta reglerproblem ser 

gärna SKAB en lösning på. Vidare leder detta till ett ökat 

slitage på G1:an då den tvingas köras i mycket större 

utsträckning, trots en gissa att G2:an är i bättre skick samt har 

en något högre verkningsgrad. 
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Figur 29, Vy över Fredrikfors G2. Observera att bilden är redigerad. 

Används med tillstånd av SKAB. 

 

För att kunna starta denna maskin krävs fullt flöde på G1 samt 

spiller innan den kan starta, varpå G1 tvingas gå ner på ca 20 % 

pådrag, en återkoppling till Figur 3 och 4, visar att detta inte är 

optimalt ur ekonomisk aspekt. 

 

4.3.1.2 Fredriksfors koncept 
 

Fredrikfors G1 

Denna maskin har en öppen sump som delas med aggregat G2, 

vilket blir något begränsande för ombyggnationer. Detta har 

gjort att endast StreamDiver, Hydromatrix och 

STRAFLOMATRIX är de enda alternativ som kan ses som 

självklara för reinvestering. Varför Hydraulisk skruv inte anses 

lämplig beror på dess oförmåga att reglera flödet annat genom 

ÖVY, vilket kan vara önskvärt då G2 saknar reglerstyrka. Detta 

kan hjälpligt göras emellertid med tidigare nämnda tekniker. 

Denna station är något svåråtkomlig för att göra diverse 

gjutningsarbeten, detta då det inte finns specifika kanaler för 

avloppen från aggregaten samt utskoven. Detta gör att 

anläggningskostnaderna kan komma att öka markant för 

invallning samt större behov av lyftkran under 

anläggningsarbetet. 

 

StreamDiver 

En specifik offert för just denna anläggning finns inte, varför en 

omräkning av offertern är upprättad, se Bilaga B1.2, via 

kostnaden per kW. För denna station gjuts genomgången för 

turbinaxlarna bort, sedan gjuts ett nytt sugrör in i nuvarande 
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avloppstunnel, var ett nytt fäste för aggregatet görs samt 

pluggar igen. Sugröret har på skissen i Figur 30 gjorts med 

horisontellt golv i sugröret med brantare tak som följd för att 

till sist få samma area som föreskrivs för lämplig StreamDiver 

storlek. Detta kan vara inkorrekt uppställning för aggregatet. 

Dock är centrumlinjen korrekt enlig föreskrivning. Om denna 

uppställning inte kan designas måste en kostsammare lösning 

göras i och med en sänkning av avloppsgolvet. I och med att de 

nya aggregaten ska sitta i avloppstunneln måste hålet mellan 

avloppstunneln och sumpen vidgas för att kunna minska 

strömningsförlusterna samt underlätta upp och ner tagning av 

aggregaten, se Figur 30. Öppningar i taket för turbinsump ses 

över för felfri funktion för samma ändamål. En eventuell 

kran/travers kan underlätta service och underhåll för 

aggregaten. 

 

 
Figur 30, Fredriksfors, StreamDivers 10.15. Skiss gjord av författaren. 

 

Hydromatrix och Straflomatrix 

Likt tidigare har inte en specifik offert för just denna 

anläggning tagits fram, varför det är gjort en omräkning av 

offerten som återfinns i Bilaga B1.5, via kostnaden per kW. 

 

Dessa aggregat har i grund, samma uppställning likt 

StreamDiver, dock klarar dessa av lägre skillnad mellan 

aggregatets centrumlinje och NVY vilket ger en fördel vad 

gäller implementering vid stationen. Därför hänvisas läsaren 

återigen till Figur 30 för att få en uppfattning av 

implementeringen. En skillnad som kan vara till fördel för 

Straflomatrix är att denna kräver mindre utrymme vilket kan ge 
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lägre anläggningskostnader i och med rivning av betong runt 

turbinfoten vid en eventuell implementering. 

 

Fredrikfors G2 

Denna maskin saknar reglerstyrka likt tidigare beskrivits, därför 

har författaren i detta arbete planerat att endast skulle begära in 

en offert på detta aggregat för att bygga om till en semi-kaplan 

alternativt bygga dit en Ossberger. En förfrågan till Ossberger 

har gått ut för ett reglerbart aggregat som lätt skulle kunna 

kopplas samman med dagens vattenvägar, samt en där det 

endast skulle byta ut löphjulet samt bygga till en 

regleranläggning för densamma. Lösningen finns redan i en 

annan anläggning som från början varit fast propeller turbin, 

men sedan byggts om till semi-kaplan, detta är Stormyrforsen 

som också klassas som småskalig. Förfrågan gick ut till Turab 

som sagt sig villig att göra ett underlag om tid fanns, dock har 

inte något sådant erhållits, trots påtryckningar. Ossberger å sin 

sida kunde inte leverera en Ossberger Cross-flow då detta låg i 

utkanten av verkningsområdet. Dock skickades istället ett 

förslag på ett bulbaggregat med fullreglerstyrka, där kraften går 

via en vinkelväxel ut till en generator stående på utsidan 

vattenvägarna. Liknande teknik kan man återfinna i 

Bygdsiljumskraftstation, denna offert finns att läsa i Bilaga 

B1.1. Författaren har valt att inte gå vidare med dessa andra 

planer för detta aggregat i arbetet. 

 

4.3.1.3 Fredriksfors ekonomiska- och 
byggnadssammanfattning 
Nedan i Tabell 13.a), 13.b) och 13.c), går det att se 

byggnadskostnader redovisade. I Tabellerna är en summa 

inlagd kallad ”Modifiering av sump”, denna skall finansiera 

lämpliga luckor att öppna sumpen för att plocka ut aggregaten, 

och eller en lyftanordning för servicelyft. 

Vidare finns potentialen att Tabell 13.c) får en lägre kostnad då 

Straflomatrix är mer kompakt och då kräver mindre utrymme 

vid service och inspektions lyft. 
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Tabell 13.a), StreamDivers byggnadskostnader för Fredriksfors G1. 

StreamDiver 
Bila bort Hål runt turbin 7,5 m3 

(fr. fast sommarpris)         294 750     SEK 

    Gjuta Plugg + sugrör 44,6 m3 

(sommar)           67 747     SEK 

 
Transport              1 320     SEK 

  
          69 067     SEK 

    El (SKAB) Kabel och skarv         160 000     SEK 

    Modifiering av sump         100 000     SEK 

    Kösslers pris      5 700 000     SEK 
Övervakning och installation         285 000     SEK 

    
 

Summa      6 508 817     SEK 
 
Tabell 13.b), Byggnadskostnader för Hydromatrix vid Fredriksfors G1. 

Hydromatrix 

Bila bort Hål runt turbin 7,5 m3 

(fr. fast sommarpris)              294 750     SEK 

    Gjuta Plugg + sugrör 284,5 m3 

(sommar)              432 156     SEK 

 
Transport                  1 320     SEK 

  
             433 476     SEK 

    El (SKAB) Kabel och skarv              160 000     SEK 

    Modifiering av sump              100 000     SEK 

    ANDRITZ pris          8 262 000     SEK 
Övervakning och installation              413 100     SEK 

    
 

Summa          9 563 326     SEK 
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Tabell 13.c), Byggnadskostnader för Straflomatrix vid Fredrikfors G1. 

Straflomatrix 

Bila bort Hål runt turbin 7,5 m3 

(fr. fast sommarpris)         294 750     SEK 

    Gjuta Plugg + sugrör 284,5 m3 

(sommar) 
 

        432 156     SEK 

 
Transport              1 320     SEK 

  
        433 476     SEK 

    El (SKAB) Kabel och skarv         160 000     SEK 

    Modifiering av sump         100 000     SEK 

    ANDRITZ pris 
 

     8 262 000     SEK 

Övervakning och installation         413 100     SEK 

    

 
Summa      9 563 326     SEK 

 

Vidare kommer den ekonomiska sammanställning att bygga på 

den varaktigheten för flödet som stationskonstruktionen är 

gjord för. Se Tabell 14. I Tabell 15 går det vidare att se de 

potentiella drifttimmarna omgjorda till teoretisk årsproduktion 

för de olika lösningsförslagen, samt för nuvarande station. 

 
Tabell 14, Potentiella drifttimmar för Fredriksfors G1 vid 

vattendomsflödet. 

11 m3/s  4463 h 

 5,5 m3/s  3696 h 

 
Tabell 15, Potentiell årsproduktion vid Fredriksfors G1. ** är ett 

alternativ där generatorns verkningsgrad sänkts till 90 %.  

 P efter 
generator 

Årsprod  Prod mot 
idag 

Nuvarande 
uppsk. 

511,2 kW 3226400 kWh 100% 

Nuvarande 
uppsk.** 

500,4 kW 3157754 kWh 98% 

StreamDiver 559,4 kW 3530408 kWh 109% 

Straflomatrix 501,1 kW 3162657 kWh 98% 

Hydromatrix 547,8 kW 3456858 kWh 107% 

 

För en vidare förklaring till verkningsgrader se Diskussion. 

Produktionssiffrorna kan sedan användas för att beräkna en 

årlig extra inkomst på anläggningen, vartefter den under 
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kommande 30 år sammanfattas och regleras med de 

ekonomiska verktyg som tidigare redovisats. Detta kan 

beskådas i Tabell 16.a) -16.c). 

 
Tabell 16.a), Ekonomiskaanalysen av StreamDivers alternativet för 

Frediksfors G1. 

StreamDiver   

Pay-back tid: 7,09 [år] 

Internränta 30år: 14,3%  

Nuvärdefaktor   

Kalkylränta (9%) 9,0%  

Netto Nuvärdet: 2 332 852,72 [kr] 

 

Tabell 16.b) Ekonomiskanalys av Hydromatrix alternativet för 

Fredriksfors G1. 

Hydromatrix   

Pay-back tid: 10,08 [år] 

Internränta 30år: 7,1%  

Nuvärdefaktor   

Kalkylränta (9%) 9,0%  

Netto Nuvärdet: -1 109 091,90 [kr] 

 
Tabell 8.c), Ekonomiskanalys av Straflomatrix alternativet för 

Fredriksfors G1. 

Straflomatrix   

Pay-back tid: 11,86 [år] 

Internränta 30år: 4,0%  

Nuvärdefaktor   

Kalkylränta (9%) 9,0%  

Netto Nuvärdet: -2 658 838,00 [kr] 

 

Vid en snabb titt går det snabbt att konstatera att StreamDiver 

alternativet är det enda som enligt kalkylräntan är attraktivt. 

Tabellernas resultat poängsätts sedan för att föra in resultatet i 

Tabell 17, var man vidare givit poäng för olika egenskaper hos 

konceptet.  
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Tabell 9, Poängtabell för investeringsalternativen vid Fredriksfors G1:s 

aggregat. 

 0 alternativ SD HM SM 

Kostnads effektivt 1 3 0 0 

Enkel lösning 3 2 2 3 

Lågt underhåll 1 3 3 3 

Försumbar kavitation 0 2 2 2 

Högtillänglighet 2 3 3 3 

Låg miljöpåverkan, 
bygg 

3 1 1 1 

Låg miljöpåverkan, 
drift 

1 3 2 2 

Summa: 11 17 13 14 

 

Tabell 17 visar att StreamDiver är det alternativ som är mest 

attraktivt, vilket följaktligen blir rekommendationen för denna 

anläggning.  

 

4.3.2 Sågfors 
Nedan redovisas tänkta lämpliga koncept för anläggningen 

samt byggnadstekniska och ekonomiska uträkningar. 

 

4.3.2.1 Sågfors allmänt 
Kraftverket som är beläget ca 17 km uppströms Rickleån från 

mynningen och således ca 1 km nedströms Fredriksfors. Som 

ovan nämnt har denna plats tidigare varit en såg var dammen 

anlagts sedan tidigare. Dock så har anläggningen moderniserats 

genom exempelvis turbindrift 1915, samt en ombyggnad 1936 

byggdes anläggningen om till kraftverk. Se Figur 31. 

 

 
Figur 31, Överblicksbild över Sågforsens kraftverk. Används med 

tillstånd av SKAB. 

 

I nuvarande form, vilket är mer eller mindre samma som 1936, 

finns en fallhöjd på 4,75 m. Med en märkeffekt på 290 kW och 

ett flöde 8 m
3
/s finns en tvillingturbin som driver en generator 

som har en utspänning på 5,5 kV. Maskinen är horisontellt lagd 
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med en kortare inloppstub/bassäng, vilket kan skådas i Figur 

32. 

 

 
Figur 32, Sågforsens gamla station. Används med tillstånd av SKAB. 

 

Det är endast denna maskin som SKAB primärt är intresserad 

av att byta ut, då den likt Fredriksfors G1, har en föråldrad 

teknologi samt har lägre verkningsgrad än nödvändigt mot 

dagens maskiner. 

Det andra aggregatet är en vertikal kaplan med ställbara skovlar 

och fasta ledskenor. Den tar ett flöde på 13 m
3
/s vatten, har en 

märkeffekt på 500 kW. En systermaskin finns i Bruksfors (G3). 

Den har samma intagsbassäng som den gamla stationen men en 

stål tub som byggts in, för vattnet nedströms dammen där 

stationshuset är beläget och kan beskådas Figur 31, där den är 

märkt ”Nya Maskinstation”. Även denna maskin har en fallhöjd 

på 4,75 m. I dagsläget finns inget större behov av att 

reinvestera i maskinen. 

 

4.3.2.2 Sågfors koncept 
Denna station har lägst fallhöjd av de anläggningar som tagits 

upp i detta arbete. Tack vare detta har en offert skickats ut till 

VLH-Turbines för en eventuell implementering, dock återkom 

de ej med något svar för detta aggregat. Men med hjälp av svar 

i tidigare konversationer kan det antas att denna tekniks 

målområde är något under denna anläggnings parametrar.  

 

Tekniker som dock passar för denna anläggning är StreamDiver 

samt Hydraulisk skruv, varför även dessa behandlas för denna 

station. Hydromatrix och Straflomatrix kan implementeras, 

dock ligger detta något under deras verkningsområde då det 

anses oekonomiskt för kunden att använda denna lösning. Om 

inte fördelaktiga parametrar finns, såsom avsett flöde under 

stora delar under året, låga byggkostnader etc. Ossbergers 
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turbin ligger i sitt yttre arbetsområde, vilket kan ställa till 

problem samt att anläggningskostnader kan skena iväg då man 

eventuellt måste gräva ur avloppstunneln mot uppströmssidan 

eftersom aggregatet bygger förhållande vis mycket på längden, 

samt kräver att sumpen gjuts in med endast en rörgenomföring 

fram till turbinen och att hål tas upp mot dagens station. 

 

Hydraulisk skruv  

En specifik offert för just denna anläggning finns inte, varför en 

omräkning gjort av offerten som återfinns i Bilaga B1.4, via 

kostnaden per kW. För att implementera denna teknik kommer 

de mest troligt att vara tvungen att använda sig av två skruvar, 

vilket även stämmer överens med den offert som det utgåtts 

från. Tekniken kräver inte så stora investeringar vad gäller 

ombyggnation, förutom igengjutning av hålen efter turbinaxel, 

regleraxel och sugrörsgenomföring samt att ett fundament gjuts 

nedströms för att ställa skruven på. Vidare måste hål göras i 

befintliga betongen i överkant där vattnet skall flöda in i 

skruvens överkant. Det sista är att eventuellt förstärka den 

befintliga överbyggnaden av turbinsumpen samt en eventuell 

överbyggnad för att generator, växellåda och diverse 

reglerutrustning. Denna överbyggnad görs lämpligt i trä/plåt för 

att minska kostnaderna, se Figur 33. I och med att ett 

hus/överbyggnad måste göras i direkt anslutning till mekaniska 

utrustningen som även kommer att rymma övrig utrustning går 

det att kallställa den gamla stationen. 

 

För en ekonomisk sammanställning se Tabell 18.b). 

 

 
Figur 33, Sågforsen, Hydraulisk skruv koncept. Skiss gjord av 

författaren. 
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StreamDiver, Hydromatrix och Straflomatrix 

En specifik offert för just denna anläggning finns inte, varför 

det gjorts en omräkning av offerten som återfinns i Bilaga B1.2 

och B1.5, via kostnaden per kW. 

 

Dock går det efter att ha valt en lämplig storlek på aggregatet, 

via det omräknade priset få ut ett rimligt pris för tekniken. De 

ombyggnationerna som krävs ska generatoraxel samt regleraxel 

gjutas igen, vidare måste cementen rivas bort var turbinen idag 

är belägen samt ett hål rakt ovanför densamme i 

cementöverbyggnaden för turbinsumpen. I hålet efter dagens 

turbin sänks StreamDiver ner samt en turbinlucka, som ska 

fästas längs murens uppströmssida, direkt efter turbinen, denna 

kommer att fungera som av och på stängning. Under muren, var 

vattnet nu evakueras ut efter sugröret gjuts ett nytt sugrör, 

vilket kommer att göra att en torrläggning samt avstängning av 

avloppskanalen är ett måste ifall inte en undervattensgjutning är 

mer kostnadseffektiv.  

 

Dock kan en eventuell muddring/urgrävning/sprängning bli 

aktuell då StreamDiver, Hydromatrix och Straflomatrix, kräver 

negativ sughöjd om NVY-djupet är för grunt, se Figur 34. 

Istället för att gjuta ett sugrör, går det sätta dit ett i stål. Detta är 

dock som regel dyrare men kan underlätta i konstruktionen till 

den grad att detta alternativ är mer åtrådd. Till sist måste ett hus 

byggas för styr och reglerutrustning, alternativt kan också detta 

placeras i den gamla stationsbyggnaden, vilket annars kan 

rivas. För en ekonomisk sammanställning se Tabell 18.a). 

 

 
Figur 34, StreamDiver koncept, SD 8.95. Skiss gjord av författaren. 

 

4.3.2.3 Sågfors ekonomiska- och 
byggnadssammanfattning 
Nedan i Tabell 18.a), 18.b), 18.c) och 18.d), är 

byggnadskostnader redovisade. I Tabellerna 18.a)-18.c) är en 



62 

 

summa inlagd kallad ”Modifiering av sump”, denna skall 

finansiera lämpliga luckor att öppna sumpen för att plocka ut 

aggregaten, och eller en lyftanordning för servicelyft. 

 

Vidare finns potentialen att Tabell 18.c) får en lägre kostnad då 

Straflomatrix är mer kompakt och då kräver mindre utrymme 

vid service och inspektions lyft. Tabell 18.d) finns en inlagd 

kostnads post döpt ”Ny station”, denna är framtagen likt den 

för Åman nedre. 

 
Tabell 18.a), StreamDivers byggnadskostnader för Sågfors G1. 

StreamDiver 

Bila bort Hål runt turbin & tak 3,15 m3 

 
Bredda sidor 0,36 m3 

(fr. fast sommarpris)            137 943     SEK 

    Gjuta Plugg + sugrör 21,38 m3 

(sommar)              32 476     SEK 

 
Transport                    660     SEK 

  
             33 136     SEK 

    El (SKAB) Kabel och skarv            160 000     SEK 

    Modifiering av sump            100 000     SEK 

    Kösslers pris         5 700 000     SEK 
Övervakning och installation            570 000     SEK 

    
 

Summa         6 601 079     SEK 
 
Tabell 18.b), Byggnadskostnader för Hydromatrix vid Sågfors G1. 

Hydromatrix 
Bila bort Hål runt turbin & tak 3,15 m3 

 
Bredda sidor 0,36 m3 

(fr. fast sommarpris)              137 943     SEK 

    Gjuta Plugg + sugrör 21,38 m3 

(sommar)                32 476     SEK 

 
Transport                      660     SEK 

  
               33 136     SEK 

    El (SKAB) Kabel och skarv              160 000     SEK 

    Modifiering av sump              100 000     SEK 

    ANDRITZ pris          8 262 000     SEK 
Övervakning och installation              826 200     SEK 

    
 

Summa          9 419 279     SEK 
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Tabell 18.c), Byggnadskostnader för Straflomatrix vid Sågfors G1. 

Straflomatrix 

Bila bort Hål runt turbin & tak 3,15 m3 

 
Bredda sidor 0,36 m3 

(fr. fast sommarpris)         137 943     SEK 

    Gjuta Plugg + sugrör 21,38 m3 

(sommar) 
 

          32 476     SEK 

 
Transport                 660     SEK 

  
          33 136     SEK 

    El (SKAB) Kabel och skarv         160 000     SEK 

    Modifiering av sump         100 000     SEK 

    ANDRITZ pris      8 262 000     SEK 
Övervakning och installation         826 200     SEK 

    
 

Summa      9 419 279     SEK 
 
Tabell 10.d), Byggnadskostnader för Hydraulisk skruv vid Sågfors G1. 

Hydraulisk Skruv 

Bila bort Hål i tak & vägg 2,89 m3 

(fr. fast sommarpris)         113 577     SEK 

    Gjuta Plugg +pedistal 1,33 m3 

 
Fundament rör 8,2 m3 

(sommar)              2 020     SEK 

 
Transport                 440     SEK 

  
             2 460     SEK 

    El (SKAB) Kabel och skarv         160 000     SEK 

    Ny station         100 000     SEK 

    ANDRITZ pris      7 395 582     SEK 

    
 

Summa      7 771 620     SEK 

 

Vidare kommer den ekonomiska sammanställning att bygga på 

den varaktigheten för flödet som stationskonstruktionen är 

gjord för, se Tabell 19. I Tabell 20 går det vidare utläsa de 

potentiella drifttimmarna omgjorda till teoretisk årsproduktion 

för de olika lösningsförslagen, samt för nuvarande station. 
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Tabell 19, Potentiella drift timmar vid Sågfors för vattendomsflödet. 

8 m3/s  1464 h 

 4 m3/s  4471 h 

 

Tabell 20, Potentiell årsproduktion vid Sågfors G1. ** är ett alternativ 

där generatorns verkningsgrad sänkts till 90 %. * är ett alternativ med 

ökad turbinverkningsgrad till 92 % för Hydraulisk skruv, samt 75 % 

för det omärkta alternativet. 

 P efter 
generator 

Årsprod  Prod mot 
idag 

Nuvarande 
uppsk. 

294,3 kW 1088937 kWh 100% 

Nuvarande 
uppsk.** 

288,1 kW 1065768 kWh 98% 

StreamDiver 322,1 kW 1191542 kWh 109% 

Hydromatrix 315,4 kW 1166718 kWh 107% 

Straflomatrix 288,5 kW 1067423 kWh 98% 

Hydraulisk 
skruv 

265,7 kW 976522 kWh 90% 

Hydraulisk 
skruv* 

325,9 kW 1197867 kWh 110% 

 

För en vidare förklaring till verkningsgrader se Diskussion. 

Produktionssiffrorna kan sedan användas för att beräkna en 

årlig extra inkomst på anläggningen, vartefter den under 

kommande 30 år sammanfattas och regleras med de 

ekonomiska verktyg som tidigare redovisats. Detta kan 

beskådas i Tabell 21.a) -21.d). 

 
Tabell 21.a), Ekonomiskaanalysen av StreamDivers alternativet för 

Sågfors G1. 

StreamDiver   
Pay-back tid: 30+ [år] 

Internränta 30år: -1,0%  

Nuvärdefaktor   

Kalkylränta (9%) 9,0%  

Netto Nuvärdet: -3 747 704,85 [kr] 

 
Tabell 21.b) Ekonomiskanalys av Hydromatrix alternativet för Sågfors 

G1. 

Hydromatrix   

Pay-back tid: 30+ [år] 

Internränta 30år: -8,4%  

Nuvärdefaktor   

Kalkylränta (9%) 9,0%  

Netto Nuvärdet: -3 796 467,68 [kr] 
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Tabell 21.c), Ekonomiskanalys av Straflomatrix alternativet för Sågfors 

G1. 

Straflomatrix   

Pay-back tid: 30+ [år] 

Internränta 30år: -8,4%  

Nuvärdefaktor   

Kalkylränta (9%) 9,0%  

Netto Nuvärdet: -7 088 957,08 [kr] 

 
Tabell 21.d), Ekonomiskanalys av Hydraulisk skruv alternativet för 

Sågfors G1. 

Hydraulisk skruv   

Pay-back tid: 30+ [år] 

Internränta 30år: -2,5%  

Nuvärdefaktor   

Kalkylränta (9%) 9,0%  

Netto Nuvärdet: -4 754 164,29 [kr] 

 

Vid en snabb titt kan man snabbt konstatera att inget av 

alternativen är ekonomiska enligt kalkylräntan. Tabellernas 

resultat poängsätts sedan för att föra in resultatet i Tabell 22, 

varpå vidare givits poäng för olika egenskaper hos konceptet.  

 
Tabell 22, Poängtabell för investeringsalternativen vid Sågfors G1. 

 0 alternativ SD HM SM HS 

Kostnads effektivt 1 0 0 0 0 

Enkel lösning 3 3 3 3 2 

Lågt underhåll 1 3 3 3 2 

Försumbar 
kavitation 

0 2 2 2 3 

Högtillänglighet 2 3 3 3 2 

Låg 
miljöpåverkan, 
bygg 

3 1 1 1 2 

Låg 
miljöpåverkan, 
drift 

1 3 2 2 2 

Summa: 11 15 14 14 13 

 

Som går att utläsa i Tabell 22 är StreamDiver det alternativ som 

är mest attraktivt, dock kan inget av alternativen 

rekommenderas då dem är kraftigt oekonomiska allesammans. 
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4.3.3 Bruksfors 
Denna anläggning behandlas inte i detta arbete specifikt då det 

redan beslutats att reinvestera i den nyare anläggningen som är 

beläget på den östra stranden av Rickleån. I denna anläggning 

ska det sättas in ett nytt kompaktkoncept, se StreamDiver, samt 

att systermaskinen till G2 i Sågforsen, som kan anses som 

huvud aggregat redan sitter där. De övriga två aggregaten som 

sitter i den äldre anläggningen på västra sidan (endast G2 i 

drift) har oviss framtid men är av samma typ som G1 i 

Sågforsen och Fredriksforsen. 

 

4.4 Sammanfattning stationer 
Nedan går det se en sammanställning för de anläggningar som 

är intressant för en reinvestering initialt, se Tabell 23. 

 
Tabell 23, Tabell med data över de anläggningar som är intressant för 

reinvestering i nuvarande skick. 

 Enhet Anläggningar 

Station  Fredrikfors Sågfors Åman Övre Åman 
Nedre 

Aggregat  G1 G2 G1 G2 G1 G1 

Märkeffekt 
gen. 

kW 450 470 450 470   

Märkspänning kV 5,5 0,4 5,5 0,4   

Effekt turbin kW 450 470 290 600 340 140 

Byggnadsår år 1910 1976 1936 1979 1939 1950 

turbintyp  Francis Propeller Francis semi-
Kaplan 

Francis Francis 

Ledskenor  Reglerbara Fasta Reglerbara Fasta Reglerbara Reglerbara 

Antal löphjul st 4, (2+2) 1 2 1 3 2 

Elcertifikat  nej    nej nej 

Fallhöjd m 6 6 4,75 4,75 6 5 

Flöde utb. m
3
/s 11 10 8 13 6 3* 

Medelflöde m
3
/s 16 17 7,3 

Växellåda  nej ja nej ja ja ja 

Medelprod MWh 2900 2100 1300 2700 800 1900 

Reinvestering  ja ja ja nej ja ja 

 

*Flödet är begränsat enligt dagens vattendom till 3 m
3
/s. Se 

Åman Nedre. 
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5. Diskussion 
Nedan följer de reflektioner som författaren har kring arbetet 

inom de olika områdena som spaltats upp.  

 

Verkningsgrader 
De verkningsgrader som tidigare antagits som förenklingar är 

uppskattningar gjorda för relativt nya maskiner både vad gäller 

turbin och generator. Dessa kan mycket väl vara lägre för 

generator och i vissa fall även för turbin. Detta ger då lägre 

produktion i slutändan än vad som är räknat med, vilket ger 

större marginaler till fördel för koncepten. Felkälla kan minskas 

ifall det uppbringades en liknande graf likt den över 

Francisturbinens utvecklingskurva, se Figur 2. En mer exakt 

nivå för verkningsgraden ger även bättre utrymme för att göra 

bättre och noggrannare prognoser för produktionssiffror samt 

flödesförhållanden, då det i de småskaliga vattendragen görs 

uppskattningar utefter produktion och pådraget för maskinen. 

 

Anläggningskostnader  
Under denna kategori återfinns en större felmarginal då 

författaren saknar denna expertis. Dock har det som tidigare 

beskrivits, inkommit priser för gjutning av betong och bort 

bilning av densamma, av SKAB:s egna representanter inom 

området. Saker som dock inte är med i 

anläggningsberäkningen, är fundamentgrund och liknande 

grundarbeten, formbyggning och invallning som kan komma på 

fråga vid arbeten i sugrör och liknande. Dessa kostnader ger 

fördyring som ligger till last för konceptens ekonomiska 

beräkning. Dock är det stora svårigheter då det även till viss del 

måste göras kontroller om betongkvalité och markförhållanden. 

För att dessa områden skulle kunna täckas in på ett önskvärt 

sätt hade en större insatts blivit tvungen att göras från någon 

med denna kvalité som även kunnat hjälpa till att skärskåda 

koncepten från början. 

 

Transformatorer 
Som tidigare nämnt finns potential i att byta ut gamla 

transformatorer mot nya för att öka en kraftstations slutliga 

energiproduktion. Detta kan generera en ökad verkningsgrad på 

ett antal procenteneheter ifall det finns en gammal som bytts ut 

mot en nytillverkad transformator. Investeringen kan således 

generera en stor ökning av de ekonomiska vinsterna, en av 

anledningarna beror på att investeringskostnaderna för en 

transformator är relativt låg jämfört med övrig utrustning. Dock 

finns inget tal på hur många faktiska procent eller hur många 

transformatorer som kan vara ekonomiskt att byta ut. För detta 

arbete har dock denna iakttagelse ingen betydelse då det endast 

tittats på skillnaden mellan dagens produktion och den 

eventuella nya anläggningen. Skillnaden gäller det som tar upp 

energin från vattnet, fram till efter generatorn. Detta brukar 
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inkludera turbin, eventuell växellåda samt generatorn med en 

eventuell frekvensomriktare.  

 

Sågfors G1 koncept 
Som tidigare visat på konceptsammanställningen så är dessa 

lösningar icke lönsamma. Det har ej hunnits med att plocka 

fram en alternativ lösning till detta, vilket gör att det endast går 

att göra tekniska bedömningar runt en annan lösning. För att få 

större marginaler för en ny lösning, krävs att få fram fler 

potentiella drifttimmar för aggregatet. Ett sätt för detta är att 

istället för de nuvarande koncepten med flera fasta aggregat 

använder sig av ett reglerbart aggregat som tar hela 

vattendomens tilldelade flöde på 8 m
3
/s. Detta borde skapa 

större marginaler ekonomiskt för att göra en investering möjlig. 

Då detta aggregat jobbar med de flöden som G2 inte klarar av 

alternativt är oekonomiska att köra på grund av för låga flöden. 

Alltså strax under 60-70 procent av det maximala flödet, vilket 

även är då maxflödet hos G1 närma sig. En Cross-flow turbin 

hade kunnat vara intressant, dock finns risk för stora kostnader 

i samband med en eventuell byggnation. Ett annat alternativ är 

bygga ett aggregat liknande det som idag sitter i G2, -en 

vertikal semi-Kaplan med växellåda och generator ovanför 

turbinsumpen varpå även maskinstationen är placerad. Vid den 

senare uppställningen gjordes en förfrågan på som skickades 

till en Svensk, småskalig turbintillverkare, dock kom fick 

författaren ingen respons på detta vartefter denna lösning lades 

på hyllan. För Sågforsen uppmanas alltså SKAB att titta vidare 

på olika reglerbara koncept. 

 

Flödes analys/drifttimmar 
De flödesanalyser som tagits fram och ligger till grund för 

potentiella drifttimmarna, som i sin tur bygger på den 

ekonomiska analysen, kommer från säkra källor vad gäller 

Åman. Denna analys har satts samman av SMHI, vilket anses 

som en säker källa, den osäkerhet som finns inbyggd i 

potentiell produktion är den teoretiskt framräknade effekten hos 

nuvarande aggregat, vilket är behandlat ovan. 

 

För Rickleån har flödesanalysen tagits fram via flöden från 

”Planering och Optimeringsavdelningen”, och potentiell 

produktion har blivit produkten här, efter de olika konceptens 

förmåga att svälja vatten. Denna siffras felkälla beror på hur 

”normal” vattentillgången varit under detta år. Dock kommer 

förhållandet mellan koncept och nuvarande anläggning vara 

konstant. Sjunker drifttimmarna faller vinsten i SEK för 

koncepten, samtidigt som följaktligen vinsten ökar vid ökande 

av potentiella drifttimmar, men med en inbördes skillnad som 

förblir konstant.  
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Finns eventuella implementeringsmöjligheter för 
koncepten i utskov för storskaliga anläggningar 
Ja, några av de redovisade koncepten har möjligheter inom 

denna gren. Dock har ingen större tid lagts på detta varför detta 

mest kan räknas som spekulation. 

 

Ett givet val för implementering ses VLH-turbine som, då 

denna är tänkt att enkelt och billigt monteras vid små 

reglerdammar med endast få meters fallhöjd. Tekniken är 

fiskvänlig vilket kan vara lockande då de i vissa fall tvingas 

släppa vatten för fiskens skull. En annan fördel är att den kan 

hissas upp vartefter det skapas fria vattenvägar vid eventuella 

behov att släppa större mängder vatten, vartefter aggregatet kan 

fungera som plugg i arbetsläge.  

Då en frekvensomriktare följer med som standard har 

aggregatet stora möjligheter att kunna arbeta med variationer 

vad gäller flöde, vilket också borde vara förgyllande. 

 

Ett annat möjligt koncept är kompakt koncepten av bulbtyp, 

från Kössler och ANDRITZ. Dessa tekniker är fullt dränkbara 

vartefter det inte behövs lika stor hänsyn till dessa vid öppning 

av dammluckorna. En implementeringsmöjlighet för denna 

teknik är överfallsdammar var dessa monteras i botten, vinsten 

med dammtypen är att överflödigt vatten för turbinerna kan 

rinna vidare fritt utan att risk för överdämning för 

maskinuppställningen i de fall det tvingas sänka ÖVY:n via 

utskovet. Dock kan svårigheter med småflöden finnas för denna 

typ då det som regel vid skönhetsspill ”endast” spiller upp till 

1-2 m
3
/s. Detta problem finns även för VLH-turbine tekniken. 

 

Ett sista alternativ kräver något mer byggnationer men ger 

däremot en större valfrihet att reglera flödet mot vattendomar, 

då dessa i vissa fall har krav på olika flöden beroende på vilken 

månad. Detta är Ossbergers Cross-flow turbin, denna kan 

konstrueras för många olika flöden samtidigt som den klarar av 

de flesta flöden som återfinns i Sverige. Vilket också ger 

utrymme för större marginaler ur det ekonomiska hänseendet. 

En negativ post för denna teknik mot de övriga är att de tvingas 

bygga en stationsbyggnad nedströms dammen som inte får 

översvämmas. Dock kan det också vara till fördel att inget 

bromsar vattenflödet vid akutöppning av dammluckor. 

 

Minskat underhåll 
Underhållet kommer att minska ifall de väljer att installera 

något av de nämnda lösningarna. Detta beror både på de 

presenterade teknikerna är framtagna med avsikt att klara sig 

med lågt underhåll, samt att nya aggregat har som regel ett 

lägre underhållsbehov än de som sitter installerade i dagsläget, 

därför de har ett antal årtionden i drift. Dock går det att 

spekulera i attden största vinsten ekonomiskt är den dagliga 
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översynen och handpåläggningen som de äldre aggregaten 

kräver med tillhörande dammar, förutsatt att styrning byggs in 

av ytorna. Denna vinst beror dock mer på en konstruktions- och 

teknisk skillnad som grundar sig på det tankesätt som var 

normen vid tiden för tillverkningen. Dagens aggregat kräver 

mindre handpåläggning än dåvarande vilket i slutänden ger 

lägre mantimmar för maskinen att finansiera. Den teknik som 

kan tänkas ha högst underhållsbehov är VLH-turbine. Detta 

beror till viss del på frekvensomvandlaren som kräver 

komponent byten, men även att tekniken som helhet är ny och 

har få likheter med andra tekniker på marknaden varför vissa 

delar av konceptet är obeprövat. En teknik som har något 

minskat behov i förhållande till VLH-turbine är Hydrauliska 

skruven som har både en växellåda och en turbin som kan 

tänkas skapa problem vintertid med isbildning och att isen kan 

tänkas spränga in i lager och plåtdetaljer. Nästa teknik som är 

ytterligare bättre kan tänkas vara Ossberger Cross-flow, denna 

teknik sägs ha väldigt lågt underhåll där det på vissa håll inte 

behövs byta en reservdel under en 30-årsperiod. Dock gäller 

detta endast turbinen som det uppfattas, lagren på sidan om 

turbinvalsen kräver dock ett fettbyte årligen. Växellådan kan då 

vara den svagaste punkten för denna teknik i ett längre 

perspektiv. De olika kompakta koncepten som ANDRITZ och 

Kössler står för, har ett lågt servicebehov. Då ANDRITZ har 

olja i sina båda kommer en servicepunkt om årligt oljebyte ge 

ett något sämre betyg jämfört med StremDiver som sägs kunna 

klara konstant drift under en 10-årsperiod. 

Denna extra vinst är något komplex att plocka fram varför detta 

lämnas åt de eventuellt fortsatta utredningarna, dock kommer 

denna besparing ligga till fördel för de lösningsförslag som 

tagits fram i detta arbete. 

 

Fredriksfors G2 
Detta aggregat saknar reglerstyrka, vilket håller nere 

drifttimmar för aggregatet, i övrigt fungerar det utan större 

problem. För detta aggregat hade författaren för avsikt att få in 

offerter på att bygga om det till en semi-Kaplan, likt det i 

Stormyrforsen. En förfrågan skickades ut till Ossberger, för en 

offert på en Cross-flow turbin. Dock var detta utanför 

arbetsområdet för denna variant, varpå det istället togs fram 

förslag på att sätta in en bulbturbin med vinkelväxel som för 

kraften till generatorn som sätts på utsidan, se Bilaga B1.1. 

Lösningen kräver stora ombyggnationer, något som ses som en 

onödig kostnad då dagens aggregat inte är så pass nött att en 

större reinvestering ses som nödvändig. Efterfrågan var som 

sagt endast en ombyggnation av dagens aggregat till reglerbar. 

En annan förfrågan som skickades ut var till Turab som vid ett 

initialt skede gett ett löfte om att ge prisförslag om tid och 

resurs fanns tillgänglig. Detta verkar inte ha varit fallet då de 

inte återkommit eller svarat på förfrågan. Turab hade mest 
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troligt kunnat ge ett pris på vad en önskvärd ombyggnation 

skulle ha kostat. När inga lämpliga offerter kom in ansågs tiden 

vara bättre investerad i övriga stationer. 

 

Traditionell aggregat uppställning 
En mer traditionell uppställning kan vara intressant i ett längre 

perspektiv. Hur ser det ut om 100 år? Kommer dessa mindre, 

nya aggregat vara aktuella? En säkrare investering i det långa 

loppet kan vara att ta ett möjligt dyrare alternativ för att få 

vertikala aggregat likt Sågfors G2 och Bruksfors G3. Dessa 

sitter i öppen sump med semi-Kaplan med turbinaxel som går 

till en våning ovanför sumpen där växellåda och generator är 

belägen. En sådan ”klassisk” uppställning kunde som sagt ha 

varit intressant. Se Figur 35, där figuren föreställer en sådan 

uppställning med Åman övre som grundskiss.  

 
Figur 35, Lösnings skiss som skickats till Turab för utlåtande och 

prisuppskattning. Lösningen är inskissad i Åman övres anläggning. 

Används med tillstånd av SKAB. 

 

Denna figur skickades till Turab i hopp om att erhålla en 

prisuppgift för uppställningen som sedan kunde skalas om för 

att andra stationer skulle få en ungefärlig kostnad. Detta 

alternativ hade även kunnat ge en skillnad mellan reinvestering 

i de nya koncepten alternativt ett klassiskt. Som tidigare 

beskrivits så erhölls ingen respons runt förfrågningar. 

 

  



72 

 

 
  



73 

 

6. Slutsats 
För de stationer som behandlats mer ingående i detta arbete, har 

lösningar av genomförbar karaktär tagits fram. Dessa tre är 

Åman övre och nedre samt Fredriksfors.  

 För Åman övre rekommenderas en Ossberger Cross-

flow med dubbla ledskovlar, där vardera klarar av 3 

m
3
/s. 

 För Åman nedre rekommenderas en Hydraulisk skruv, 

som klarar hela nominella flödet av 3m
3
/s själv. 

 För Fredrikfors rekommenderas två StreamDivers av 

storlek 10.15, med vardera nominella flöde att sluka 5,5 

m
3
/s. 

 

Då Sågforsens anläggning inte fick en hållbar lösning ur 

ekonomiskt perspektiv uppmanas vidare undersökningar inom 

implementering av ett reglerbart alternativ för hela flödet som 

stationen får bruka enligt vattendom, -8 m
3
/s. Författaren anser 

att Ossberger Cross-flow borde ha en självklar plats i denna 

utredning. 

 

Ambitionen som tidigare fanns var att även Fredriksfors G2, 

skulle behandlas för en mindre ombyggnad och på sådant vis 

erhålla reglerstyrka, fick avstyras då endast ett alternativ kom 

upp och då med en större ombyggnation som följd. Författaren 

anser fortfarande att det endast skall verka för en mindre 

ombyggnation till semi-Kaplan för detta aggregat, dock har en 

ekonomisk utvärdering inte gjorts runt eventuell reinvestering. 

 

Den storskaliga implementeringen för de behandlade 

teknikerna, kan nedstående punkter rekommendera: 

 

 VLH-turbine, denna är enkel att sätta nedströms 

anläggningar samt är fiskvänlig. Den kan vidare höjas 

upp vid för höga flöden, alternativt vinterställas. 

 Ossberger Cross-flow, denna kan regleras efter det 

inkommande flödet vid ”skönhetsspill”, samt har lågt 

underhåll. 

 StreamDiver, Hydromatrix och Straflomatrix, dessa kan 

vara alternativ då man tvingas spilla små till stora 

flöden, dock med fast mått på flödet. Emellertid kan en 

överfallsdam reglera överflödig vattentillgång. 
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Bilaga B1.1 Offert Ossberger 
Lower Aman 

  

For this site we can offer a 2-cell Ossberger crossflow turbine (budgetary 

quote no. 8519-14) with a runner diameter of 1250 mm and an usable width of 

2790 mm, as well as a vertical Kaplan turbine (8529-14). The crossflow 

turbine will require less civil works and less maintenance, but it is a 

little bit less efficient. Please find attached also the sketch no. ON-1835 

of a similar installation. 

  

For the Kaplan proposal we have foreseen a spiral case and a draft tube 

made from concrete. Dimensional drawings of the spiral case and the draft 

tube are included; the wooden formwork should be supplied by others. 

Alternatively we also can offer on request a spiral case and a draft tube 

made of steel. This solution is quite costly, but offers a 

simple connection to a penstock, and might reduce the civil works costs 

significantly. 

  

  

Fredrikfors G2 

  

The rated flow of 10 m3/s is too high for an Ossberger crossflow turbine at 

this rated head. Therefore we offer a Kaplan turbine with a horizontal 

shaft for this site (budgetary quote no. 8530-14). To fit the turbine into 

the existing building structures more easily, it is possible to incline the 

turbine shaft up to 15°, measured to the horizontal. 

  

  

Please note that we did not include installation and commissioning costs in 

the budgetary quotes. There are several possibilities for the extend of 

service (e.g. supervisor installation). In any case, installation and 

commissioning support will be required with the Kaplan turbines. 

All services at site are charged on a time and expenses basis. For 

budgetary purposes you can assume supervision  and commissioning service 

costs of approx. 10% of the machinery price for the Kaplan solutions and 

approx. 5% for the Ossberger crossflow offer. 

  

We hope that this is helpful, and we would be glad if there will be an 

opportunity to proceed and work further on these projects. If you have any 

questions or queries, please don't hesitate to contact us. 

  

P.S. We copy this email to Weckman AB, our representative in Sweden. 

  

Best regards 

    Holger Franke 

    Phone:  +49 (0) 91 41 97 70   

      OSSBERGER GmbH + Co 

  91781 Weissenburg/Germany 

  www.ossberger.de 



II 

 

 



III 

 

 
 



IV 

 

 
 



V 

 

 



VI 

 

 
 

 

 



VII 

 

 
  



VIII 

 

Bilaga B1.2 Offert Kössler 
 
Freundliche Grüße / Best regards 
 
Karl Wieder 
Leiter Verkauf u. Projektierung 
__________________________________________ 
 
Kössler GmbH & Co KG. 
– Verkauf 
Hauptstraße 122–124 
3151 St. Georgen/Stfd., Austria 
 
Tel  +43 2742 885272 130  
Fax  +43 2742 885272 292 
Mobile +43 676 896532 130 
 
K.Wieder@koessler.com 
http://www.koessler.com 
www.voith.com/hydro 
https://twitter.com/voith_hydro 

 
A Voith and Siemens Company 
__________________________________________ 
 
Firmenbuch Nr. FN 381 450 g 
Firmenbuchgericht: Landesgericht St. Pölten 
Sitz der Gesellschaft: St. Georgen am Steinfeld 
Geschäftsführung: Josef Lampl 
Persönlich haftende Gesellschafterin: Kössler GmbH, Firmenbuch Nr. FN 380081 v, Landesgericht St. Pölten 

 

 Budget Offer “Aman Nedre”  

Variant 1 (3m3/s)  
1.0 Technical data  

2.0 Performance data  

3.0 Scope of supply  

4.0 Protective coating  

5.0 List of material specification  

6.0 Enclosures  

7.0 Commercial proposal Kössler GmbH & Co. KG page 2 / 8 060087-SD_BO_rev01.docx  

 

1.0 Technical data Turbine  
Type  SD 7.90_500  
Number of units  1  

Rated gross head  -  m  

Rated net head  5,0  m  

Rated discharge  3  m³/s  

Rated turbine output  ~131  kW  

Rated turbine speed  500  rpm  

Runaway turbine speed  ~1300  rpm  

Elevation of runner C.L. 

referred to minimum net head  

- 1,1  m.  

Local Altitude (assumed)  To be defined  m.a.s.l.  

Synchronous generator  
Type  Permanent Magnet  
Number of units  1  
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Mounting  IM B5  

Output Power  140  kVA  

Voltage  400  V  

Frequency  50  Hz  

Insulation / Temperature rise  F / B  

Shut of valve  
Mode of operation  Hydraulic double acting  

Operating conditions  
Mode of operation  parallel with gird  

Electrical equipment  
Low voltage switch system  400  V  

FU converter  no  
Plant control and protection 
system  

Siemens S7  

 

2.0 Performance data  
2.1. 
Turbineoutput
s and 
efficiencies 
max. net head  
(m)  

max. gross 
head (m)  

Discharge  
(m³/s)  

Turbine 
efficiency (%)  

Turbine output  
(kW)  

5,0  -  3,0  ~90  ~131  
The efficiencies and performance data shall be in accordance with the IEC-standard Publ. 60041  

The indicated performance data are for information only - not guaranteed 

 

2.2. Cavitation  
The basis for the cavitation guarantees is the IEC-Standard Publ. 60 609. The turbine is guaranteed 

against excessive cavitation. Excessive cavitation is defined as any cavitation which effects 

performance, causes damage or results in excessive pitting of the runner, during 8000 hours or two 

years of commercial operation, whatever occurs first. Damages due to chemical composition and 

erosion of water are not included in this guarantee. 

 

2.3. 
Efficiency 
generator 
Current  

cos φ 1,0 [%]  

100 %  ~96  

75 %  ~96  

 
according VDE 0530, EN 60034 

 

3.0 Scope of supply  
3.1. Electro-mechanical equipment 
1  Turbine  YES  
1  Draft tube cone  YES  
1  Water level sensor  NO  
1  Speed sensor  NO  
1  Synchronous generator  YES  
1  Hydraulically operated shut 

of valve  
YES  

1  Packing  YES  
1  Transport – CIF Site  YES  
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1  Erection supervision  YES  
1  Commissioning according 

IEC 62006 Class A  
YES  

1  Training  YES  
2  Documentation in English  YES  
1  Spare parts for turbines 

and generators  
NO  

 
Electrical equipment  
1  Electrical equipment 400V  YES  
1  Transformers  NO  
1  Frequency converter  NO  
1  Low voltage switch system  YES  
1  Plant control and protection 

system  
YES  

1  Battery System 24V and 
DC distribution  

YES  

1  Powerhouse installation  NO  
1  Supervision  YES  
1  Packing  YES  
1  Transport – CIF Site  YES  
1  Erection supervision  YES  
1  Commissioning and 

training  
YES  

1  Engineering and 
documentation  

YES  

 

3.2. To be provided by customer  
Not included in the scope of supply:  

 Access with heavy lorry must be possible  

 The foundations have to be accurate to size and set  

 Power house crane  

 All concrete works have to be finished  

 A lockable room for storage of the small parts and tools  

 Water drainage and damming  

 Site power supply connection  

 Rails, protective enclosures if not specified  

 Powerhouse drainage  

 Cable channels in the concrete with covers  

 Pipes in the concrete for hydraulic lines  

 Electrical Equipment with wiring  

 Steelstructure as emergency shut off valve, trash rake, stoplogs …  

 

4.0 Protective coating  
Sandblasting SA 2 ½  

Water contacted surfaces coating thickness 420 μm  

Air contacted surfaces coating thickness 200 μm  
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5.0 List of material specification  
5.1. Turbine 
Description  

Standard  Code No.  Name  appropriated  
ASTM Standard  

Runner blade  DIN-EN 10283  1.4317  GX4CrNi13-4  ASTM A743 
Gr.CA6NM  

Runner hub  DIN-EN 10283  1.4317  GX4CrNi13-4  ASTM A743 
Gr.CA6NM  

Discharge ring  DIN-EN 10025-2  1.0038  S235JR  ASTM A570 
Gr.36  

distributor ring  DIN-EN-10025-2  1.0038  S235JR  ASTM A570 
Gr.36  

Draft tube bend  DIN-EN 10025-2  1.0038  S235JR  ASTM A570 
Gr.36  

 

6.0 Enclosures  
 

 

BUDGET PRICE SCHEDULE - ALL PRICES IN 
EURO  
BUDGET OFFER No .: “Aman Nedre”  
Item No.  Quantity  Description of 

equipment  
Total EURO  

1.0  Mechanical and electrical 
equipment  

260.000,--  

StreamDiver SD - 790_500  

 

  



XII 

 

Bilaga B1.3 Offert VLH-Turbine 
 

Dear Sir Gunnebrink,  
 
Prices are customized according to the delivery scope, size of turbine and generator output that 
comes from the site characteristics. They may range from 1800 € / kW up to 3500 €/kW without Civil 
Work costs. If you come back to me with some precise measurements of head and flow of a potential 
site I can send you a price estimate. 
 
Regarding the cold climate requirements, we are now installing three turbines in Canada. The 
solution we decided was to install some heaters in the bulbs in order to maintain an appropriate 
temperature in the turbines.  
 
Best regards, 
 

 

Hadrien VRBA 
 
Business Engineer 
MJ2 Technologies S.A.S. 
ZA Millau Larzac 
12230 La Cavalerie 

Mobile : +33 688 742 620 
Standard : +33 565 599 946 
www.vlh-turbine.com 
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Bilaga B1.4 Offert ANDRITZ Atro 
 
Hello Per, 
we have not yet a screw turbine running in Skandinavia but we are working on it. So please send me 
the drawing, we will check it and give you a feedback. 
Enclosed is our brochure, there you can get some basic information. We normally use angles between 
22° and 30° but we can use 35° as well. This depends a bit on the head. As many of our system are 
running at natural rivers the flow and head conditions are changing permanently which is not a 
problem for the screw. If the tailwater is rising the head is decreasing which means less power and the 
efficiency is decreasing a bit because of the losses in the rising tailwater. A vertical screw would not 
work as the water would not turn it. Furthermore we would not be able to get sufficient flow in and the 
longer bearing would be a problem. We have no efficiency  curves as we are customizing the systems 
according to flow and head conditions. What pictures and information material do you have? Do you 
need some more information? Of course you can use it. Any questions please feel free to contact me. 
Best regards 
Mathias 
 
Hello Per, 
sorry, I was on business trip the last 3 weeks. For 10m³/s we need 2 screw as one would not fit in the 
existing building. Price for 2 screws including 1 Frequency Converter approx. 530.000 EUR without 
delivery, installation, screens and sluice gates. Is this of interest for you? If yes we can provide a 
detailed quote if you fill out the enclosed form. 
Thanks and best regards 
Mathias 

  
Hello Per, 
the efficeincy is approx 75% without Frequency Converter. What was the head? Sorry, I can´t find it. 
Thanks 
Mathias 
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Bilaga B1.5 Offert ANDRITZ Hydro 
 
Dear Per, 
 
Thank you for your interest in our HYDROAMTRIX (HM) technology. Enclosed please find our product 
brochure and product slide presentation including sketch and charts which explain the application 
range in further detail.  
 
Last but not least I tried to answer your various questions (inserted below). 
 
Hope that helps. In return for my efforts I kindly ask you to send me an electronic  copy of your thesis. 
 
Alex  
 
Mit freundlichen Grüßen / Best Regards 
 
Alexander Bihlmayer 
 
Product Management Hydromatrix®  
 

ANDRITZ HYDRO GmbH 

Lunzerstraße 78 
4031 Linz, Austria 
Phone: +43 (732) 6986-74261 
Fax: +43 (732) 6980-2554 
Mobile: +43 664 961 4512 
www.andritz.com  

 
 
 

From: Per Gunnebrink [mailto:per.gunnebrink@skekraft.se]  

Sent: Dienstag, 29. April 2014 15:36 

To: Bihlmayer Alexander 

Subject: Hydromatrix, small scale hydro reinvestment 

 

I’m investigating the potential in reinvesting in small scale hydroplants.  
If it’s possible I would like to have some more info in the subject: 
 
The different sizes, -power, head, flow, price.  
Standardized size (runner diameter) of 1130 mm, two designs (HYDROMATRIX = 
”mini bulb turbine”, Straflomatrix = straight flow axial turbine 
Charts showing unit power (incl. All major losses !) related to gross head and unit 
discharge 
Price per Turbine-generator unit approx 450,000 EUR 
 

I have only found a chart in this matter, wich could leave room for error in my thesis. 
 
What happens if you go under the recomendation in head, or flow?  
Gross heads below 5 m are techncially feasible but in reality not economically viable 
(unless you have a constant head of let´s say 3.5 m all year round or a very attractive 
energy tariff as was/is the case at the Chievo dam plant) 
Heads below 2 m are technically not suitable for axial turbines of this type. For 
extremely low heads below 2 m we recommend technologies such as hydrodynamic 
screws. (see enclosed brochure of our in-house product from ANDRITZ RITZ ATRO) 
Minimum unit discharge for HM turbines is about 5 m3/s (see charts) 
 

Is it possible to use head under 2 m or flow under 2 m3/s with any of your sizes? 

mailto:per.gunnebrink@skekraft.se
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No, it is not. For such cases, I recommend to use hydrodynamic screws or micro 
turbines (ANDRITZ does supply screws, but no micro turbines) 
 
Is there any problem to have vertical standing Hydromatrix (put in place of a old 
machine)? 
No, basically no problem 
 

Efficiency curves for the different sizes with, and without, frequency converters 
You can calculate the approximate overall efficiency (means: including all hydraulic 
and electric losses) using the output figures on the charts and the formula for the 
theoretical net hydraulic output. The peak net turbine efficiency at design point is 
about 92 %, 
 

Am I allowed to use your pictures and charts in my paper, and maybe some info? 
You are as long as you follow proper citation rules by listing the source of the 
information.  
 

But of course am I intrested also in straflomatrix. 
See enclosed slide presentation for details. StrafloMatrix units are ideally suited for 
plant sites with space (or TG-unit weight) restrictions. The downside is the slightly 
smaller output (compared with HM) caused by the friction losses of the water filled 
rotor/stator gap. 
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Bilaga 2 
 

Bilaga B2.1 

 
Figur 6, Francisturbin. www.tfd.chalmers.se 

 

Bilaga B2.2 

 
Figur 7, Kaplanturbin. www.tfd.chalmers.se 

 



XVII 

 

Bilaga B2.3 

 
Figur 8, Bulbturbin av typen schaktturbin. Används med tillstånd av OSSBERGER Turbinenfabrik 

GmbH. 

 
 


