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Sammanfattning 
Svensk Vattenkraftförening har upplevt behov av att hänvisa till branschens tjänsteleverantörer 
och leverantörer av komponenter till småskaliga vattenkraftverk vid förfrågningar från 
internationellt och inhemskt håll. Detta examensarbete har gjorts med syfte att möta detta behov, 
genom att kartlägga företag aktiva inom branschen småskalig vattenkraft. 

Utifrån initiala undersökningar och litteraturstudier bearbetas en modell fram för hur 
enkätundersökningen ska presentera samlad information. De samlade koncept och meningar som 
skapats under förstudien används för att utforma en lista av aktiviteter som hör till processen att 
starta, driva och underhålla ett vattenkraftverk. Stöd för att aktiviteternas förekomst tas från olika 
register över liknande branschers kategoriseringar och branschföretags 
verksamhetsbeskrivningar. Detta sammanvägt med de svar som samlats in från intervjuer och 
enkäter skapar ett ramverk med fördefinierade aktiviteter. 

De huvudsakliga metoder som använts för att identifiera branschens aktörer, är att intervjua en 
handfull ägare av småskaliga kraftverk samt kontakta de kraftverksägare och medlemmar i 
Svensk Vattenkraftförening som uppgett e-postadress. Den grundläggande frågan är vilka företag 
man varit i kontakt med under sin kraftverksamhet. En tidig bearbetning av de fördefinierade 
aktiviteterna användes som stöd. Kompletterande metoder är att välja företag som förekommit i 
svensk vattenkrafts medlemsmatrikel, som stödmedlemmar samt företag som gjort reklam i 
branschtidningen SERO-journalen de senaste fem åren.    
Företagen presenteras i ett separat kompendium. Enkäten utformas utifrån de samlade koncept 
och meningar som skapats under förstudien och den fördefinierade listan av aktiviteter utgör 
ramverket för hur företagens respektive verksamhetsområde beskrivs. Därutöver presenteras 
allmän information, så som kontaktpersoner på företaget och en verksamhetsbeskrivning i fritext.  

Nyckelord: Småskalig vattenkraft, kartläggning   
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Abstract 
By request of the Swedish Hydropower Association a market survey of companies that operates 
in or in close cooperation with the small hydro power market was undertaken during the spring of 
2012. The association has noticed a surge in interest regarding small hydro power from both 
domestic and foreign entities and wants to proactively engage this interest.  

The main methods used to survey the market was to interview a handful of small hydropower 
plant owners and contact owners of hydropower plants and members of the Swedish Hydropower 
Association that had listed an e-mail address. The fundamental question is what companies the 
interviewees have come in contact with in regards to things related to the power plant. An early 
draft of the pre-defined criteria is used as support. Besides choosing the companies in regards to 
their responses to the interviews, some companies are also selected from appearing in the 
Swedish Hydropower Association members cadastral who are supporting members and 
companies that have published adverts during the last five years in the SERO-journal, a trade 
journal. 

The design of the survey sets the standard for how the companies are presented. The first part 
describes general information, if available. This is information such as company representative 
and a brief description of what the company does. The information following is what services and 
products the company offer in what categories. The categories has been determined by comparing 
how similar trade organizations have set up their categories, this combined with the results from 
interviews and surveys sets the structure for our categorization of activities. 

K ey-words: Small hydro, Market survey 
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Förord 
 
Tillgången på energi är en avgörande faktor för människans existens och välbefinnande. Med ett 
växande globalt behov av fossila bränslen så är det att förvänta att priset på energi kommer att 
stiga om inte energimixen späds ut av mer hållbara alternativ. Att utnyttja vattendragen bör 
kännas naturligt, då det är den naturliga resurs som Sverige har mycket av. Sverige har en lång 
historia och tilltro till vattenkraften. Att ge eldsjälar en bättre möjlighet att bidra till den totala 
mängd energi som Sverige kan producera är ett logiskt steg för att minska Sveriges utsläpp och 
fossila energiberoende. En ståndpunkt vi författare har är att den småskaliga vattenkraften är både 
viktig och önskvärd för att uppnå 2020-målen och öka andelen förnybar energianvändning.  

 

Vi vill ta tillfället att tacka vår handledare Professor Thomas Sandberg vid Institutionen för 
Industriell Ekonomi och Organisation för hans engagemang och hjälp.  
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1 Inledning 
Det här examensarbetet är sprunget ur ett behov av att identifiera och även synliggöra de företag 
som verkar inom småskalig vattenkraftindustri. Styrelseledamoten Thomas Sandberg för Svensk 
Vattenkraftsförening (SVAF) blev under 2011 kontaktad många gånger i egenskap av 
branschföreträdare från både internationellt och inhemskt håll, och han identifierade svårigheten 
att hänvisa till en källa med samlad information om branschens sammansättning. Vid 
förfrågningar från utlandet var det problematiskt att hänvisa till de företag som kunde bistå med 
en specifik tjänst eller produkt, något som mycket väl kan ha lett till förlorade affärstillfällen. Då 
Sverige har en lång historia av småskalig vattenkraft och kompetensen säkerligen är 
konkurrenskraftig internationellt, tyckte han det var beklagligt att det inte fanns bättre samlad 
information. I egenskap av professor på KTH utannonserade han därför att SVAF efterfrågade ett 
examensarbete som tog tag i problemet. 
Vi författare sporrades av att kunna göra ett så värdeskapande examensarbete, och gav oss 
tillsammans med Thomas Sandberg i kast med att reda ut hur uppdraget från SVAF kunde 
formuleras i praktiska termer. I ett tidigt skede funderade vi över hur företagen kunde samverka 
för att bli synligare och slagkraftigare, och vi kom fram till att även om en teoretisk diskussion 
om utformningen av en sådan samverkan är önskvärd, skulle en utförlig branschsammanställning 
göra företagen just precis synligare och slagkraftigare men också mycket mer. En 
branschsammanställning skulle dessutom ge värde till alla de kraftverksägare som tidigare 
lämnats att själv skapa sig en sammanställning av företagen som kan utföra den service de 
behöver.  

Efter att Thomas Sandberg fört fram våra synpunkter vid SVAF:s första styrelsemöte 2012 
bestämde vi en mer distinkt formulering av uppdraget. Uppdraget formulerades som att kartlägga 
de företag som är verksamma i processen att starta, driva och underhålla ett småskaligt 
vattenkraftverk. Den vida formuleringen inbegriper de företag som sällan eller kanske bara en 
gång utfört arbete åt en ägare av ett småskaligt kraftverk. Vi såg styrkan i denna formulering, då 
vissa projekt är av så sällsynt natur att de endast utförs på vattenkraftverket en gång under någons 
arbetsföra tid och någon specialisering därför blir omöjlig. Det finns exempel på vattenkraftverk 
som är 100 år gamla, och ännu har samma turbin och få stora förändringar på dess 
ursprungskonstruktion. Med tanke på detta, kan man förvänta sig att det finns företag som jobbar 
mot en bredare marknad men har viss värdefull kompetens inom området. Speciellt 
anläggningsbyggare är exempel på mycket kunniga och kapabla personer med liten eller kanske 
ingen erfarenhet av installationen av ett småskaligt vattenkraftverk, fast ändå väldigt nyttig 
erfarenhet från installationen av närbesläktade vattenbyggnadsprojekt. 
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SVAF har uttalat ambitionen att synliggöra företag verksamma inom branschen för småskalig 
vattenkraft. För att uppnå denna ambition har en uppdragsbeskrivning formulerats: Branschen för 
småskalig vattenkraft ska utforskas och i en kartläggning presenteras en sammanställning av de 
företag som är verksamma i processen att starta, driva och underhålla ett småskaligt 
vattenkraftverk. 

Målsättningen är att kartläggningen ska presentera information om företagens 
verksamhetsområden, så att ett urval av företag finns representerade som verksamma med varje 
beståndsdel i processen att starta, driva eller underhålla ett småskaligt vattenkraftverk. På detta 
sätt blir företagen både synligare och slagkraftigare, och detta arbete skapar ett värde för de ägare 
av småskaliga vattenkraftverk som behöver hjälp med någon aktivitet i processen. Ambitionen 
med arbetet är att den som ämnar bygga eller rusta upp ett småskaligt vattenkraftverk efter att ha 
läst kartläggningen ska veta mer om marknaden och dess tjänster och var man lättast kan 
överblicka utbudet av utrustning och tjänster inom denna bransch.  

 

 Uppdrag från SVAF:  

Branschen för småskalig vattenkraft ska utforskas och i en kartläggning presenteras 
en sammanställning av de företag som är verksamma i processen att starta, driva 
och underhålla ett småskaligt vattenkraftverk. 

 Syfte – Att underlätta upptäckten av aktörer i branschen så att tillgängligheten på dess 
tjänster och produkter ökar.   

 Mål – Att samla in och sammanställa information om branschens aktörer i form av ett 
kompendium, så att den blir användbar för en ägare av och intressent i småskalig 
vattenkraft.  

 Målgrupp – Aktörer och de som intresserar sig för branschen.  
 

Arbetets frågeställningar är därför: 

 Hur startas, drivs och underhålls ett småskaligt vattenkraftverk? 

 Hur identifieras företagen som ska ingå i kartläggningen? 

 Hur kan kartläggningen presenteras? 
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2 Metod  
I detta kapitel presenteras det tillvägagångssätt som har använts för att kartlägga branschen för 
småskalig vattenkraft, och de begränsningar som metodvalet innebär.  

2.1 Struktur 
Strukturen för kartläggningen är följande: 

Del I benämns inledning. Delen behandlar bakgrunden till varför kartläggningen har gjorts och 
vad den ämnar svara på och metoden enligt vilken kartläggningen har gjorts.  

Del II benämns konceptuellt ramverk. I avsnittet beskrivs det intensiva förberedelsearbete som 
gjorts inför den enkät som är underlag till kartläggningen. Avsnittet har kapitlen: Elproduktion 
från vattenkraftverk, Vattenkraftens värdekedja och Vattenkraftverkets utrustning.  

Del III benämns kartläggning. Avsnittet beskriver enkäten, enkätutskicken och resultatet av 
dessa. Kartläggningen manifesteras genom en branschlista i ett separat kompendium.   

Del II. Konceptuellt ramverk 
Kartläggningen av branschen ska resultera i ett separat kompendium som listar information om 
företagen i branschen. Med branschen menas de företag som bistår med att leverera tjänster och 
utrustning till småskaliga vattenkraftverk. För att skapa kompendiet krävs ett intensivt 
förberedelsearbete. Bland annat en litteraturstudie och ett förberedande arbete till en enkätstudie.  

Litteraturstudien ska presentera en översikt av området småskalig vattenkraft. Litteraturstudien 
presenterar författarnas samlade kunskap om det småskaliga vattenkraftverkets konstruktion och 
de lagar och andra förutsättningar man tar hänsyn till vid konstruktion, drift och underhåll av ett 
småskaligt vattenkraftverk, samt vattenkraftverkets roll i det svenska energisystemet.  

Med den samlade kunskapen från litteraturstudien ska ett antal aktiviteter identifieras som anses 
höra till processen att starta, driva och underhålla ett småskaligt vattenkraftverk. Aktiviteter 
används som ett samlingsord för all den verksamhet som behöver utföras i processen att starta, 
driva och underhålla ett småskaligt vattenkraftverk.  Dessa aktiviteter får utgöra ett ramverk för 
det fortsatta kartläggningsarbetet som riktar in sig på att reda ut vilka aktiviteter som utförs av 
vilka företag. 
Förutom litteraturstudien används kompletterande metoder för att identifiera aktiviteter. En av 
dem är att jämföra hur andra branschsammanställningar ser ut, samt att läsa 
verksamhetsbeskrivningar hos några av branschens företag. En annan viktig metod för att skapa 
sig kunskap är personliga intervjuer och intervjuer per telefon av ett antal ägare av småskaliga 
vattenkraftverk.  

Del III. Kartläggning 
Utifrån det nämnda ramverket med aktiviteter i processen att starta, driva och underhålla ett 
småskaligt vattenkraftverk utformas en enkät. Enkäten frågar efter den information om företagen 
som är intressant att sammanställa i kompendiet. Enkäten ber om kontaktrelaterade uppgifter och 
företagens egen åsikt om vad de tillhandahåller för varor och tjänster.  
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Enkäten skickas ut till två olika grupper med olika syften. Det första utskicket sker till ägare av 
småskaliga vattenkraftverk. Syftet med denna fas i kartläggningsarbetet är att identifiera företag 
som hör till branschen, och som sedan ska undersökas och kontaktas. Det poängteras att man 
frågar sig vilka företag man varit i kontakt med i processen att starta, driva och underhålla sin 
kraftverksamhet och att enkäten med dess aktiviteter ska användas som stöd för att komma ihåg 
företag – inte för att denna grupp förväntas fylla i enkäten. 

Svaren från kraftverksägarna om vilka företag de haft hjälp av leder sedan till att välja ut vilka 
företag som ska få enkäten skickad till sig, och vars svar utgör grunden för kompendiet.  Andra 
metoder för att identifiera företag används jämsides med detta: SVAF:s hemsida och andra 
hemsidor som sammanställer information av småskalig vattenkraft söks igenom och de företag 
som gjort reklam i SERO-journalen de senaste fem åren väljs ut.  

De företag som har valts ut får sedan en enkät som utformas med stöd av den kunskap som 
erhållits i litteraturstudien. Enkäten ber om kontaktrelaterade uppgifter och företagets åsikt om 
vad man tillhandahåller i form av en två sidor lång lista av aktiviteter eller verksamheter som hör 
till processen att starta, driva eller underhålla ett småskaligt vattenkraftverk. Enkätsvaren 
sammanställs i kompendiet, som kompletteras med information om ej svarande företag som fylls 
i av författarna själva.    

2.2 Avgränsning 
Den brett formulerade uppdragsbeskrivningen kräver en avgränsning vad gäller arbetets ambition 
att kartlägga. Som nämnts var uppdraget att utforska och i en kartläggning presentera en 
sammanställning av de företag som är verksamma i processen att starta, driva och underhålla ett 
småskaligt vattenkraftverk. Arbetet ska inte göra anspråk på att identifiera alla företag som är 
verksamma inom varje område. Målsättningen är istället att säkerställa att ett tillräckligt stort 
antal företag finns representerade inom en kategori av aktiviteter så att en läsare och 
kraftverksägare får ett bra underlag vid offertförfrågningar. Med ett lämpligt offertunderlag 
menas mellan 3-5 företag och det är därför ambitionen att det vid färdigställandet finns så många 
leverantörer av turbiner, elutrustning, entreprenadarbete och så vidare. 

Vissa företag kan av olika anledningar komma att felaktigt presenteras som verksam aktör med 
en aktivitet. Denna typ av fel utgör en begränsning för hur kartläggningsarbetet utförs, då 
företagen själva får tycka till om vad de anser sig kunna erbjuda från en lista av oss fördefinierade 
aktiviteter. Fördefinierade aktiviteter skulle kunna tänkas passa illa för att beskriva vissa företags 
erbjudanden. Exempelvis skulle ett företag med rätta kunna anse sig kunnig inom service och 
reparation om man ägnar sig åt högspecialiserad reparation av sina egna produkter, fastän det för 
en läsare av kartläggningen kan misstolkas som en mer generell kunnighet. Trots att detta leder 
till missförstånd, anses fördelarna i en likformig presentation av de olika företagen överväga 
nackdelarna: Med fördefinierade aktiviteter kan man exempelvis lätt sortera ut de företag som 
erbjuder det man är intresserad av.    

2.3 Faktainsamling 
Arbetet har delats in i del I, del II och del III, varav de två senare delarna kvarstår efter detta 
kapitels slut. Del II bygger upp ett konceptuellt ramverk för att beskriva marknaden. Marknaden 
utgörs av aktörer aktiva inom småskalig vattenkraft. Ramverket ska besvara frågor som:  
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 Hur kategoriseras aktörerna?  

 Hur ska kriterier för avgränsning författas? Exempel på avgränsande kriterier för att vara 
en aktör inom marknaden kan vara kontinuitet och uttalad ambition inom området. 

 I vilka regioner är aktörerna aktiva? 

 Vad för typ av information ska listas om aktörerna? 
Det teoretiska ramverket har behövt utformas på ett sådant sätt att kartläggningen ur 
arbetshänseende gått att göra inom ramen för arbetet, men också så att den sammanställda 
informationen blir användbar för en ägare av ett småskaligt vattenkraftverk. Ambitionen har varit 
att göra aktörer sökbara dels på region och dels verksamhetskategori. Så har också skett, dock har 
få leverantörsföretag angett specifika regioner. 

Vid första mötet med Thomas Sandberg fick vi material som kunde vara matnyttigt för rapporten. 
Bland detta material var en handbok för småskalig vattenkraft som SVAF självt producerar. 
Handboken ger en bra bild av de moment som ingår när ett småskaligt vattenkraftverk startas och 
drivs. Arbetet har tagit fasta på mycket av det som denna handbok behandlar och kompletterat 
med information från olika källor vid behov.  För att namnge ett fåtal så har hemsidorna för 
SVAF och SERO länkat till bra kompletterande information. Övrig information har hittats genom 
sökningar på internet. Informationen om företag och kraftverksägare kommer främst från 
enkätundersökningen, SVAFs hemsida och SVAFs medlemsmatrikel. En djupare redovisning av 
enkätundersökningen återfinns senare i modellkapitlet. Litteraturstudien är menad som en 
orientering i branschen för läsarna. Beställaren själv antas dock vara insatt i branschen. 

I litteraturstudien har vattenkraftverkets konstruktion beskrivits, samt hela energivärdekedjan från 
lägesenergi till elektisk energi.  Intervjuer av ägare av vattenkraftverk eller andra medlemmar i 
SVAF sågs som ett bra komplement till litteraturstudien för att utveckla ett konceptuellt ramverk. 
Intervjuerna har varit såväl telefonintervjuer, mailkorrespondens som intervjuer på plats. Dessa 
uppmuntrades att minnas vilka företag de varit i kontakt med som kanske utfört arbeten med 
anknytning till deras egen kraftverksamhet. Tanken har varit att hitta nyckelpersoner som har 
lång erfarenhet inom småskalig vattenkraft och genom kontakt med dessa dra nytta av deras 
nätverk och hitta nya personer att kontakta och att fortsätta i detta förfarande fram till en tidsgräns 
eller att ingen ny person hittas. 

För att identifiera aktörerna finns det flera tänkbara sätt att gå tillväga. Nedan listas några av de 
metoder som har övervägts. I samtliga metoder ingår att utarbeta en framgångsrik intervjustrategi.  

Kända aktörer: Till exempel ABB och återförsäljare till ABB. Svensk Vattenkraftförening har i 
sin medlemsmatrikel 43 företag, en grund till en databas men det finns med säkerhet betydligt fler 
företag som arbetar med de olika stegen som behandlas vid byggnation av ett vattenkraftverk. 
T.ex. så har Fortum har ett stort antal småskaliga kraftverk. Tekniska verken i Linköping, 
Mälarenergi och Skellefteå Kraft är också intressanta företag att söka kontakt med.  

Metod 1. Vilka företag/individer har fått elcertifikat för småskalig vattenkraft sedan 2005? 
Genom att finna denna offentliga information kan man kontakta de ägare av småskalig vattenkraft 
som fått elcertifikat. Förhoppningsvis har ett antal av dessa gjort upprustningar och 
nyinvesteringar, och kan dela med sig av information om hur de gått tillväga och vilka de varit i 
kontakt med.  



13 

 

Metod 2. Intervjua branschexperter. Be personer i olika geografiska regioner berätta om de 
företag de känner till som är aktiva i sin region.  

Metod 3. Söka efter listor över aktörer. Utnyttja den redan samlade informationen om inblandade 
leverantörer av varor och tjänster inom vattenkraftproduktion.  

Metod 4. Använda Svensk Vattenkraftförenings medlemsförteckning, med ca 850 medlemmar, 
varav 400 med kraftverk.  

2.4 Metodologisk diskussion 
Efter detta kapitel kvarstår två delar: Del II. Konceptuellt ramverk samt Del III. Kartläggning. 
Den första delen fokuserar på att utveckla en förståelse för hur man identifierar de aktörer som 
levererar varor och tjänster som har med småskalig vattenkraft att göra. Del III förutsätter att del 
II är besvarad, då delen hanterar att presentera en samlad kartläggning av de olika aktörerna. 
Arbetet placerar ut sig efter en tidsaxel. Situationen är inte obekant, och man kan se likheten i den 
enkla konceptualiseringen som visas i figur 1. Den presenterades i en föreläsning om metodologi, 
och visar hur en fallstudie används som förberedelse till en undersökning (Kaulio, 2011). 
Metoden som används i del II är dock ingalunda en fallstudie, utan bör som tidigare benämnas 
litteraturstudie eller en förberedelse till enkätstudie.  

 
F igur 1 Konceptualiser ing över metodvalet över tiden (K aulio, 2011) 

 

I del II används en samling metoder förutom litteraturstudien, såsom att jämföra branschlistor på 
internet. Arbetsgången går inte att specificera i detalj i förväg och följer ett interpretivistiskt 
paradigm. Metoden är kvalitativ till sin natur, och det ontologiska antagandet är att verkligheten 
är en social konstruktion och det epistemologiska antagandet att författarna påverkar vilken 
kunskap som samlas in. Metoden som används för att identifiera aktörerna går inte för en 
granskare att identiskt återskapa. Reliabiliteten blir därför begränsad. Eftersom den djupgående 
förstudien kommer att genomföras med kvalitativa källor, kan arbetet förväntas ha hög validitet.  

I del III används en kvantitativ enkätundersökning som metod. Denna genomförs istället under ett 
positivistiskt paradigm. Den tredje delen kommer vara intersubjektivt prövbar och hålla hög 
reliabilitet. Enkätundersökningen kommer också vara generaliserbar så till vida att de aktörer som 
identifieras troligen finns representerade i liknande branscher, exempelvis storskalig vattenkraft. 
Strukturen av aktörer är med stor sannolikhet liknande även i andra länder.  
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Genom att dela upp arbetet i två delar i tid och metodval säkras därför att vetenskapligheten i 
arbetet blir möjligt att granska efter de riktlinjer som gäller för de olika metodvalen och under de 
olika vetenskapsparadigmen.   
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Del II ‐ Konceptuellt ramverk 
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3 Elproduktion från vattenkraft 
Kapitel 3 till och med 6 utgör en litteraturstudie, som beskriver hur det går till att starta (eller 
återstarta), driva och underhålla ett vattenkraftverk. Det är ett förberedande arbete inför själva 
kartläggningen. En tanke är att utöver att nämna vad man behöver tänka på när man exempelvis 
väljer turbin, även ha fokus på vilka aktörer som erbjuder de varor och tjänster som är 
inblandade. Detta inledande kapitel i litteraturstudien behandlar svensk elproduktion med ett 
avsmalnande fokus på småskalig vattenkraft och dess roll.   

3.1 Vattenkraften historiskt och idag 
Vattenkraft har använts sedan urminnes tider i strävan att förenkla försörjningen och öka 
produktiviteten. Likt hur seglet utnyttjade vinden, kom man tidigt på hur vattenkvarnar kunde 
utnyttja vatten. I Sverige finns sådana beskrivna sedan 300 e. kr. Detta var så kallade skvaltor, 
med paddlar fästa kring en vertikal axel som träffades av vattnet från en träränna.  

Sin nuvarande form fick den under utvecklingen i samband med industrialiseringen av Frankrike 
och andra centraleuropeiska länder. Att det var här som utvecklingen av kraftutvinning från 
flödande vatten skedde berodde på hur naturtillgångarna var belägna. Mellan 1800 och 1850 
ökade behovet av kraft, något som huvudsakligen tillgodosågs med kol som energikälla i 
engelsmannen James Watts ångmaskin. Frankrike hade svårare att bryta kol, och med sina stora 
vattentillgångar utlyste man en tävling för att utveckla ett bättre sätt att utnyttja dessa än de 
många vattenhjul man hade. På så vis uppfanns den första vattenturbinen av Forneyron 1827. 
Denna kom sedan att utvecklas till Francisturbinen och Frankrike blev en ledande industrination 
genom sin snabba exploatering av vattentillgångarna (ESHA 2002). 

Andra europeiska länder tog snabbt efter idén från Frankrike om att använda vatten som 
energikälla. Andra turbiner med bättre verkningsgrader under olika specifika betingelser 
utvecklades i Ungern (Impulsturbinen), Österrike (Kaplanturbinen). Endast en av de fyra 
huvudsakliga vattenturbinslagen utvecklades i USA, nämligen Peltonturbinen. De europeiska 
turbinerna spred sig snabbt ut i världen, och som första kraftslag hade vattenkraftbranschen i 
Europa en central roll för att elektriciteten fördes ut till många samhällen ute i världen (ESHA 
2002). 

Sveriges betydelse för vattenkraften ska inte underskattas. Redan 1840 hade en svensk ingenjör 
vid namn Antenor Nydqvist studerat Forneyrons vattenturbin och förde hem kunskapen till 
Sverige, där kommersiell tillverkning av vattenturbiner satte fart. Snart startade han NOHAB, 
som kom att anses som ett av de viktigaste och anrikaste turbinföretagen internationellt fram till 
dess nedläggning 1980. Uppfinningen av trefassystemet förärades svensken Jonas Wenström, 
känd som grundare till ASEA (ABB). Med hjälp av denna uppfinning kunde elkraft överföras 
långa sträckor genom högspänd växelström och industrin behövde inte längre vara i närheten av 
vattenfallet. Vattenkraftens starka utveckling inte minst i Sverige, med konsekvensen att den 
svenska industrin kunde blomstra på 1900-talet, är på många sätt ett arv från dessa stora svenska 
uppfinnare och entreprenörer.  
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Produktionen av vattenkraft i Sverige står idag för nära hälften av elproduktionen i Sverige, eller 
66,2 TWh 2010 av totalt 144,8 (KVA 2008; Energimyndigheten 2011b). Av de resterande 78,6 
TWh stod kärnkraften för en stor andel; 55,6 TWh. Vattenkraften utgör en överväldigande andel 
av den förnyelsebara elproduktionen och bidrar tillsammans med kärnkraften till att Sverige har 
en till 97 % koldioxidfri elproduktion. I tabell 1 nedan redovisas Sveriges elproduktion per 
kraftslag samt andelen av den totala produktionen.  Elproduktionen från vattenkraft kommer till 
en dominerande andel från storskaliga vattenkraftverk i älvarna i norr. 70 % av elgenereringen 
från vattenkraftverk sker i Luleälven, Umeälven, Ångermanälven och Indalsälven.   
Tabell 1: E lproduktion per kraftslag i T Wh samt andel av den totala produktionen 

Vattenkraft Vindkraft  Kärnkraft
Kraftvärme i  
industrin Kraftvärme

Kondens‐
kraft

Gas‐
turbiner

Total  netto‐
produktion

Import 
minus  
export

Elproduktion per 
krafts lag (TWh) 66,2 3,5 55,6 6,3 12,8 0,4 0 144,8 2

Andel 45,7% 2,4% 38,4% 4,4% 8,8% 0,3% 0,0% 100,0% 1,4%  
Vattenkraftverk är vanligen försedda med dammar, som gör det möjligt att snabbt ändra flödet 
genom vattenturbinen. Vattenkraftverk har därmed en stor samhällsnytta utöver sin förmåga att 
leverera el genom att de kan agera reglerlast i elnätet. Med kärnkraft som andra dominerande 
kraftslag i Sverige skulle det annars vara omöjligt att anpassa elproduktionen efter konsumtionen, 
då kärnkraftsreaktorer tar mycket lång tid att starta och stoppa. Tack vare vattenkraften har 
Sverige inte samma behov av reglerkapacitet i form av gasturbiner vid konsumtionstoppar som 
exempelvis Danmark har, och ger därmed en ”osynlig” miljöbesparing. Vattenkraftverken, med 
sin reglerkapacitet, har också en central roll i ambitionen att öka elproduktionen genom 
vindkraftsparker som ju har ett oförutsägbart produktionsmönster (SVK, 2012).  

 
F igur 2: Antalet vindkraftverk och vindkraftens utbyggnad (Energimyndigheten 2010) 
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Vindkraften är stadigt ökande och förväntas utgöra en allt större andel av den förnyelsebara 
elproduktionen. 2008 var elproduktionen från vindkraft endast 2 TWh medan den 2010 var 3,5 
TWh, något som motsvarar en nära på fördubbling på två år. Figur 1 ovan visar att den befintliga 
vindkraften och nybyggnationen av vindkraft fördelar sig olika i landet. Planeringsramen för 
vindkraft fram till år 2020 är 30 TWh, vilket inte är detsamma som ett produktionsmål. 
Planeringsramen skapar förutsättningar och innebär att det finns lokaliseringsplaner bland 
kommunerna ute i landet för produktion motsvarande 30 TWh. Hur mycket som byggs avgörs av 
marknaden, och främjas i samhällsplaneringen genom bland annat elcertifikatsystemet och ett 
speciellt ”vindpilotstöd”, för introduktion av storskalig vindkraftproduktion (Energimyndigheten, 
2010). 

3.2 Småskalig vattenkraft 
Distinktionen småskalig vattenkraft är viktig, då det är stor skillnad på storskalig och småskalig 
vattenkraft. Skillnaden är delvis teknisk, men framförallt ekonomisk. Med småskalig vattenkraft 
avses idag installationer med lägre maxeffekt än 10 MW. Denna definition gäller över hela EU 
och ersatte nyligen den tidigare svenska definitionen där maxeffekten var 1,5 MW. Denna vidare 
definition gör att skillnaden mellan olika kraftverk är väldigt stor, så man använder ibland Norges 
distinktion med mikrokraftverk (mindre än 100 kW), minikraftverk (100 kW till och med 1 MW) 
och små vattenkraftverk (1 MW till och med 10 MW). De allra flesta småskaliga 
vattenkraftverken är så små att de går under den tidigare svenska definitionen. 

Det typiska svenska småskaliga vattenkraftverket har ett högt vattenflöde och en lägre fallhöjd. 
Väldigt många småskaliga vattenkraftverk har så pass små dammar att de benämns 
strömkraftverk. Detta innebär att de främst tar tillvara på det vattenflöde som naturligt rinner 
genom vattendraget. Dammen är ofta så liten att den inte magasinerar särskilt mycket vatten. Det 
uppstår flödesvariationer som är onaturliga, men de är långt ifrån de variationer som de stora 
vattenkraftverken i t.ex. norra Sverige kan skapa.   

Effekten på merparten av de småskaliga kraftverken är väl under 1,5 MW. Om mikro- och 
minikraftverkens totala årsproduktion skulle fördela sig jämnt mellan varandra, är 
medelproduktionen för dessa kraftverk 1 000 000 kWh. Ett kalkylexempel för ett sådant kraftverk 
görs i handboken småskalig vattenkraft och har där en installerad effekt på 250 kW, vilket är den 
effekt som enligt resonemanget är representativ storlek på ett genomsnittligt kraftverk. Kapitel 9 
handlar om ekonomin för ett småskaligt kraftverk. Där kommer det att presenteras en tabell som 
indikerar hur ekonomin ser ut för tre småskaliga kraftverk av olika slag.  

Småskaliga vattenkraftverk har vissa nackdelar gentemot större anläggningar, vilket gör att 
lönsamheten är mer ansträngd. Bland annat beror dessa nackdelar på att kostnaden för utrustning, 
installation och drift är högre per installerad effekt ju mindre anläggningen är, eftersom många av 
dessa kostnadsslag är mer eller mindre oberoende av storleken. Trots att elproduktionen är dyrare 
och endast ger ett mindre bidrag till den totala energiförsörjningen finns det ändå bra anledningar 
till att se att de småskaliga vattenkraftverken finns kvar ur ett samhälleligt perspektiv, såsom 
miljöskäl, sysselsättning och decentralisering av elproduktion (Söderberg, 2011).  

Svensk Vattenkraftförening 
SVAF är en ideell, politiskt oberoende intresseförening för småskalig vattenkraft. 
Intresseföreningen bildades 1980 och har ca 850 medlemmar, som främst utgörs av privatägare 
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av småskaliga kraftverk, industrier med egna kraftverk, företag inriktade på småskalig 
vattenkraftproduktion, tillverkare och leverantörer samt även andra personer med intresse av att 
stödja arbetet för småskalig vattenkraftproduktion (Svensk Vattenkraftförening 2012a; Rosén 
2012). Syftet med föreningen formuleras av ordföranden Lars Rosén på den officiella hemsidan 
så här: 
”Föreningens  huvudsyfte  är  att  främja  utvecklingen  av  småskalig  vattenkraft  (<10  MW)  och 
verka för sunda förutsättningar för energiutvinning från småskalig vattenkraft med beaktande av 
dess miljömässiga bidrag till ekologiskt hållbar elproduktion.” (Rosén, 2012) 

På SVAF:s hemsida anser man att fördelarna med vattenkraft är följande (Svensk 
Vattenkraftförening, 2012a): 

• ”Den är lokal, den finns nära elanvändaren 
• Den utvinner förnybar energi utan utsläpp av klimatstörande avgaser eller annat 

långlivat avfall 
• Den använder en beprövad och tillförlitlig teknik  
• Den ger lokala arbetstillfällen  
• Den ger el då efterfrågan är som störst (under vintern) 
• Den har mycket lång livslängd och bidrar till en trygg energiförsörjning  
• Den bidrar till de regionalpolitiska målen med näringsverksamhet i glesbygd  
• Den sprider med sin lokala förankring kunskap om vårt energisystem  
• Den bidrar till teknikutvecklingen med innovationer som vanligtvis först utprovas i 

mindre anläggningar  
• Den utgör ett idealiskt verksamhetsområde för entreprenörer som vill medverka i den 

absolut nödvändiga energiomställningen” 
 

Värdet av den småskaliga vattenkraften sett till dess samlade anläggningskapital i Sverige 
beräknas vara ca 25 miljarder kronor (Svensk Vattenkraftförening, 2012a). Den småskaliga 
vattenkraften omsätter ca 3 miljarder kronor årligen. Detta gör att man inom Svensk 
Vattenkraftförening beräknar att ca 4000 personer försörjer sig på den småskaliga 
vattenkraftsnäringen eller är beroende av den för sin försörjning.       

3.3 Vattenkraftens potential  
Många av de vattenkraftverk som finns i Sverige idag har varit i drift sedan lång tid tillbaka och 
den totala produktionen har legat stabilt kring 65 TWh sedan slutet på 80-talet 
(Energimyndigheten, 2011b). Det kan därför vara frestande att anamma det förenklande och 
felaktiga påståendet att ”vattenkraften i Sverige är färdigutbyggd”. Kraftbolagens bedömning är 
att det finns en möjlighet att bygga ut elproduktionen så att vattenkraften levererar över 100 TWh 
om man endast tog ekonomiska hänsyn (KVA 2008). Dock finns sociala och miljömässiga 
aspekter som gör denna ”fulla potential” ointressant. En stor del av potentialen finns exempelvis i 
de fyra nordliga nationalälvarna Torneälven, Piteälven, Kalixälven och Vindelälven. Dessa ska få 
förbli outbyggda efter beslut av riksdagen. Beslutet bottnar bland annat i de starka protester mot 
vattenkraftens utbyggnad som byggdes upp under 60-talet. Beslutet förväntas heller inte ändras 
inom överskådlig tid. 

SVAF anser att den outnyttjade potentialen för småskalig vattenkraft är nästan lika stor som den 
hos den betydligt energirikare storskaliga vattenkraften: 2,7 TWh outnyttjad potential står sig 
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imponerande i förhållande till Energimyndighetens bedömning av den storskaliga vattenkraftens 
outnyttjade potential som uppgår till endast 5,5 TWh år 2020. Detta framgår i tabell 2. Att den 
småskaliga vattenkraften anses ha så stor potential är anmärkningsvärt, eftersom den småskaliga 
vattenkraften utgör endast 6 % av svensk vattenkraftproduktion. SVAF:s bedömning anser sig ha 
varit saklig och tagit hänsyn till teknik, ekonomi och miljö. Då ett motstående intresse, såsom 
sportfiskare, föreningen älvräddarna eller naturvårdsverket säkerligen är av en annan åsikt, verkar 
SVAF för att det från myndighetshåll utförs en oberoende inventering av den småskaliga 
vattenkraftens potential. En sådan har gjorts nyligen i Norge kallad Norgemodellen. 
Tabell 2: Produktion och potential för småskalig och storskalig vattenkraft (Svensk Vattenkraftförening, 
2012) 

Småskaliga kraftverk,    
Gammal definition (<1,5 MW)

Småskaliga kraftverk 
(<10 MW)

Storskaliga kraftverk 
(>10 MW)

Antal 1692 1869 206
Produktion 1,7 4,3 65
Potential 2,7 5,5  
SVAF:s bedömning av potentialen ska uppnås genom en samling åtgärder som är kategoriserade i 
tabell 3. Elproduktionen skulle kunna öka till nivån som specificeras bland annat genom 
effektivisering och uppgradering av de 1869 småskaliga vattenkraftverken i Sverige och återstart 
av ett antal av de ca 2000 nedlagda vattenkraftverken, samt utbyggnad av nya anläggningar i 
befintliga dammar. 

 
Tabell 3: Potentialen för småskalig vattenkraft uppdelat på slag 

 

3.4 Vattenkraften globalt 
Globalt utgör vattenkraftproduktionen mellan 2825 TWh (KVA 2008) till 3427 TWh 
(Worldwatch 2012) eller ca 16 % av den globala elanvändningen. Det finns ännu stor potential att 
öka produktionen globalt till kraftigt fördelaktiga kostnader.  Användningen av vattenkraft 
globalt ökade med 5 % mellan 2009 och 2010 (Worldwatch, 2012). Investeringarna i vattenkraft 
globalt uppgick till mellan 250-340 miljarder kronor. Kina är den största producenten och 
samtidigt det land som ökar sin användning av vattenkraft mest. Produktionen är 721 TWh, och 
den installerade kapaciteten på 213 GW ökade med 16 GW under 2010. Det kinesiska 
kommunistpartiet planerar lägga 140 GW till denna kapacitet fram till 2015. Detta skulle 
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innebära en utbyggnad motsvarande sju gånger kapaciteten i världens största vattenkraftverk De 
tre ravinernas damm, den omtalade kinesiska damm som uppnår full kapacitet 2012.  

Kina, Brasilien, USA, Kanada och Ryssland står för ca 52 % av den installerade 
vattenkraftskapaciteten. Samtidigt sker 31 % av den globala produktionen i Asien, men endast 3 
% i Afrika. Vattenkraftproduktion finns installerad i 150 länder, men är långt ifrån utbyggd i alla 
länder. Afrika är den kontinent som anses ha störst potential att billigt öka sin elproduktion med 
hjälp av vattenkraft. Figur 2 visar hur vattenkraftproduktionen och den outnyttjade potentialen 
fördelar sig i världen. 15 % av den ekonomiska utbyggnadspotentialen finns i Afrika, medan en 
majoritet finns i Asien. I Asien ställs ofta nyttan från elproduktion mot evakuering av 
befolkningstäta och kulturellt viktiga områden, som var fallet vid bygget av De tre ravinernas 
damm. Figuren antyder betydelsen för svenska branschföretag att kunna marknadsföra sig 
internationellt, då endast en bråkdel av den outnyttjade potentialen finns i Sverige eller Europa 
och en majoritet i tillväxtregioner som ibland saknar inhemsk kompetens och tillverkning.  

Småskalig vattenkraft och mikrokraftverk under 100 kW kan ha ökad betydelse på den globala 
arenan som ett sätt att försörja avlägsna regioner med elektricitet genom så kallad ö-drift. 2009 
installerades 60 GW småskalig vattenkraft globalt och utgjorde därmed 6 % av den totala 
vattenkraftproduktionen (Worldwatch, 2012). 

Studien Blue Energy for a Green Europe (ESHA, 2002) är en kartläggning av den småskaliga 
vattenkraftens roll i Europa och EU. Den visade att småskalig vattenkraft i Europa producerade 
40 TWh år 1999 och att potentialen utan ekonomiska och miljömässiga hänsyn var 47 TWh till. 
Med hänsyn till ekonomi, miljö, kultur och andra kända hinder tror man att man kan realisera 24 
TWh av denna potential. Man identifierar att den ena flaskhalsen är den snåriga administrativa 
processen för att få tillstånd att bygga vattenkraftverk, med många intressenter som kan 
överklaga. Den andra flaskhalsen är att det uppstår konflikter med olika intressen som gör att 
ansökningar ligger vilande i väntan på behandling. De motstående intressena är huvudsakligen 
nöjesfisket, men i nordliga länder även lokala grupper bekymrade över landskapsbilden.   

 
F igur 3: Vattenkraftsproduktion och potential (K V A 2009) 
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3.5 Vattenkraftens ekonomi 
I många jämförelser visar sig vattenkraft vara det billigaste kraftslaget. Detta konstateras till 
exempel av Elforsk, Svenska Elföretagens Forskning och utveckling, i rapporten ”El  från  nya 
anläggningar”. Se tabell 4, som visar är vattenkraft det billigaste kraftslaget sett till öre per 
producerad kWh. Statistiken gäller vattenkraften i stort, så för småskaliga kraftverk gäller inte 
denna siffra fullt ut. Den småskaliga vattenkraften är generellt dyrare. Tre exempel som bättre 
behandlar småskalig vattenkraft och kan sägas vara typiska för småskalig vattenkraft ges i tabell 
5. 
 

Tabell 4. E lkostnad för olika kraftslag i öre/k Wh (E lforsk 2008) 

 
 

De tre exemplen i tabell 5 motsvarar typiska småskaliga vattenkraftverk. För kraftverk med hög 
fallhöjd motsvarar entreprenadtjänster och byggnadstjänster 60 % av totala kostnaden. Kostnaden 
för dammluckan är övervägande (46,8%). Forskning för att minska kostnaden för detta skulle 
påverka kostnadseffektiviteten för den här sortens kraftverk. Till exempel skulle man kunna tänka 
sig att utveckla dammluckor i fiberglas, vilket vore intressant för dammluckor med upp till 2 MW 
effekt (Kueny 1999). 

För kraftverk med låga fallhöjder utgör dammen eller dess tröskel största delen av 
entreprenadtjänster och byggnadstjänster (26 % av totala kostnaden). De elektriska systemen 
(transformator, kontrollutrustning, skydd och nätanslutning) motsvarar kring 15 % av den totala 
kostnaden för klassiska småskaliga vattenkraftverk. Dessa kostnader har vuxit, då kraven på 
kvaliteten på energin som levereras till elnätet ständigt stiger. Filtreringstekniker för upprättande 
blir allt större kostnader. Det vore önskvärt med en standardisering av utrustningen som används i 
småskalig vattenkraft. (Kueny 1999)  



23 

 

 
Tabell 5. Kostnadsstruktur för småskalig vattenkraft (K ueny 1999) 

 

Den elektriska generatorn motsvarar en relativt liten andel av den totala kraftverkskostnaden. Det 
finns här en standardisering av utrustning. Det är dock viktigt att anpassa generatorn till effekten 
på turbinen. Man måste ha i åtanke de speciella förutsättningar som en hydraulisk turbin har: 
Relativt hög flödeshastighet vid fullt flöde. Detta gäller till exempel för turbiner med låga 
fallhöjder som propeller eller kaplanturbiner, där flödeshastigheten vid fullt flöde är upp till två 
gånger högre än den nominella flödeshastigheten. Detta medför att synkrona motorer sällan 
passar att använda som generatorer (istället används asynkronmotorer).  

Turbinen är viktig för den slutliga elproduktionen. I kraftverk med hög fallhöjd motsvarar 
turbinen bara 15 % av totalkostnaden. Det är därför lämpligt att välja en avancerad turbin med 
hög effektivitet. Den motsvarande kostnadsökningen för att välja en avancerad turbin är ofta 
skäligt hög jämfört med den ytterligare effektivitet man får ut. För kraftverk med låg fallhöjd 
motsvarar kostnaden för turbinen istället 25 % av kostnaden. För dessa vattenkraftverk är det mer 
lönt att väga kostnad mot effektivitet. Det är möjligt att den billigaste tänkbara turbinen också är 
den bästa.  

Den småskaliga vattenkraften skiljer sig från den storskaliga i det att den har en egen teknik och 
metodologi. Många av de nyligt designade turbinerna är specifika lösningar på problem som den 
småskaliga vattenkraften ställer. Förenklad och situationstypisk design har anpassats till de flesta 
praktiska fall och de gränser då en viss turbin ska väljas har definierats allt tydligare. Om till 

Typ av kraftverk

Fallhöjd (m)
Flöde (m3/s)
Installerad
effekt (kW)
Medelårs‐
produktion (kWh/år)

1€ ~9SEK Kostnad i k€ % Kostnad i k€ % Kostnad i k€ %

Entrepenadarbete
Dam 108,18 5,39% 495,83 26,28%
Intag och grindar 6,01 0,30% 90,15 4,78%
Inlopp och
eller avloppskanal 84,15 4,46%
intagstub 937,56 46,75% 48,08 6,11%
Krafthus 132,22 6,59% 222,37 11,78% 126,21 16,04%
Väg till Kraftverk 18,03 0,90% 3,61 0,19%
Entrepenadarbete
Totalt 1202 59,93% 896,11 47,49% 174,29 22,15%

Turbin 300,5 14,98% 480,8 25,48% 240,4 30,56%
Generator 72,12 3,60% 72,12 3,82% 42,07 5,35%
Tranformator 42,07 2,10% 42,07 2,23% 24,04 3,06%
Kontroll och styrsystem 228,38 11,39% 228,38 12,10% 210,35 26,74%
Kablage 12,02 0,60% 27,65 1,47% 24,04 3,06%
Elektrisk utrustning
Totalt 148,57 7,41% 298,1 15,80% 258,43 32,85%

Färdigställande 282,47 14,08% 139,77 7,41% 71,52 9,09%
Total (k€) 2 005,7 100% 1886,9 100% 786,71 100%

€/kW 1197,41 1126,49 469,68
€/kWh 0,40 0,31 0,30

Exempel 3
I sammband

med bevattning
507

2 25 1,5

Exempel 1
Hög fallhöjd

100

Exempel 2
Låg fallhöjd

630

2 600 000

1 5001 675

5 000 000 6 000 000
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exempel hastighetsminskning eftersöks, används drivrem systematiskt istället för 
reduktionsväxellåda vid effekter lägre än 150 kW. Drivhjul är ofta anpassade för att underlätta 
kontrollen av skenande flödeshastigheter och motverka oscillation.  

Många anpassningar av den småskaliga vattenkraftsturbinen är möjliga och fördelarna och 
nackdelarna av alla typerna är inte helt kända. Utbyggnad av kraftverk med låg fallhöjd är dyrt 
eftersom stora flöden kräver stora maskiner. Viktiga ansträngningar har gjorts på konstruktionen 
för att minimera kostnader för kraftverket och utrustning. Problemet med standardisering av 
småskaliga vattenkraftverk är att det krävs väldigt många standardkonstruktionen för att uppfylla 
hela driftområdet. En känd åsikt som framfördes av G. MC. Hamissh 1982 var att man talar om 
100-200 standardkonstruktioner där en hypotetisk tillverkare av dessa standardkonstruktioner kan 
vänta sig en order vardera på 10 eller 20 av standardkonstruktionerna på ett år. Däremot kan man 
tänka sig standardkonstruktioner på mycket små så kallade pikokraftverk, där kostnad är viktig 
och effektivitet inte är det. Ofta tilltalar heller inte standardisering slutanvändaren, då dålig 
passning till platsens geografiska karakteristika kan medföra viktiga förluster av energi. 

Istället för standardisering, borde man tala om rationalisering och att ha effektiva rutiner för att 
hantera beståndsdelarna vid kraftproduktion såsom turbinlöphjulet och högtrycksdelen vid 
beräkning i datorer och tillverka optimerade specialdelar. En av de största svårigheterna för 
småskalig vattenkraftproduktion är att anpassa utrustningen för de specifika omständigheterna på 
platsen: Hydrologin, geologin och topografin. Den första svårigheten är att samla ihop denna 
information. Det kan medföra risker i bygget om man inte samlar in rätt information, för 
exempelvis säkerheten – med risker för översvämning, jordskred och erosion. Det kan också 
innebära felberäkning av vattenkraftverkets medelflöden och maxflöden, vilket kan innebära 
dåliga turbinval och suboptimering. Vattenflödena är speciellt viktiga för småskaliga 
vattenkraftverk. Man förlitar sig på så långtgående statistik som möjligt, och som tur är finns det 
bra statistik på detta i Sverige.  
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3.6 Marknadssituation 
Europa har haft en ledande teknologisk position inom vattenkraft och varit en ledande tillverkare 
ända sedan vattenkraftverkens utveckling inleddes för 150 år sedan. Medan väldigt lite icke-
europeisk utrustning har installerats i europeiska vattenkraftverk, har exporten av europeisk 
utrustning ut i världen varit omfattande (ESHA 2002). Dominansen förklaras av den starka 
hemmamarknaden, som varit växande och matat på utvecklingen av bättre produktionsmetoder. 
Tillverkare i Europa har nästan alltid varit drivande för utvecklingen jämfört med tillverkare ute i 
världen. Utvecklingen har varit starkast i Storbritannien, Centraleuropa och Skandinavien. Redan 
på 1840-talet seglade Sverige upp med kommersiell användning av vattenturbiner. Ett stort mörkt 
moln hopas dock över industrin. Tillverkningskapaciteten minskar i Europa, och den utbredda 
stagnationen av marknaden för hela Europa är ett stort hot mot den europeiska 
vattenkraftindustrins dominans (ESHA 2002).  

I Europa har priset på el fallit sedan EU-direktivet 96/92 EC som innebär att EU ska forma en 
enda gemensam elmarknad. Öppningen av gränserna mellan vissa länder innebar att mycket 
elkapacitet visade sig överflödig. En anledning till överkapaciteten berodde på en del nästan 100-
åriga offentliga monopol. Elpriset har till följd av det sjunkit i många länder i Europa, vilket har 
påverkat återbetalningstiden på småskalig vattenkraft och motivationen att bygga nya kraftverk 
har minskat. Orderantalet för tillverkare av vattenkraftsutrustning inom EU har minskat. Exporten 
utanför EU har heller inte ökat.  

En uppskattning 1997 identifierar att industrin för europeisk vattenkraftstillverkning sysselsätter 
ca 10 000 personer inklusive underleverantörer och att det finns 80 småskaligt inriktade 
turbintillverkare i EU. Detta är väldigt lågt, och en jämförelse som görs är att 7 danska 
vindkraftsföretag sysselsätter totalt ca 12 000 personer. Sedan undersökningen 1997 fram till 
2002 har 15 tillverkare slutat och 15 % av turbintillverkarna har slutat tillverka vattenturbiner. 
Där avregleringen av elmarknaden varit tidig, har också industrin drabbats hårdast. Sverige 
tappade under den här perioden tre tillverkare av vattenturbiner.  

Något som väntas rädda industrin är investeringsstöd eller annat statligt stöd som 
elcertifikatsystemet är exempel på. I länder där diskonteringsräntan för småskalig vattenkraft 
förblivit hög det förra decenniet, har industrin för småskalig vattenkraft inte drabbats lika hårt. 
Exempel på det är Tyskland och Spanien (ESHA 2002, s. 46). Landet med den viktigaste 
vattenkraftsnäringen är Frankrike, som omsätter 25 miljoner euro, varav 80 % går till export. 
Årligen görs endast 10-20 installationer av småskalig vattenkraft i det förhållandevis 
vattenkrafttäta Frankrike.  

En lösning på lönsamhetsproblemen som blivit praxis i tillverkande företag är att hänvisa till 
underleverantörer vid installation, istället för att som tidigare vara mer inblandad i installationen. 
Företagen har blivit renodlade monteringsverkstäder, vilket skyddar företagen från 
överbemanning när det byggs lite. Den stora nackdelen är att kunskapen urholkas och den 
världsledande positionen blir omöjlig att hålla.   

Det tar lång tid att bli duktig på att designa turbiner och när kunskapen redan är så låg är det få 
som kan lära ut kunskapen. Lösningen är att lära sig själv. Detta medför en stor risk för dyra 
misstag, något som i sig kan förstöra ett redan ansträngt företag i branschen. De stora kraven på 
teoretisk kunskap och praktisk erfarenhet gör det också svårt att hålla kvar kunnigt folk, då det 
ekonomiska utrymmet, för exempelvis turbintillverkare att dela ut en konkurrenskraftig lön, är 
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litet. Istället lockar industrier som skepp eller flyg. Andra aktörer som tillverkar utrustning till 
den småskaliga vattenkraften klarar sig bättre ekonomiskt genom att binda sig till andra 
marknadskategorier. Exempelvis tillverkare av elutrustning (generatorer, kontrollutrustning, 
hydraulisk utrustning) har stora möjligheter att leverera till ett större spann av kunder, och 
därmed utveckla standardprodukter som kan massproduceras. 
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4 Vattenkraftens värdekedja 
I det föregående kapitlet har vattenkraftverkens roll i energisystemet och marknadssituationen 
beskrivits. Utan att ännu ha beskrivit vattenkraftverkets komponenter, nämndes några i samband 
med att kostnadsstrukturen studerades. I exemplen var kostnaden för entreprenadarbete 60 % av 
kostnaden för ett småskaligt kraftverk med hög fallhöjd och 47 % av kostnaden för ett med låg 
fallhöjd. Tittar man tillbaka i tabell 5 så framgår att man med entreprenadarbete där menar damm, 
intag och grindar, inlopps- och avloppskanal, intagstub, krafthus samt väg till kraftverk. De 
övriga kostnadsposterna var turbin, generator, transformator, kontroll- och styrsystem, kablage 
och slutligen färdigställande.  

Det här kapitlet tillsammans med nästa kommer att beskriva dessa komponenter i ett kraftverk 
inför kartläggningen av tjänsteleverantörer och leverantörer av utrustning inom småskalig 
vattenkraft. Den referensram som används för att beskriva komponenterna utgår ifrån 
värdekedjan för ett småskaligt vattenkraftverk och de aktiviteter som är förknippade med varje 
steg. Aktivitetsbegreppet inkluderar såväl renodlade tjänster (exempelvis rådgivning) som inköpt 
utrustning (exempelvis att införskaffa turbin). 

Processen att starta, driva och underhålla ett vattenkraftverk har utvecklats till en värdekedja i 
fem steg: Projektering, Tillstånd, Bygga och utrusta, Driva samt Underhålla. Se figur 4. Med 
värdekedjan har processen starta styckats av i projektering, tillstånd, bygga och utrusta.  

 
F igur 4: Värdekedja för småskaliga kraftverk 

 

Valet att använda värdekedjan för att beskriva det småskaliga vattenkraftverket kommer av viljan 
att förstå vattenkraftägarens behov av leverantörer utifrån de aktiviteter som uppkommer 
allteftersom i vattenkraftverkets livscykel. Efter varje steg i värdekedjan kommer ett antal 
aktiviteter att introduceras, som vi anser anknyter till det aktuella steget i processen. 

Arbetet med att välja de 58 aktiviteterna har inspirerats av andra branschsammanställningar som 
en kompletterande metod till denna beskrivning av vattenkraftens värdekedja. 
Vindkraftsdatabasen SWID har varit viktig i det sammanhanget (SWID, 2012). Därutöver har vi 
funnit vägledning i SVAF:s egen lista (Svensk Vattenkraftförening, 2012c), Norges motsvarighet 
Småkraftforeningas branschkatalog (Småkraftforeninga, 2012), Lantbruksnets företagsregister 
(Lantbruksnet, 2012) samt från olika leverantörsföretags egna verksamhetsbeskrivningar.  

Kritik mot valet av aktiviteter 
För att i högsta möjliga mån få med så många tänkbara aktiviteter att ingen leverantör behöver 
definiera sin egen verksamhet med en egenförfattad aktivitet, kan vissa aktiviteter förefalla 
snarlika. Detta har vi försökt att undvika, bland annat genom att sätta samman liknande aktiviteter 
med kommatering. Distinktionen mellan olika aktiviteter lämnas till läsaren. 

Projektering  Tillstånd  Bygga och 
utrusta  Driva  Underhålla 
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En del aktiviteter placerar sig i fler än ett av värekedjan steg. Aktiviteten har i sådant fall ändå 
bara beskrivits under ett av stegen. Behovet av att införskaffa en dammlucka kan som exempel 
uppkomma både när vattenkraftverket byggs och utrustas såväl som när det underhålls.  

 

En del aktiviteter innebär kanske inte kontaktandet av någon leverantör alls utan är möjligt för 
vattenkraftägaren själv att utföra. Genom att ändå nämna aktiviteterna visar man på en 
medvetenhet av en del ovanligare arbeten som kommer in för vissa kraftägare, och inkluderar 
förhoppningsvis leverantörsföretag som annars hade förbisetts.  

4.1 Projektering 
Enligt miljöbalken finns det ett par kriterier som behöver uppfyllas för att en ansökan om att 
upprätta ett kraftverk ska godkännas. Den som avser bygga ett kraftverk måste disponera över en 
fallrätt, som korresponderar mot den plats man vill bygga sitt kraftverk på. Utöver detta måste en 
teknisk projektering och ekonomisk kalkyl göras för att kunna bifoga resultaten från dessa vid 
ansökan hos Mark- och Miljödomstolen.  (Söderberg, 2011) 
Innan projektering genomförs är det att rekommendera att det görs en förstudie som behandlar 
placering och storlek av damm, kraftstationsbyggnad, terränghinder och hur miljön runt omkring 
kraftverket är. Då det kan finnas besparingar i att genomföra en förstudie till projekteringen så är 
det även att rekommendera att denna genomförs av en expert. När förstudien väl är avklarad och 
lämplig plats för kraftverket har hittats, är det dags att genomföra projekteringen. Det första som 
ska bestämmas i projekteringen är den maximala mängden vatten som ska kunna passera genom 
turbinen, slukförmågan. Beroende på om allt vatten eller enbart delar av det kommer passera 
genom turbinen, så kommer dessa beräkningar bli mer eller mindre komplexa. Även årstiders 
inverkan på vattenflödet kan göra att valet av turbin och beräkningen av slukförmågan kan bli 
svår. Det är vanligt att det finns krav på sidotappning. Detta innebär att inte allt vatten passerar 
genom kraftverket utan det har lämnats utrymme för att vatten ska kunna rinna obehindrat förbi 
kraftverket. Detta för att fauna och djurliv nedanför kraftverket ska förbli så opåverkat som 
möjligt. En fördel med små kraftverk är att just små kraftverk ofta byggs som strömkraftverk och 
har nästan ingen påverkan på flödet av vatten nedanför kraftverket.  (Söderberg, 2011) 

Nästa viktiga aspekt att fastställa är fallhöjden. Fallhöjden bestäms med avvägningsinstrument 
där en punkt blir den tänkta dammytan och den andra punkten är där den tänkta avloppskanalen 
möter frivattenfåran. Det kan vara så att man inte disponerar över hela den tillgängliga fallhöjden. 
Det är viktigt att veta att det inte är den faktiska fallhöjden, utan nettofallhöjden som används vid 
beräkningar av kraftverkets effekt och energi. Nettofallhöjden är lägre än bruttofallhöjden då 
denna höjd är justerad för strömningsförluster. Förlusterna kan vara betydande om vattenvägarna 
är dåligt utformade eller byggda. Detta kan resultera i att de beräkningar som gjorts för 
maxeffekten för turbinen hamnar på en något annan fallhöjd än den utmätta bruttofallhöjden. En 
vanlig approximation är att det handlar om en minskning med ett par procent.  (Söderberg, 2011) 

Utöver att anpassa turbin till fallhöjden så behövs även andra komponenter för att kraftverket ska 
fungera. Generator, kontroll-, manöver- och elutrustning måste identifieras så att de passar in 
under de förutsättningar som kraftverket har. När den tekniska projekteringen är gjord ska även 
en kostnadskalkylering genomföras. Kalkylen är till för att se hur lönsamt kraftverket kan bli i det 
långa loppet, men även för att ägaren ska se hur hög initial investering som krävs. För hög initial 
investering kan leda till att billigare mindre optimerade delar väljs. En kostnadskalkyl krävs även 
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av Mark- och Miljödomstolen vid bedömning om kraftverket får byggas. Kraftverket bör inte 
kosta mer än 8 kr per års kWh, så om en anläggning kostar 8 miljoner måste den kunna producera 
1000 MWh om året. Lägre nivåer är att sträva efter då detta underlättar vid lösande av lån från 
finansiella institutioner.  (Söderberg, 2011). 

Aktiviteter relaterade till projektering 
I denna del så ingår förberedelsearbetet med att hitta en plats att anlägga sitt kraftverk eller 
undersökning av nyttjanderätt till närliggande kraftverk. Innan något annat görs, vill man gärna 
försäkra sig om att man har rätt information. Om man själv inte har den informationen, alltså blir 
den första aktiviteten som vi definierar en ganska flytande beskrivning. Aktiviteten kallar vi för 
”konsult  inom projektering”. Vi har också definierat en del specifika aktiviteter som även de är 
att vara konsult inom projektering. 

För att veta om det är en bra plats att starta eller återstarta ett kraftverk på, behöver man känna till 
hur vattnet flödar på platsen: aktiviteten kallar vi ”hydrologiska  beräkningar  och 
översvämningsberäkningar”. Det kan även behövas ”rådgivning vid utformning av dammar och 
vattenvägar”.  Troligtvis  gör  man  i  flera  stadier  ”ekonomisk  analys,  simulering  med 
programvara”. Den ekonomiska analysen hör samman med den ”tekniska analysen” som utförs 
och det sker en ”dimensionering av system”.  

Det är idag inte så vanligt att bygga kraftverk från grunden. Bortsett från att det kan vara svårt att 
få tillstånd till ett nytt kraftverk idag, så kan det trots allt vara billigare att återstarta ett nedlagt 
kraftverk. Med den här insikten presenterar vi några aktiviteter som behövs då man förvärvar 
kraftverk. Det behövs kanske en mäklare, och den aktiviteten kallar vi ”ägarförändring, 
förmedling”. Innan man handlar in tjänster och utrustning behöver man säkerställa tillgången på 
kapital. Vi har talat om att man bör ha lägre kostnad än 8 kr per års kWh för att nå lönsamhet och 
lösa likviditeten. Denna aktivitet kallar vi ”finansiering av kraftverk”. Banken kanske kräver att 
verksamheten är försäkrad för att få lån och för det kommer aktiviteten ”risk och försäkring” in.   

 Konsult inom projektering 
 Hydrologiska beräkningar, översvämningsberäkning 
 Rådgivning vid utformning av dammar och vattenvägar 
 Ekonomisk analys, simulering med programvara, 
 Teknisk analys, dimensionering av system, val av turbin, storlek på utrustning 
 Tvärvetenskaplig rådgivning i små vattenkraftverksprojekt från den första idén till 

färdigställandet 
 Risk och försäkring 
 Arkitekt 
 Finansiering av kraftverk 
 Utveckling av kraftverk 
 Partner och utvecklare av fallrätter 
 Ägarförändring, förmedling 
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4.2 Tillstånd 
Förändringar av vattenkraftverk kräver ett miljötillstånd och prövas enligt bestämmelserna i 
Miljöbalken. Om länsstyrelsen anser att projektet ger upphov till betydande miljöpåverkan, ska 
det göras en miljökonsekvensbeskrivning i samråd med ett flertal myndigheter, där konsekvenser 
för alla berörda beaktas. Tillstånd ges efter ansökan, om det går att komma fram till att fördelarna 
från allmän och enskild synpunkt överväger kostnaderna, skadorna och olägenheterna av 
vattenverksamheten (Söderberg, 2011). 

Tillståndsfrågor uppkommer i regel vid anläggning, förändring, lagning eller utrivning av 
vattenanläggningar. Det kan gälla fyllning, pålning, bortledning av vatten, grävning, sprängning 
och alla åtgärder som syftar till att förändra djupet eller vägen vattnet tar. Man undantas från att 
behöva söka tillstånd för vattenverksamhet om verksamheten uppenbarligen inte skadar några 
intressen eller om verksamheten sker för att bibehålla vattenvägens läge och djup.  

Mark- och Miljödomstolen är huvudansvarig tillståndsmyndighet vid beslut om vattenverksamhet 
och allmän vattenrätt. Detta rör användning av vattendrag för ändamål såsom bevattning, 
fritidsverksamhet, industriverksamhet och fiske. Mark- och Miljödomstolen måste inhämta 
synpunkter från regionala myndigheter och sakägare. Sakägare är den som på något sätt berörs av 
frågan, och ger utrymme för vida tolkningar (Penche et al. 2004).  

Tillvägagångssättet för att söka tillstånd från Mark- och Miljödomstolen är att upprätta en 
skriftlig ansökan, som innehåller underlaget för att bedöma omfattningen på verksamheten eller 
åtgärden. Det inkluderar uppgifter, ritningar, teknisk beskrivning, hydrologiska data, förslag på 
hur verksamheten ska kontrolleras och skyddsåtgärder och mycket mer. Det krävs bland annat 
uppgifter om hur hänsynsreglerna i lagtexten ska tolkas, uppgifter som styrker rätten till 
utnyttjande av minst 50 % av strömfallet och vilka fastigheter som påverkas. Behovet av att anlita 
flera experter och fackkunniga för att framställa underlaget framstår som stort. (Söderberg) 
Tillståndsprocessen för att anlägga ett småskaligt vattenkraftverk kan sammanfattas i fem 
aspekter (Penche et al. 2004):  

 Energiproduktion 

 Påverkan på vattenkvalitet, flora och fauna samt övriga miljöaspekter 

 Byggnadskrav 

 Anslutning till elnätet 

 Markägarfrågor mm 
Ett av de viktigaste dokumenten vid mer omfattande ärenden kring vattenverksamhet är 
miljökonsekvensbeskrivningen. Den behövs när en vattenverksamhet medför betydande 
miljöpåverkan, vilket den i regel gör när det gäller vattenkraftverk. Länsstyrelsen fattar beslut om 
det behövs ett utökat samråd efter ett tidigt samråd. Det tidiga samrådet sker med den närmast 
berörda allmänheten. En miljökonsekvensbeskrivning sammanställs efter det utökade samrådet – 
som sker med bland annat Naturvårdsverket, Fiskeriverket, kommuner, och en bredare allmänhet. 
(Söderberg, 2011). 

Miljökonsekvensbeskrivningen identifierar, beskriver och gör en samlad bedömning av direkta 
och indirekta effekter på miljön. Det gäller effekter på vatten, djur, växter, mark, människor, 
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landskap, kulturmiljö luft, klimat och resurshållningen med mark och vatten. 
Miljökonsekvensbeskrivningen redovisar även andra alternativa utformningar, som till exempel 
placering av kraftstationsbyggnaden på ett sätt som orsakar mindre miljöpåverkan. Det jämför 
också ändringarna mot ett orört tillstånd.  Miljökonsekvensbeskrivningen måste sammanfatta 
informationen på ett icke-tekniskt vis, så att alla kan ta del av informationen. (Söderberg, 2011).   
Det är olika myndigheter som ansvarar för olika sidor av de aspekter som berör vattenkraftverket. 
Normalt är det alltså många inblandade parter i tillståndsprocessen som kan avgöra 
vattenkraftverkets framtid och följaktligen är arbetet med att föra dialog med instanserna 
tidsödande och beslutstiden lång. Procedurerna har kritiserats för att inte vara transparenta, 
objektiva och diskriminerande. Då vissa beslutsinstanser ofta är lokalt förankrade har de visat sig 
extra känsliga för påtryckningsgrupper (Penche et al. 2004). 

Efter en ansökan till Mark- och Miljödomstolen sker en granskning för att avgöra om underlaget 
är fullständigt och finns tryckt i de runt 15 exemplar som behövs, för att alla berörda 
remissinstanser ska få del av ansökan. Ansökan går ut till remissinstanserna efter att domstolen 
beslutat om kungörelse av ärendet. Dessa instanser är bland annat länsstyrelsen, kammarkollegiet, 
kommunen, fiskeriverket och naturvårdsverket och berörda sakägare (Söderberg, 2011). 

Det sker sedan skriftväxling och diskussion med olika remissinstanser för att hantera de 
synpunkter som kommer in. När detta är avslutat utlyser domstolen en huvudförhandling, som 
gärna sker i närheten av den planerade vattenverksamheten, så att det är möjligt att besikta 
platsen. Därefter faller en dom inom två månader, under vilken domstolen kan inhämta beslut 
från regeringen om det är ett viktigare mål. Ärendet kan sedan överklagas till miljööverdomstolen 
och högsta domstolen. För ett litet kraftverk, med beräknade byggkostnader kring 5-10 miljoner 
kronor, behöver den sökande betala ca 40 000 kr för hanteringen samt även alla de skäliga 
omkostnader som eventuella motparter har. (Söderberg, 2011). 

 

A ktiviteter relaterade till tillståndsprocessen 

Efter förberedesearbetet i projekteringsfasen följer ytterligare pappersarbete. Bland annat skickas 
det in handlingar till olika instanser, exmpelvis Mark- & Miljödomstolen. Man kan tänka sig att 
man behöver juridisk hjälp och specialister inom miljö under tillståndsprocessen. Denna aktivitet 
kallar vi ”juridiska tjänster, miljö & tillstånd”. 

 Juridiska tjänster, miljö & tillstånd 
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4.3 Bygga och utrusta 
 

Värdekedjans steg kallad att bygga och utrusta är den stora process, där själva kraftverket 
färdigställs. Processen kräver en insikt om vattenkraftens utrustning, vilket behandlas i kapitel 5. 
I detta nästa kapitel kommer vattenkraftverkets ingående delar beskrivas i detalj. För att det inte 
ska bli överlappning, är det här avsnittet därför kortfattat. De ingående delarna som framgår i 
kapitel 5 är bland annat: turbin, generator, växel, kontrollutrustning, och elsystem, 
manöverutrustning, ställverk, transformator och nätanslutning.  

A ktiviteter relaterade till att bygga och utrusta 

De aktiviteter som hör till att införskaffa utrustningen lämnas ännu oskrivet. Med det menas att 
aktiviteten ”att  installera turbin”,  ”att  beställa  generator”  etc.  sammanställs  efter  att 
vattenkraftverkets utrustning är behandlat i kapitel 5.  

Här ska dock det praktiska utförandet som hör till att bygga och installera få en liten plats. Det 
ska eventuellt grävas kanaler, gjutas och ske dammförstärkning. Den renodlade byggtjänsten 
behöver utföras av anläggningsbyggare. Det kan vara en lokal enhet på något av de stora 
byggföretagen eller ett lokalt företag inriktat på att arbeta med vattenanläggningar, 
markberedningar och dikningar.  

Den första aktiviteten är den bredaste och beskrivs som ”bygg och montage, allmänt”. Den följs 
av snarlika ”helentreprenad”,  ”entreprenad”,  ”dammkonstruktion  och  ”utveckling  av 
vattenvägar”. Det är inte självklart att det behövs någon distinktion mellan dessa olika aktiviteter, 
men möjligheten lämnas öppen till kostnaden av en liten upprepning. Bygget ovan land fångas 
upp  av  ”konstruktion  av  kraftverksbyggnad”.  Om  det  är  en  otillgänglig  plats  som  kraftverket 
byggs på, har vi även beaktat att en aktivitet som behövs är ”vägbyggnation”, vilket också kan 
betyda att behöva förbättra en befintlig väg som att bygga en helt ny.  

 Bygg och montage, allmänt 
 Helentreprenad, Anläggning av kompletta kraftanläggningar 
 Entreprenad, utrustning och lösningar ”under vatten” (grindar, luckor, tuber, turbiner etc.) 
 Dammkonstruktion (fyllnadsmassor, betongarbete) 
 Utveckling av vattenvägar, drift av bergborrar 
 Konstruktion av kraftverksbyggnad 
 Vägbyggnation, Transport och logistik 



33 

 

4.4 Driva 
Många har en uppfattning om vad ett vattenkraftverk är och 
hur ett sådant ser ut. Dock varierar kraftverken kraftigt i 
utseende. Hooverdammen utanför Las Vegas i USA och en 
gammal vattendriven kvarn är två extremer, se figur 5 
respektive 6. En del principer är ändå desamma.  

Man kan dela in vattenkraftverk i två typer: Kraftverk som 
reglerar vattenflödet och kraftverk där vattnet strömmar 
obehindrat genom kraftverket, även kallat strömkraftverk. 
Småskaliga vattenkraftverk är ofta strömkraftverk och större 
kraftverk har oftare reglerkapacitet. Strömkraftverk medför en 
jämförelsevis liten manipulering av närområdet, då 
vattennivån inte ändras mer än naturligt. Detta sagt så har alla 
kraftverk någon typ av damm eller magasin. (Söderberg, 2011)  
Fördelen med att ha ett kraftverk efter ett stort vattenmagasin 
är att flödet genom kraftverket kan regleras. För ett 
strömkraftverk fluktuerar elproduktionen med vattenflödet. 
Om elpriset är lågt och det exempelvis skulle vara vårflod, 
hade det varit mer gynnsamt om man magasinerade vattnet. 

Vattenvägarna för de två olika typerna av kraftverk är 
liknande. På ett eller annat sätt måste vattnet ledas till turbinen 
och sedan ut ur kraftverket. Intaget, som är vattenvägen in i 
kraftverket, skyddas av intagsgaller och intagsluckor. Intagsluckorna kan stänga av vattenflödet, 
vilket måste göras ibland för service på turbin eller andra inre delar i kraftverket. Intagsluckan 
sitter ofta bakom intagsgallret. Intagsgaller stoppar främmande föremål från att tränga in i 
kraftverket och orsaka skada eller stopp. Intagsgallren dimensioneras efter turbinen – är turbinen 
liten måste intagsgallret kunna hantera att stoppa mindre främmande föremål. Gallren måste med 
jämna mellanrum rensas från skräp som förts med av vattnet. Detta sker för hand eller med 
speciella rensmaskiner. Speciellt viktigt är det för småskaliga kraftverk som är belägna i lövskog 
under hösten.  (Söderberg, 2011) 

Vattnet kan ledas in i kraftverket på flera sätt – genom kanaler, långa tuber eller genom att 
kraftverket helt enkelt placeras i vattendraget. Tuber för detta finns i olika material och det är 
främst vilken slittålighet som efterfrågas på tuben som bestämmer vilken som bör användas. I 
svenska kraftverk är det vanligt med trätuber men tuber i plast, olika metaller och legeringar finns 
även. Inloppet orsakar förluster olika beroende på dess utformning. I turbinen så visar sig 
förluster som en minskning i fallhöjden.  

Turbinen driver en generator som genererar el som förs via ställverk ut i elnätet. De beståndsdelar 
som behövs till kommer att följa i kapitel 5.  

När vattnet väl lämnat turbinen via sugröret så ska det ledas ut i vattendraget. Avloppskanalen 
kan komma att skapas artificiellt, framförallt för att det är viktigt att skapa fallhöjd kontra 
inloppet. Detta för att få kraftverket att fungera bättre. Vad som kan komma att grävas ut är 
bottenytan i vattendraget. Att gräva ut botten på vattendraget på detta sätt får bäst effekt om 

 

 
F igur 5: Hooverdammen 
(Hooverdammen, 2007) 

F igur 6: Vattenkvarn (The M abry 
M ill, 2004) 
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terrängen lutar där avloppskanalen är anlagd. Vattnet kan även ledas ut direkt, utan någon 
avloppskanal, i vattendraget. (Söderberg, 2011) 

A ktiviteter relaterade till att driva 
Olika typer av övervakning- och styrsystem faller in under detta steg. Till exempel finns det 
automatiserade system som möjliggör för ägaren att sköta sitt kraftverk på distans via internet, 
vilket medför att kraftverket kan köras så optimalt som möjligt och samtidigt övervakas i realtid 
på distans. De kategorier av företag som passar in under driva steget är: Rådgivning, 
Underleverantör av Utrustning och System, Drift och Underhåll. Detta är det sista steget som 
kategorin rådgivning faller in under.   

 Drift, operativt ansvar 
 Kontrollpaneler 
 Mätutrustning, fjärrövervakning 
 Underleverantör av system, allmänt 
 Styr & reglerutrustning 
 Automatisering av kraftstationer, fjärrövervakning, Styrsystem 
 Dammluckeautomatik, luckspel 
 Kompletta generatorer och kontrollpaneler, styrsystem, Elektroteknik, installation, service 

och support 
 Leverantör av alla typer av hög-och lågspänningsinstallationer i småskalig 

vattenkraftutveckling 
 Operativa ansvaret för starkströmsanläggningar 

4.5 Underhålla 
Det finns exempel på vattenkraftverk som har varit i drift i över 100 år. För att det ska vara 
möjligt så krävs att kraftverket underhålls regelbundet. Det kan även krävas mer omfattande 
reparationer. 

A ktiviteter relaterade till att underhålla 
Det finns service och underhåll som är mer löpande: man behöver bland annat byta ut smörjning 
eller remmar till växlar beroende på slitage. I värsta fall också reparation när något går sönder. 
Det är alltid viktigt att hålla intaget rent, men just under hösten är det att förvänta sig att det kan 
komma extra mycket löv och annat som kan hindra vattenflödet. Under vintern så är det också 
viktigt att vara medveten om att det mycket väl kan frysa kring intaget vilket kan stoppa 
kraftverket. I dagsläget finns det eluppvärmda galler under utveckling, fast dessa är ingen garanti 
för att hålla isfritt kring inloppet.  

 
Den breda aktiviteten som faller in under steget underhålla är ”Underhåll och reparation, 
allmänt”. Därefter följer mer specifika aktiviteter, som har tillkommit mycket med inspiration av 
hur en del leverantörsföretag själva har valt att beskriva vad de sysslar med. Man ska inte förbise 
att det tids nog kan komma att ske en avveckling av verksamheten, så aktiviteten ”nedmontering” 
har även placerats i denna kategori.  

 Underhåll och reparation, allmänt 
 Renovering av generatorer 
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 Renovering av turbiner, löphjul, ledskenor 
 Service av elektromekaniska system, övervakning och styrning 
 Reparationer av befintliga anläggningar under och över vatten 
 Reparation av ytor (erosion, kavitation, korrosion), renovering av betong 
 Nedmontering 
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5 Vattenkraftens utrustning 
I det här kapitlet studeras det småskaliga vattenkraftverket med de komponenter det innefattar. 
Under kapitlet bekantar sig läsaren med den utrustning som den som driver ett vattenkraftverk 
behöver anförskaffa. Boken Småskalig Vattenkraft; Projektering, Konstruktion, Drift och 
Ekonomi utgör referens där inget annat framgår. 

Kapitlet är indelat i vattenkraftverkets delar: Vattenturbinen, Generatorn, Växellådan, 
Kontrollutrustning och system, Manöverutrustning, Ställverk, Transformator och Nätanslutning.  

5.1 Vattenturbinen 
Vad ett vattenkraftverk försöker ta till vara på är energiskillnaden i den potentiella energin mellan 
två vattennivåer. Vattenturbinen är den del i ett vattenkraftverk som ”fångar” vattnets strömning 
genom kraftverket, här börjar energiomvandlingen från lägesenergi till rörelseenergi och i 
förlängningen elektrisk energi.  Verkningsgraden för en vattenturbin uppgår till ca 75-90 %, dock 
varierar den något beroende på hur stort kraftverket och turbinen är. En större turbin tenderar att 
ha en något större verkningsgrad än en mindre.  

Turbiner kan vara reaktionturbiner eller aktionsturbiner. Tre sorters reaktionsturiner är vanliga i 
vattenkraftverk: Francisturbinen, propellerturbinen och tvärströmningsturbinen. Den typ av 
aktionsturbin som används är impulsturbinen. Oberoende om de är reaktions- eller 
aktionsturbiner, så kan turbinerna sägas vara reglerade eller oreglerade. Vad som menas med 
reglerade turbiner är att man antingen manuellt eller automatiskt kan reglera hur ledskenor och 
löphjul är arrangerade i förhållande till tillströmningen av vattnet.  

Ledskenorna leder in vattnet mot löphjulet och genom dessa kan man även kontrollera mängden 
vatten som träffar löphjulet. Löphjulet är den del av turbinen som fångar upp vattnet på olika sätt 
beroende av turbintyp. Den reglerbara delen av löphjulet är löphjulsskovlarna. Om dessa kan 
regleras utifrån hur mycket vatten som tillströmmar kan kraftverket optimeras för rådande 
vattentillströmning och på så sätt alltid leverera nära bästa verkningsgrad.  

Francisturbinen och tvärströmningsturbinen är enkelreglerade i det avseendeet att dessa 
turbinstyper har ett fast löphjul.  

Propellerturbinen kan återfinnas i flera utföranden.  

 Dubbelreglerad – Både ledskenor och löphjul kan regleras. Ett exempel på en sådan turbin 
är Kaplanturbiner. 

 Enkelreglerad – Antingen är löphjulet eller ledskenan reglerbar. Om löphjulet är 
reglerbart brukar dessa benämnas semikaplanturbiner och om ledskenan är reglerbar är 
typexemplet propellerturbinen. 

 Oreglerad – Varken ledskenor eller löphjulet är reglerbart och då är det en fast 
propellerturbin. (Söderberg, 2011; Holmquist, 2005) 

Francisturbinen 
Detta är den mest använda turbintypen i Sverige. Den kan 
användas vid fallhöjder från 3-700 meter. En modern 

F igur 5. F rancisturbin  (V D E , 2008) 
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Francisturbin, se figur 6, har en verkningsgrad på ca 90 % men verkningsgraden faller dessvärre 
snabbt om tillströmningen av vatten minskar. Tillströmningen av vatten måste ske vinkelrätt 
(radiellt) mot löphjulet. Detta sagt så går det att installera Francisturbiner horisontellt. Det som 
krävs då är att övre delen av sugröret, delen efter löphjulet, vinklas så att vattnet sedan faller 
vertikalt ut ur kraftverket. (Söderberg, 2011; Holmquist, 2005) 

Propellerturbinen 
Propellerturbinen, se figur 7, eller även kallad Kaplanturbinen får 
sitt namn från att turbinen liknar en propeller. Turbinen används 
på fallhöjder mellan 6-60 meter. Som nämnts ovan kan 
Kaplanturbinen återfinnas i olika reglerade tillstånd. Beroende på 
hur reglerbar turbinen är uppnås en hög verkningsgrad. 
Vanligtvis så är verkningsgraden för en Kaplanturbin och en 
semikaplanturbin densamma, kring 80-90%. Det finns klara 
fördelar med att ha en dubbelreglerad version i oreglerade 
vattenflöden med stora variationer av tillströmning. 
Propellerturbiner har fördelen av att de kan installeras så att 
löphjul, axel och generator är horisontellt liggande med vatten 
strömmande parallellt med axeln (axiellt).  Detta bidrar till att service av turbinen blir enklare då 
dessa delar vanligtvis inte är delvis eller helt nedsänkta i vatten, som vanligtvis är fallet om 
turbinen är installerad vertikalt. (Söderberg, 2011; Holmquist, 2005) 

 

Tvärströmningsturbinen 
Ett annat namn för tvärströmningsturbin är Bankiturbin eller 
Ossbergerturbin, se figur 8. Löphjulet i denna turbintyp ser ut 
som en cylinder, där löphjulsskovlarna sitter fästa utanpå och 
längs med hela cylindern. Skovlarna går inte att reglera. 
Enklaste liknelsen som kan göras är det klassiska vattenhjulet 
där vattnet faller ovanpå hjulet. Turbinen styrs av att 
ledskenorna leder vattnet över hela eller delar av löphjulet 
(cylindern). Jämförelsevis med andra turbiner så har 
tvärströmningsturbiner en lägre verkningsgrad. Turbinen 
lämpar sig bäst på fallhöjder över 7 meter. (Söderberg, 2011; 
Holmquist, 2005) 

 

Impulsturbinen 
Impulsturbinen, se figur 9, kan nästan liknas med det 
klassiska vattenhjulet utseendemässigt men skiljer sig 
konstruktionsmässigt. Det sitter ett flertal skovlar på 
löphjulet som träffas av en eller flera vattenstrålar, oftast 
ovanifrån, som driver turbinen. Ofta används denna 

 

 

F igur 6. K aplanturbin (V D E , 2008) 

F igur 7. Tvärströmningsturbin 
(Ossberger , 2007) 

F igur 8. Impulsturbin  (V D E , 2008) 
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turbintyp vid stora fallhöjder, 100-1500m, då detta krävs för att skapa det vattentryck som driver 
löphjulet. Nackdelen med detta är att den kan vara svår att nödstoppa genom att stänga av 
vattentillförseln. Risken finns att tillrinningssystemet drabbas av hydraulisk chock och fallerar. 
Om turbinen utsätts för fallhöjder i toppen av spannet så måste ofta en växellåda installeras som 
växlar ner löphjulets varvtal till generatorns synkrona varvtal. Omvänt så är det att förvänta att 
impulsturbiner kan ha lägre verkningsgrad vid låga fallhöjder, kontra andra turbintyper. 
(Söderberg, 2011; Holmquist, 2005) 

5.2 Generatorn 
En generator har i huvudsak två beståndsdelar. Rotor med axel och poler samt statorn med stativ 
och elanslutning. Generatorn i kraftverk förekommer med olika varvtal beroende på antalet poler 
som är installerade. Generatorer med låga varv har många poler och vise versa. Anledningen till 
att varvtalet varierar oberoende det varvtal som turbinen levererar är att generatorn måste leverera 
50 Hz ut på nätet. Detta medför att det är direkt olämpligt att direktkoppla turbinen med generator 
om detta resulterar i att generatorn inte kan leverera 50 Hz. Lösningen är att sätta en växellåda 
mellan turbin och generator för att tvinga turbinen att arbeta under sämre verkningsgrader. Det 
finns två huvudtyper av generatorer, asynkrona och synkrona. (Söderberg, 2011) 

Synkron generator 
Den synkrona generatorn är tekniskt sett mer komplex än den asynkrona, men bidrar med fördelar 
som mjukare infasning till nätet och drar ingen reaktiv effekt från nätet. Den har även möjlighet 
att driva ett mindre lokalt nätverk med rätt frekvens och spänning. I gamla kraftstationer är ofta 
generatorn av denna typ då det svenska stamnätet inte var utformat på samma sätt som idag. 
Elnätet utgjordes av lokala nät av olika storlek vilket gjorde att en synkron generator var en 
nödvändig lösning. För att magnetisera den synkrona generatorn så behövs likström, därför 
återfinns det ofta en likströmsgenerator på huvudgeneratorns axel, men detta har i nya generatorer 
ersatts med utrustning för statisk magnetisering. (Söderberg, 2011) 

Asynkron generator 
Asynkrona generatorer har kontra den synkrona generatorn en mindre komplex konstruktion och 
utnyttjas ofta i anläggningar upp till ca 1000 kW. Den asynkrona generatorn har förstärkt 
lindning, för att kortvarigt tåla de högre varvtal som uppstår när turbinen efter ett nätbortfall 
rusar. Det som händer vid ett nätbortfall är att den belastning som nätet utgör faller bort och innan 
turbinens hastighet justeras så går denna på övervarv. Detta anstränger generatorn en kort stund 
innan turbinens hastighet justeras. För att magnetisera generatorn vid start så behövs det under 
kort tid ström från nätet, ett lokalt spänningsfall. Generatorn kopplar automatiskt in på nätet när 
rätt varvtal i generatorn uppnås, oberoende eventuell fasskillnad.  Den asynkrona generatorn har 
blivit mer populär under senare år, eftersom de lokala näten har fasats in i stamnätet och regleras 
centralt, behovet av att driva lokala enskilda nät är i dagsläget lågt. (Söderberg, 2011) 

5.3 Växellådan 
Som nämnt ovan kan det finnas anledning att växla ner antalet varv per minut som turbinen 
överför till generatorn. I Sverige så är detta ovanligt, det är betydligt vanligare att behöva växla 
upp varvtalet. Växlingen görs enklast med en växellåda. Att låta turbinen snurra med felaktigt 
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varvtal eller under bra verkningsgrader kan utgöra extra slitage och oljud på och från turbinen. 
Nackdelen med att ha en växellåda är dock att det är ytterligare en del i kraftverket som slits och 
kan gå sönder. Ytterligare en sak att hålla i åtanke, framförallt vid småskalig vattenkraft, är att 
växellådan väsnas en del. De typer av växellådor som i huvudsak används i vattenkraft är kugg- 
och remväxlar. Alla växlar har en verkningsgrad på ca 95-98% och sätter inte ned kraftverkets 
totalverkningsgrad i någon större utsträckning. Spillet i verkningsgrad mellan turbinen och 
generatorn via växeln anses vara marginellt. (Söderberg, 2011) 

Kuggväxeln 
Detta är en mekanisk växel som använder kugghjul för att växla ner eller upp varvtalet från 
turbinen. Upp- och nerväxlingen kan ske på många olika sätt, genom till exempel rak växling, 
vinkelväxel eller planetväxlar. Att ha en rak växel med ett till två växlingssteg är det vanligaste 
då denna typ är lätt att felsöka och underhålla i förhållande till de andra växeltyperna. (Söderberg, 
2011) 

Remväxeln 
Även detta är en mekanisk växel som oftast förekommer i två olika utföranden. Planrems- eller 
kilrepstyp. Det viktigaste i en remväxel är att remmen, växelmediet, är spänt. Detta medför att 
denna typ av växel kan behöva specialbyggda lager för att klara den extra belastningen detta 
medför. En tydlig nackdel med denna typ av växel är att det är svårt att hålla mediet spänt över 
tiden vilket kan bidra till att verkningsgraden för kraftverket blir lidande. (Söderberg, 2011) 

Elektroniska växlar 
Under senare tid har elektroniska växlar introducerats till marknaden. Dessa användes först vid 
elmotorer där man behövde variera varvtalet men har även börjat användas som växel mellan 
turbin och generator. Det som den elektroniska växeln gör, är att den justerar den frekvens som 
turbinen skickar ut så att den passar generatorn. Den elektroniska växeln gör det möjligt att 
ytterligare optimera vattenkraftverket. Främst kraftverk som utsätts för varierande fallhöjder, ett 
exempel på detta är kraftverk som är byggda vid vattenmagasin som har årstidsreglering. 
Nackdelen med växeln är att den fortfarande är förhållandevis dyr. (Söderberg, 2011) 

5.4 Kontrollutrustning och elsystem 
Kontrollutrustningen i ett kraftverk kan liknas vid människans nervsystem. Detta system 
övervakar alla delar av kraftverket och ansvarar för att stänga ner dessa eller hela kraftverket om 
fel uppstår. Exempel på fel kan vara att det uppmäts för höga temperaturer i lager eller 
generatorlindning och hög oljetemperatur i en mekanisk växel. Ett modernt kontrollsystem ska 
även kunna reglera turbinens effekt utifrån hur mycket vatten som finns i magasinet eller efter ett 
förprogrammerat schema. Hjärnan i kontrollsystemet är en dator som även gör det möjligt att 
övervaka och reglera kraftstationen från annan ort. Här samlas också data över allt som händer i 
kraftverket, den gör det även möjligt att styra kraftverket i realtid utifrån olika förutsättningar 
som drabbar kraftverket.  

Vad gäller elsystem så bör detta vara skyddat via ett överspänningsskydd, framförallt om det är 
beläget utomhus. Kraftverket behöver även ett lokalt elsystem med säkringar, vägguttag och 
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kablage. Detta så att mätare och anslutna apparater kan fungera och inte minst för att ha belysning 
i anläggningen. Annan utrustning som vanligtvis drivs med el från kraftverket är värmeelement, 
ventilation, kylanläggningar och elmotorer till automatluckor. (Söderberg, 2011) 

5.5 Manöverutrustning 
Manöverutrustningen omsätter de signaler som kommer in från kontrollutrustningen till handling. 
Denna utrustning utgörs ofta i små kraftverk av hydraulik, en eldriven hydraulpump kopplad till 
en hydraulcylinder som via styrventiler reglerar turbinens varvtal. Kort sagt, ledskenorna öppnar 
upp eller stänger till flödet av vatten över turbinen. Som nämnts tidigare så finns det 
dubbelreglerade och enkelreglerade turbiner. De dubbelreglerade turbinerna har även möjligheten 
att reglera löphjulet. Även här görs detta vanligtvis genom hydraulik. På detta sätt kan datorn i 
kontrollutrustningen enkelt ställa in bladen eller skovlarna på löphjulet så att turbinen maximalt 
utnyttjar det vattenflöde som är tillgängligt via ledskenorna. Till manöverutrustningen hör även 
en trycktank med visst tryck sparat, för att kunna styra kraftverket vid eventuellt strömavbrott, det 
ska gå att stänga kraftverkets ledskenor och eller löphjul så att så lite eller inget vatten kommer 
genom. Kravet är att det vatten som läcker igenom inte ska kunna driva turbinen. Den vanligaste 
stängningsmekanismen är att luckor av cement eller metall stänger av tillströmningen av vatten. 
Dessa är monterade i änden av en balk vars andra ände är monterad till turbinens pådragsaxel så 
att ett vridmoment uppstår när vikterna är upplyfta. Under drift håller en hydralikcylinder uppe 
plattorna i lämplig höjd. När trycket försvinner eller avtar sänks plattorna ner av gravitationen. 
(Söderberg, 2011) 

5.6 Ställverk, Transformator och Nätanslutning 
I ställverket kopplas kraftverket samman med elnätet. Här återfinns brytare som antingen 
manuellt eller automatiskt kopplar bort kraftverket vid fel. Även säkringar och åtgärder mot 
överspänning i nätet finns här för att skydda till exempel kontrollutrustningen. I ställverket sitter 
även mätare för elproduktion. Transformatorn transformerar upp spänningen från generatorn till 
nätspänningen som vanligtvis är 10 eller 20 kV. Det är viktigt att ha en klar avgränsning mellan 
vad som är kraftverkets och vad som är nätbolagets delar och utrustning, detta för att snabbt och 
korrekt rätta till eventuella fel för att kunna få kraftverket i drift igen. (Söderberg, 2011) 

 

5.7 Aktiviteter relaterade till inköp av utrustning 
Nedan sammanfattas de aktiviteter som har definierats med bakgrund av vattenkraftverkets 
utrustning. Som tidigare har förklarats, så ses även inköp av utrustning som aktiviteter. På grund 
av att inspiration har tagits ifrån vad leverantörsföretag själva definierat sin verksamhet, är vissa 
aktiviteter väldigt specifika. Det ska inte därför ses som att distinktionen mellan olika rör är 
mycket viktigare för en läsare av kartläggningen än annan utrustning som kommer in i bredare 
kategorier.  

 Elektrisk utrustning, allmänt 
 Generatorer, elmotorer 
 Kraftledningar, transmissioner, transmissionsprodukter 
 Frekvensomriktare, transformator 
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 Växellåda 
 Mekanisk utrustning, allmänt 
 Vattenturbiner (Francis, Kaplan, Pelton, Tvärströmningsturbin etc.) 
 Utrustning för kylning av oljelager, kraftbyggnad  
 Begagnad vattenkraftutrustning 
 Dammluckor, dammluckdrag, utskov 
 Hydraulisk utrustning (styrning av dammluckor) 
 ’Rörledningar (STJ duktila rör, PE rör, GRP-rör och stålrör) 
 Rör, glasfiber eller plast 
 Rör, träturbinrör, trätuber 
 Rör, stål eller aluminium 
 Kopplingar, flänsar, ventiler, tuber 
 Intagsgaller, grindar 
 Grindrensare, rensmaskiner 
 Utrustning för uppvärmning, elvärmda galler 
 Fisktrappor 
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Del III – Kartläggning 
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6 Enkätens utformning 
Del II har besvarat den första delfrågan, ”Hur  startas  och  drivs  ett  småskaligt  vattenkraftverk” 
genom att beskriva vattenkraftverkets värdekedja. Värdekedjan beskriver författarnas förståelse 
för hur marknaden för leverantörer av tjänster och utrustning inom småskalig vattenkraft fördelar 
sig.  

I del III kommer kartläggningen att presenteras i detalj. De två delfrågorna  ”Hur identifieras 
företagen som ska ingå i kartläggningen” och ”Hur kan kartläggningen presenteras” kommer här 
att behandlas. När frågeställningarna är besvarade finns det ramverk utarbetat som krävs för att 
uppfylla målet, som är att samla in och sammanställa information om branschens aktörer i form 
av ett kompendium, så att den blir användbar för en ägare och intressent av småskalig vattenkraft. 
En viktig del i kartläggningsarbetet kommer vara enkätundersökningen, som kommer beskrivas i 
detalj.  

6.1 Enkätens och kartläggningens struktur 
Enkäten och kartläggningen i det separata kompendiet har i många fall samma rubriker vilket gör 
det extra användbart att i detalj förstå sig på strukturen. Rubrikerna skapar ramen för 
kartläggningen och ger en igenkänning, som förhoppningsvis gör kompendiet lätt att läsa. 
Enkätens och kompendiets första del innehåller mycket kontaktrelaterad information och har 
huvudrubriken Allmän information om företaget. Gemensamt med kompendiet är rubrikerna 
nedan: 

 Gatuadress och huvudkontor 
 Telefon 
 E-post 
 Hemsida 
 Etablerat den 
 Anställda, varav inom småskalig vattenkraft 
 Beskrivning av företaget i fritext (till exempel verksamhetsbeskrivning, historik, 

framtidsvision) 
 Kontaktperson(-er) med kontaktuppgifter (till exempel namn, befattning, e-post, telefon, 

mobiltelefon) 
 
I enkäten följer därefter en del med huvudrubrikerna Underleverantör och Tjänsteleverantör. 
Dessa huvudrubriker har inte utnyttjats i det fortsatta kartläggningsarbetet i kompendiet, då 
enkäten varit utformad med en andra rubriknivå som upplevts tillräcklig. Istället används sju 
underrubriker:  

 Rådgivning Entreprenadarbete 
 Drift och underhåll 
 Förmedling, vattenkraftsägare och investerare 
 Underleverantör av utrustning och system 
 Elektrisk utrustning 
 Mekanisk utrustning. 
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Valet av rubrikerna är tänkt att återspegla att de är olika i sin karaktär, och inspiration till 
indelningen har tagits från en leverantörslista på SVAF:s hemsida, med viss modifiering. I 
fortsättningen förekommer det att denna rubriknivå hänvisas till som huvudkategorier eller endast 
kategorier. Dessa sex huvudkategorier utgör en stomme för hur företagen klassas i kompendiet, 
då de alltid förekommer som verksamma inom någon av huvudkategorierna. Huvudkategorierna 
är speciellt viktiga i det fall då företagen beskrivits av författarna själva, utan kännedom om 
företagens egna preferenser i avseende till hur de ska kategoriseras. Då har företagen endast 
beskrivits utifrån om de är verksamma i någon av huvudkategorierna. 

Vad som ingår i definitionen av dessa kategorier är lätt att tvista om. Med ordet utrustning i de tre 
sista huvudkategorierna, är det lätt att inse att aktiviteter i dessa huvudkategorier avses vara 
förenligt med verksamheten hos i huvudsak underleverantörer medan de tidigare avser 
tjänsteleverantörer. Det är därmed inte en svår sak att översätta kompendiet till den tidiga 
indelningen i underleverantör och tjänsteleverantör.  

6.2 Sammannställning av aktiviteter i enkäten 
I kapitel 4 och 5 har totalt 58 aktiviteter sorterats in i vattenkraftens värdekedja. Arbetet med att 
nå fram till de 58 aktiviteterna baserar sig på den samlade kunskapen som litteraturstudien lett 
fram till om värdekedjans steg: projektering, tillstånd, bygga och utrusta, driva och underhålla. I 
kapitel 4 och 5 har aktiviteterna beskrivits i det sammanhang där de kommer in i vattenkraftens 
värdekedja. I den här sammanfattningen presenteras aktiviteterna istället så som som enkäten är 
utformad. De 58 aktiviteterna har utöver huvudrubrikerna inte beskrivits eller definierats för 
läsaren av enkäten. 

Valet att låta den som fyller i enkäten tolka vad som menas med varje aktivitet har förefallit 
naturligt, då ett eget avgränsande av begreppen skulle leda till en stor arbetsbörda och en nytta 
som kan ifrågasättas. Termer som exempelvis konsult och rådgivning är väldigt flytande och ett 
definierande skulle kräva en längre diskussion. Denna skulle sedan möjligen inte respekteras eller 
ens läsas av företagen. Enkäten utformades med tanken att ett formulär som fylls i enkelt och 
snabbt får fler svar än ett mer omfattande, där exempelvis respondenten behöver läsa in sig på 
aktiviteternas beskrivning och snäva avgränsning.  

Rådgivning 
Med rådgivning menas konsulter, där det huvudsakliga elementet i företagets erbjudande är en 
immateriell tjänst. I kompendiet kallas denna rubrik för Tjänsteleverantör. En konsult eller 
rådgivare kan ta på sig ansvaret för vissa delar, och anlitar de entreprenörer som behövs och 
beställer den utrustning som behövs. Det behöver inte röra sig om rena tjänster. De aktiviteter 
som identifierats till denna kategori är:  

 Konsult inom projektering 
 Tvärvetenskaplig rådgivning i små vattenkraftverksprojekt från den första idén till 

färdigställandet 
 Rådgivning vid utformning av dammar och vattenvägar 
 Teknisk analys, dimensionering av system, val av turbin, storlek på utrustning 
 Ekonomisk analys, simulering med programvara, 
 Hydrologiska beräkningar, översvämningsberäkning 
 Miljökonsekvensbeskrivningar och miljöutredningar 
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 Juridiska tjänster, miljö & tillstånd 
 Risk och försäkring 
 Arkitekt 

Entreprenadarbete 
Med entreprenadarbete menas att utföra ett arbete eller en leverans mot ett förutbestämt pris. Vid 
intervjuerna har det framkommit att det ofta är anläggningsbyggare som har denna roll. 
Byggföretagen som anlitas har sällan mer erfarenhet av liknande byggen än ett fåtal projekt och 
har andra mycket viktigare verksamhetsområden inom exempelvis annan kraftproduktion eller 
markberedning. På grund av småskaligheten i branschen, kan även en enstaka erfarenhet här vara 
mycket värdefull. De aktiviteter som identifierats till denna kategori är:  

 Bygg och montage, allmänt 
 Helentreprenad, Anläggning av kompletta kraftanläggningar 
 Entreprenad, utrustning och lösningar ”under vatten” (grindar, luckor, tuber, turbiner etc.) 
 Dammkonstruktion (fyllnadsmassor, betongarbete) 
 Utveckling av vattenvägar, drift av bergborrar 
 Konstruktion av kraftverksbyggnad 
 Vägbyggnation, Transport och logistik 
 Fisktrappor 

  Drift och underhåll 
Med drift och underhåll menas reparation av all typ av utrustning, mekanisk som elektrisk samt 
operativt ansvar för driften av kraftverk. Det är därför en bred kategori. Reparation av delar till 
kraftverket  ”under  vatten”  kan  vara  viktigt  för  livslängden  och  är en billig investering i 
förhållande till försummelse. Reparatörer kan vara svetsare, plåtslagare och andra yrkeskunniga. 
Service sker även av leverantörerna av utrustning. De aktiviteter som identifierats till denna 
kategori är: 

 Underhåll och reparation, allmänt 
 Renovering av generatorer 
 Renovering av turbiner, löphjul, ledskenor 
 Service av elektromekaniska system, övervakning och styrning 
 Reparationer av befintliga anläggningar under och över vatten 
 Reparation av ytor (erosion, kavitation, korrosion), renovering av betong 
 Nedmontering 
 Drift, operativt ansvar 
 Operativa ansvaret för starkströmsanläggningar 

Förmedling, vattenkraftsägare och investerare 
Under denna kategori av aktörer placeras företag som erbjuder finansiering och utveckling av 
vattenkraftverk eller fallrätter. Även företag som agerar mäklare och förmedlare av 
kraftverksägarändring faller in under denna rubrik. Företag under denna kategori är även 
renodlade tjänsteleverantörer. De aktiviteter som identifierats till denna kategori är: 

 Finansiering av kraftverk 
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 Utveckling av kraftverk 
 Partner och utvecklare av fallrätter 
 Ägarförändring, förmedling 

Underleverantör av utrustning och system 
Här är inslaget av tjänst och vara ungefär lika stort. Det kan röra sig om elektriska system, där 
installatören ofta beställer varan själv. Här ska företag som jobbar med till exempel 
automatisering av kraftstationer, fjärrövervakning eller styrsystem återfinnas. Även företag som 
tillhandahåller kompletta generatorer och kontrollpaneler, styrsystem, elektroteknik, installation, 
service och support bör återfinnas här. Tanken är att företag som återfinnes här även 
tillhandahåller hjälp med installation och underhåll, en mer täckande tjänst ur kundens synpunkt. 
De aktiviteter som identifierats till denna kategori är: 

 Underleverantör av system, allmänt 
 Automatisering av kraftstationer, fjärrövervakning, Styrsystem 
 Dammluckeautomatik, luckspel 
 Kompletta generatorer och kontrollpaneler, styrsystem, Elektroteknik, installation, service 

och support 
 Leverantör av alla typer av hög-och lågspänningsinstallationer i småskalig 

vattenkraftutveckling 

Elektrisk utrustning 
I kategorin är företagen till huvuddelen leverantörer av utrustning till elektronik. Det rör sig ofta 
om standardiserad utrustning, som exempelvis är fallet för generatorer. Generatortillverkare kan 
vara renodlade monteringsfabriker som har litet intresse att vara del i installationen. Företag som 
handhåller kraftledningar, transmissionsprodukter, frekvensomriktare och transformatorer som 
lösa produkter. Det är inte nödvändigtvis samma företag som handhåller varan här som även står 
för installationen eller underhållet av sagd vara. De aktiviteter som identifierats till denna 
kategori är: 

 Elektrisk utrustning, allmänt 
 Generatorer, elmotorer 
 Styr & reglerutrustning 
 Kontrollpaneler 
 Mätutrustning, fjärrövervakning 
 Kraftledningar, transmissioner, transmissionsprodukter 
 Frekvensomriktare, transformator 
 Växellåda 

Mekanisk utrustning 
Företag som placerar sig i den här kategorin är huvudsakligen leverantörer av utrustning, med 
litet intresse för att utföra installation av varan. Här återfinns företag som tillhandahåller 
produkter såsom olika vattenturbiner, begagnad vattenkraftsutrustning, olika typer av rör, 
dammluckor, intagsgaller och hydraulisk utrustning. De aktiviteter som identifierats till denna 
kategori är: 
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 Mekanisk utrustning, allmänt 
 Vattenturbiner (Francis, Kaplan, Pelton, Tvärströmningsturbin etc.) 
 Begagnad vattenkraftutrustning 
 Kopplingar, flänsar, ventiler, tuber 
 Dammluckor, dammluckdrag, utskov 
 Hydraulisk utrustning (styrning av dammluckor) 
 Rörledningar (STJ duktila rör, PE rör, GRP-rör och stålrör) 
 Rör, glasfiber eller plast 
 Rör, träturbinrör, trätuber 
 Rör, stål eller aluminium 
 Intagsgaller, grindar 
 Grindrensare, rensmaskiner 
 Utrustning för kylning av oljelager, kraftbyggnad 
 Utrustning för uppvärmning, elvärmda galler 
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6.3 Formulering och användning av enkäten 
Enkäten används på två sätt, varför man kan identifiera två olika enkätutskick med olika 
mottagare och olika syften. Vid läsandet av följande avsnitt, kan en läsare ha användning av att se 
bilaga 2, som består av enkäten i sin fullständiga form. 

Det första enkätutskicket till ägare av kraftverk 
Det första utskicket av enkäten riktade sig till ägare av kraftverk. Det utskicket besvarade 
frågeställningen ”Hur identifieras företagen som ska ingå i kartläggningen”. Det första utskicket 
har varit viktigt för att identifiera företag, men har inte använts som grund för att presentera 
företagen i kartläggningen. Medlemmar i SVAF som äger egen vattenkraft med e-postadress 
angiven har fått enkäten mottagen i det ungefärliga slutgiltiga utförandet, men med den stora 
skillnaden att de inte förväntas fylla i enkäten å deras leverantörers vägnar, utan endast använda 
formuleringen av aktiviteter i processen att starta, driva och underhålla för att minnas företag de 
haft hjälp av.  

Då syftet med det första utskicket var att identifiera fler leverantörer, har den data som har 
genererats från det första enkätutskicket inte behandlats i någon vidare utsträckning. Ett tänkbart 
sätt att kvantifiera datan skulle vara att presentera hur ofta ett företag har omnämnts och vad de 
hjälpt till med. Detta har inte gjorts, eftersom det anses överstiga ambitionerna med 
kartläggningsarbetet och att antalet respondenter varit för litet för att ge någon tillförlitlig grund 
för den typen av statistikföring.  

Det krävs ett förtydligande om att det första enkätutskicket även har kompletterats med ett antal 
övriga metoder för att identifiera fler företag. Dessa metoder är att använda sig av redan 
förekommande listor över leverantörer och intervjuer av ägare av småskalig vattenkraft. Listorna 
som studerats är: Företag förekommande i SERO-journalen de senaste fem åren, SVAF:s 
leverantörslista på internet, Lantbruksnets företagsregister, SVAF:s medlemsmatrikel och 
Småkraftforeningas branschkatalog (Svensk Vattenkraftförening, 2012c; Småkraftforeninga, 
2012; Lantbruksnet, 2012) De som intervjuats är: Thomas Sandberg, Christer Söderberg, Lennart 
Wetterstad, Staffan Axelsson (Sandberg, 2012; Söderberg, 2012; Wetterstad 2012, Axelsson, 
2012). 

Medlemmar i SVAF som äger egen vattenkraft med e-postadress angiven har fått enkäten 
mottagen i det ungefärliga slutgiltiga utförandet och inledningen lyder som följer: 

Bäste vattenkraftägare! 

Vi skulle vilja be om din tid för att besvara en fråga som skulle vara till stor hjälp för en 
kartläggning av branschen för småskalig vattenkraft. Orsaken till att du blivit kontaktad är för att 
du finns listad i svensk vattenkrafts medlemsmatrikel som en ägare av vattenkraftverk. Vi tror att 
du har värdefull information om de tjänsteföretag och underleverantörer till småskaliga 
vattenkraftverk som finns i Sverige.  

Kartläggningen görs på uppdrag av Svensk Vattenkraftförening som ett examensarbete på KTH 
vid Institutionen för Industriell Ekonomi och Organisation. För nuvarande förs diskussioner på 
hur kartläggningen skulle kunna mynna ut i något användbart för branschen. Vår förhoppning är 
att vår kartläggning ska kunna användas till att utforma en websida som sammanställer 
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information om branschföretagen uppdelade på region och verksamhetsområde. Vi hoppas 
därför att ni ser en nytta i att hjälpa oss! 

Vår fråga till dig är vilka företag du kommit i kontakt med i din verksamhet. Vi skulle vilja be dig 
att försöka komma ihåg vilka företag du haft hjälp av i processen att driva, starta eller 
underhålla vattenkraftverket. Det kan vara allt från konsulter, anläggningsföretag eller 
leverantörer av delar till vattenkraftverket. Vi är intresserade av såväl de stora som de små 
aktörerna, så tveka inte att ta med fåmansföretag som du haft hjälp av. 

Vi är förstås också väldigt intresserade och tacksamma över förslag på information som ni tycker 
att vi skulle kunna sammanställa och som en läsare av vår kartläggning skulle ha nytta av. Om 
du har någon intressant idé eller vill ställa oss någon fråga, för vi gärna en fördjupad dialog. 

Det andra enkätutskicket till leverantörsföretagen 
Det andra utskicket av enkäten fokuserar på frågeställningen  ”Hur  kan  kartläggningen 
presenteras”. Svaren som har erhållits efter det här enkätutskicket är en direkt slutprodukt, som 
används i det separata kompendiet som kartlägger leverantörer av tjänster och utrustning inom 
småskalig vattenkraft. Enkäten inleds med en text som beskriver syftet med enkäten och vädjar 
till företaget att medverka genom att besvara enkäten enligt de instruktioner som finns.  

Informationen om företagen utgår ifrån enkätens rubriker och de fördefinierade aktiviteter som 
definierats för att skapa likformiga svar. Rubrikerna och aktiviteterna skapar homogenitet, som 
gör att enkätsvaren blir kvantifierbara och sökbara. Informationen om företagen i det separata 
kompendiet kommer ha en tydlig struktur som direkt återspeglar hur de har ifyllts av 
leverantörsföretagen i den andra enkäten. Möjligheten finns därför, att föra över informationen 
till en webbaserad databas, vilket har varit en tydlig ambition hos uppdragsgivaren SVAF. 
Enkäten har en mer kvalitativ del som kallas beskrivning av företaget i fritext. Här är ordet fritt 
för företagen, vilket förhoppningsvis fångar upp den svaghet som det likformiga, kvantifierbara 
utgör. De företag som inte blir rättvist presenterade av de fördefinierade aktiviteterna kan 
förtydliga  sina  verksamhetsområden  mer  i  detalj.  Under  ”begränsningar och fördelar med 
enkätens utformning” diskuteras konsekvenserna av enkätens utformning vidare. 

Utskicket har skickats ut på epost och inledningen lyder som följer: 

Hej! 

Vi skulle vilja be om er tid för att fylla i en enkät som skulle vara till stor hjälp för Svensk 
Vattenkraftförenings kartläggning av branschen för småskalig vattenkraft. Orsaken till att ni 
blivit kontaktad är, att vi tror att ni har en roll som leverantör av utrustning eller tjänster till 
småskaliga vattenkraftverk. Ni kommer att finnas med i kartläggningen tillsammans med över 
100 andra företag, då vi kommit i kontakt med ert företag under vårt förarbete. Ni kan 
exempelvis ha blivit rekommenderad av en tidigare kund och kraftverksägare, eller finnas listad i 
någon av ett fåtal redan existerande sammanställningar över aktörer som är verksamma inom 
småskalig vattenkraft. 

Vi har dock funnit att vår kartläggning är unik i att den ger en mycket fullständigare 
branschöversikt för ägare av de 1900 småskaliga vattenkraftverken i Sverige = era framtida 
kunder! Med er hjälp hoppas vi kunna göra kartläggningen både mer korrekt och fullständig, 
genom att ni väljer att beskriva ert företag i den enkät som vi sammanställt. 
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I enkäten finns beskrivningar av olika aktiviteter/verksamheter som hör till processen att starta, 
driva eller underhålla ett småskaligt vattenkraftverk. Vi vill att ni markerar de områden som ni är 
verksamma inom på enklaste sätt. Vi föreslår att ni fetmarkerar eller på annat sätt skiljer ut den 
beskrivning som överensstämmer bäst.  Trots att vi sökt lära oss så mycket som möjligt om 
småskalig vattenkraft kanske inte någon beskrivning är rättvisande för er verksamhet. Vi ber er 
då att själv fylla i en egen beskrivning. Därutöver har vi stor användning av om ni kompletterar 
med uppdaterad kontaktinformation. 

Kartläggningen görs på uppdrag av Svensk Vattenkraftförening som ett examensarbete på KTH 
vid Institutionen för Industriell Ekonomi och Organisation. Vår handledare är professor Thomas 
Sandberg, som också är styrelseledamot i SVAF , och kan nås på 08790608 eller 
thomas.sandberg@indek.kth.se.   Enkäten ska användas till att utforma en websida och andra 
sammanställningar med information om branschföretagen uppdelade på verksamhetsområde och 
region. På så sätt ska kraftproducenterna lättare hitta ert företag. Också ut ländska 
kraftproducenter har de senaste åren börjat höra av sig till SVAF , som vill kunna länka dem 
vidare till er leverantörer. Vi hoppas därför att ni ser en nytta i att hjälpa oss! 

Om ni undrar mer om vårt examensarbete och är intresserad av att ta del av det när det 
färdigställs får ni gärna kontakta oss om det. Examensarbetet består förutom kartläggningen av 
en litteraturstudie av det småskaliga vattenkraftverkets konstruktion och de lagar och andra 
förutsättningar man tar hänsyn till vid konstruktion, drift och underhåll av ett småskaligt 
vattenkraftverk, samt vattenkraftverkets roll i det svenska energisystemet. 
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6.4 Begränsningar och fördelar med enkätens utformning 
Enkäten har utformats strikt för att erhålla data som kan kvantifieras. Likformigheten gör att det 
blir lätt för en läsare av kartläggningen att skaffa sig information om vilka leverantörer som kan 
erbjuda den hjälp man är intresserad av. Efter att ha parat ihop sin efterfrågade service eller vara 
med en aktivitet, kan man följa upp vilka företag som anser sig kunniga inom detta område. Med 
flera företag att ta in anbud från respektive skicka offert till, hamnar läsaren av kartläggningen i 
en bättre förhandlingsposition och mindre synliga företag ges en chans till affärstillfällen då 
kartläggningen synliggör dem.  

Sökbarheten är därmed en klar fördel som valet av utformning lett till. En friare formulering av 
företags verksamhetsområden skulle göra att det krävs att man läser igenom kartläggningen mer 
grundligt och tvingas läsa om flera ointressanta företag.  

Man kan tänka sig en utformning där informationen var en sammanhängande text, vilket ger en 
styrka i att informationen inte blir missvisande. Detta skulle kunna leda till mer fyllig och 
särpräglad information, vilket skulle avvärja en svaghet med den valda utformningen: Att företag 
med en marginell verksamhet inom en aktivitet blir listat tillsammans med företag med mer 
gedigen erfarenhet. Exempelvis skulle återförsäljaren som utför service av sin egen produkt helt 
riktigt kunna fylla i service som en aktivitet och på så sätt få en plats bredvid 
reparationsverkstäder. Denna typ av fel förväntas uppkomma när man läser kartläggningen i det 
valda utförandet. Förhoppningsvis kan läsaren snabbt sortera fram de intressanta företagen ändå, 
genom att bedöma om namnet på verksamheten eller verksamhetsbeskrivning i fritext stämmer 
in. Slutligen ska nämnas att kompendiet inte ska ses som slutgiltigt, utan med mycket utrymme 
för utveckling och förändring! 



52 

 

 

7 Kartläggningen i sammandrag 
I det föregående kapitlet har enkäten beskrivits: Hur akvititeter använts för att beskriva 
leverantörsföretagens verksamhetsområden, hur informationen strukturerats i huvudkategorier 
och hur samma enkät används i två olika utskick.  

I den här delen kommer resultaten av utskicken sammanfattas och kvantifieras. Ett påtagligt 
resultat av enkätutskicken är det separata kompendiet som även kommer beskrivas i detta kapitel. 
Som tidigare har beskrivits, kommer strukturen för kompendiet följa enkätens, varför någon 
vidare diskussion över hur resultatet sammanställts i kompendiet inte kommer att följa här. Den 
läsare som vill förstå valet av strukturen bör läsa kapitel 6.1, 6.2 samt 6.4, som behandlar 
enkätens struktur, aktiviteter, respektive diskuterar begränsningar i utformningen.   

7.1 Enkätutskicken 
Svaren från de två enkätutskicken redovisas i tabell 6 nedan. För att förstå tabellen bör läsaren 
vara införstådd med enkäten och de två enkätutskicken som beskrivits i föregående kapitel. Det 
första enkätutskicket riktade sig till vattenkraftsägare, som tillfrågades vilka företag de har haft 
kontakt med under åren vid utförandet av olika aktiviteter. De leverantörsföretag som 
kraftverksägarna nämner kontaktas för att precisera vad de gör, vilket utgör det andra 
enkätutskicket. I tabellen används benämningen Enkät till leverantörer för detta utskick, med 
vilket alltså menas företag som agerar leverantörer av utrustning eller tjänster till småskalig 
vattenkraft. 

Det första enkätutskicket gav svar från 19 ägare av vattenkraftverk, vilket tillsammans med 
övriga metoder för att identifiera leverantörsföretag resulterade i namnen på 132 företag. Alla 
dessa leverantörer kontaktades med åtminstone ett epostutskick. Där svar inte erhölls skickades 
påminnelser till många av leverantörerna: till samma e-postadress eller en alternativ e-postadress, 
som hittades på deras respektive hemsidor. En del leverantörer fick inte något mer epostutskick, 
då vissa kategorier av företag sorterats bort. Dessa kategorier var banker, försäkringsbolag och 
renodlade entreprenadföretag. Bakgrunden till denna utsortering står att läsa om senare. Slutligen 
gjordes ett försök att ringa upp de resterande företagen, som vid kontakt blev muntligen 
uppmanade att ställa upp med att svara. Efter försöket att ringa upp kändes det tryggt att anta att 
de som verkligen ville svara fått chansen till det och att resterande företag hade svalt intresse av 
att svara eller lite tid. En del företag gav också dessa besked vid telefonsamtalet. Information om 
de företag som inte svarade, men som ändå var relevanta fylldes senare i av författarna själva. 

15 nya företag, som inte fanns listade av SVAF (Svensk Vattenkraftförening), får undersökningen 
framgångsrikt kontakt med. 17 företag som SVAF redan hade listade som leverantörer svarar 
också, och ger mer fullständiga uppgifter än de som SVAF har på sin hemsida. Att 
svarsfrekvensen är högre bland de ”kända” företagen är förväntat, då det till stor del utgör kärnan 
i branschen. Den är ändå ganska låg, då mer än hälften av företagen på SVAFs hemsida väljer att 
inte delta i undersökningen. Av de nya företagen som kontaktades var det två som svarade att de 
inte jobbar med vattenkraft, dessa har inte inkluderats i antalet svar. För att få en mer detaljerad 
bild av vilka företag som svarat så hänvisas läsaren till det separata kompendiet. 
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Tabell 6. Redovisning av svar 

Enkät till kraftverksägare       
  

 
  

Händelse 
 

Antal 
Kontaktade kraftverksägare 

 
93 

Ägare som inte kunde nås 
 

8 
Ägare som svarade 

 
19 

Svarsfrekvens 
 

20% 
  

 
  

Enkät till leverantörer       
  

 
  

Händelse 
 

Antal 
Leverantörer som SVAF har listade  43 
Nya leverantörer 

 
89 

Totalt funna leverantörer 
 

132 
%‐ökning 

 
207% 

Svar kända av SVAF     17 
Svar nya 

 
15 

Svar Totalt 
 

32 
Svarsfrekvens kända av SVAF 

 
39,5% 

Svarsfrekvens nya 
 

16,9% 
Svarsfrekvens totalt     24,2% 
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7.2 Kompendiet 
Med informationen från enkätsvaren skrevs kompendiet. 32 företag hade då fyllt i informationen 
enligt enkätens utformning. Därutöver har 32 företag fyllts i av författarna själva, vilket utökat 
kompendiets företag till 64 till antalet. I figur 8 har antalet företag inom varje huvudkategori 
sammanfattats. Då många företag ägnar sig åt flera områden, blir listan över företag sorterat på 
huvudkategori 139 poster lång. Då samma företag kan vara verksam i flera kategorier motsvarar 
denna siffra inte antalet unika företag. Antalet unika företag är 60 st. Listan över företag i varje 
huvudkategori finns längst bak i kompendiet, för att användas som ett register. Figuren placerar 
även in huvudkategorierna i det ramverk för vattenkraftens värdekedja som har utarbetats. 
Placeringen av huvudkategorierna i värdekedjan ska inte ses som definitiv, utan är mer av en 
återkoppling till hur ramverket vuxit fram. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentar om urvalet av företag i kompendiet 
En del företag som identifierats av vattenkraftsägare eller som på annat sätt identifierats har inte 
behandlats i sammanställningen i kompendiet. Företag som har identifierats inom bank, 
försäkring, kreditinstitut samt bygg har uteslutits. Gemensamt för många av dessa företag är att 
det är kända svenska företag med en huvudverksamhet som ligger långt ifrån området småskalig 
vattenkraft. Värdet av att sammanställa detta i en branschspecifik sammanställning föreföll därför 
inte särskilt stor. Värt att belysa när det kommer till försäkring är att If har en speciellt utformad 
försäkring för vattenkraft.  

Projektering  Tillstånd  Bygga & 
Utrusta  Driva  Underhålla 

Rådgivning: 33 

Förmedling, Vattenkraftsägare och Investerare: 8 

da 

Entreprenadarbete: 13 

Drift och underhåll: 20 

Elektrisk utrustning: 21 

Underleverantör av utrustning och System: 17 

Mekanisk utrustning: 27 

 

F igur 9. Funna företag sorterade på kategori 
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Diskussion har förts om huruvida lokala byggbolag är av värde för undersökningen. Det har visat 
sig svårt att kartlägga renodlade entreprenadföretag som vattenkraftägare angett som leverantörer 
av utförda arbeten. Svaren från många av de företag som angivits har uteblivit, och vid samtal har 
de inte sett potential i att exponeras mot fler vattenkraftägare. En förklaring som författarna 
förlitar sig på är den lokala förankringen, som medför att bolagen förlitar sig på uppdrag från 
redan kända kunder. Lokala byggbolag besitter också antagligen inte riktad kompetens inom 
vattenkraft och får i detta fall antas vara förhållandevis lätta att hitta. Där egna svar inte erhållits 
har därför inte dessa företag ifyllts av författarna själva.    

7.3 Känslighetsanalys 
Resultatet är starkt beroende av de enkäter som har gått ut. Detta medför att det även är enkäterna 
som måste undersökas för att se hur känsligt resultatet är. Enkäterna som skickades ut till ägare 
av kraftverk med e-postadress angiven i SVAF:s matrikel och till företagen som kraftverksägarna 
identifierade är desamma. Detta medför att enkäten har testats mot två olika grupper och 
genererat de svar man har sökt i båda fallen vilket visar på att enkäten är utformad på ett sådant 
sätt att den som fyller i enkäten förstår vad som ska fyllas i var. Förfarandet med enkäten till 
ägarna av kraftverk går att återskapa. Informationen över kraftverksägarna finns samlad hos 
SVAF och enkäten i sig går att återskapa. Det finns dock ett osäkerhetsmoment i om enkäten till 
företag går att återskapa identiskt. Förfarandet är sådant att resultatet från enkäten till 
kraftverksägare bör generera samma svar eftersom den data som samlas in från kraftverksägarna 
är relativt statisk, men det är inte säkert att samma kraftverksägare svarar. Det är dock att 
förvänta att kraftverksägarna inte gärna byter företag som de tidigare använt.  

Även svarsfrekvensen presenterar ett problem.Om denna är hög är det att förvänta att fler företag 
identifieras vilket leder till att enkäten till företag blir mer omfattande men det medför inte 
automatiskt att det blir ett bättre resultat. Över ett visst antal svar från kraftverksägare bör det 
upptäckas att många företag återkommer. För vilket antal svar detta gäller är svårt att bedöma. Att 
ha en svarsfrekvens på 100 % möjliggör en analys av detta. 

Enkäterna är kvalitativa i det avseende att man vill veta detaljerad information om företagen och 
vilka företag som kraftverksägare har kommit i kontakt med. Ändamålet är att få in så stor mängd 
information som möjligt i båda fallen. Dels i de enskilda svaren och i antalet svar. Att ha en 
kvalitativ enkät medför dock att det kan ta tid att fylla i. Detta kan ha begränsat antalet svar. Av 
de företag som kontaktades efter att den andra omgången av utskick gjordes, beklagade sig en del 
över att det var ont om tid att bidra till kartläggningen. Samtidigt var många positiva till idén om 
att finnas med i en kartläggning. 

Att kontrollera informationen som företagen lämnat i enkäten kan i vissa avseenden bli svårt. Det 
bör ligga i företagens intresse att svara korrekt. Diskussion har förts om det finns en risk att 
företag nämner att de erbjuder mer tjänster och produkter än vad de faktiskt gör, för att skapa sig 
bättre förutsättningar, det vill säga tilltala fler intressenter.   
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8 Slutsats och diskussion 
Ingress. Därefter följer en reflektion över arbetet samt slutligen förslag på vidare studier. 

8.1 Slutsats 
Det har framkommit att många kraftverksägare gärna anlitar lokala företag som finns i 
närområdet, när de efterfrågar olika produkter eller tjänster. Detta gäller framförallt för få- och 
enmansföretag. Anledningen till detta kan diskuteras, men i mindre samhällen kan det vara så att 
man är mer införstådd med vad ”grannarna” arbetar med, vilket resulterar i att kunskap och råd 
förmedlas mer verbalt än i stadsområden, det vill säga inofficiella nätverk har en positiv effekt för 
det lokala företagsklimatet. Fördelen med att nå ut med enkäten till kraftverksägare är att företag 
av denna typ har hittats och får nu tillfälle att etablera sig i sammanhang med liknande företag 
och under en rikstäckande organisation. Något som kanske inte hade varit möjligt utan denna 
kartläggning. En nackdel med att många små icke specifika företag för vattenkraft kartläggs är att 
om kartläggningen fortskrider hos beställaren över tiden, kan det ge för många företag. Detta kan 
leda till att informationen om vilka företag som bör användas blir svårtolkad. Med det menas att 
det kan finns ett par företag i närområdet som till synes arbetar med samma sak och intressenten 
blir då tveksam om vilket företag som passar bäst. Detta sagt så är valmöjligheter alltid bra men 
för många alternativ kan leda till passivitet. 

De större företagen verkar söka sig till en mer heltäckande lösning, där en beställare teoretiskt 
sett kan beställa ett kraftverk och sedan få det färdigställt enligt kravspecifikation. Det visar sig 
även att ägarbilden inte är helt klar. Det finns företag som ingår i större koncerner, ibland 
internationella sådana, där namnet på företaget är det enda som hålls kvar för att knyta an till en 
redan etablerad marknad. Dessa samarbeten presenterar sig på så sätt att bolag refererar till andra 
bolag i bolagssfären, för att kunna lösa olika delar av uppstarten och driften av kraftverket. De 
individuella kraftverksägarna är ofta mycket kunniga inom området vilket får författarna att undra 
om det  finns ett  ”glastak”  inom småskalig vattenkraft då det kan bli mycket kostsamt att starta 
eller driva ett kraftverk som helt oinsatt i området, eftersom behovet och kostnaderna för 
konsulter ökar. 

Författarna upplever att de har uppfyllt målet att samla in information om branschens aktörer så 
att den blir användbar för en ägare och intressent av småskalig vattenkraft. Samtidigt så har även 
nya aktörer hittats så upptäckten av nya aktörer i branschen har även den underlättats för dem 
som tar del av kartläggningens resultat. 

Svårigheten med detta uppdrag har varit att konkurrera med andra sysslor och engagemang som 
företagen har. Att övertyga företagen om de fördelar som de kan dra av att delta i kartläggningen. 
Som nämnts tidigare så har den främsta anledningen till varför företag inte deltagit i 
kartläggningen varit att de känner att de inte har tid att fylla i enkäten. Samtidigt så har de som 
tagit sig tid att svara ofta kommenterat att de uppskattar initiativet och idén med kartläggningen. 
Detta har kommit från både medlemmar i SVAF och icke medlemmar.  
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8.2  Förslag på vidare studier 
Följande förslag är inte presenterade utifrån hur viktiga de kan anses vara.Vad som kan vara 
intressant för SVAF och branschen i stort är att undersöka om det kan finnas ett intresse bland de 
företag, som under detta arbetes gång har kontaktats, att starta kooperativ eller syndikat, där de 
mindre bolagen, det vill säga fåmansbolag eller enmansbolag går ihop och rekommenderar 
varandras lösningar till kunder. Att genom att dela kundbas kunna erbjuda bättre service eller 
produktutbud tillsammans. 

En annan aspekt som skulle öka slagkraften i det material som detta arbete har samlat in är att 
presentera detta på en internetsida. Detta skulle även kunna locka fler företag att vilja vada med 
på SVAF:s internetsida och få möjlighet att exponera sig på samma plats som många liknande 
företag exponerar sig. Vidare bör en geografisk indelning över företagen övervägas. 

När information har hämtats in har det framkommit att mycket av kompetensen inom småskalig 
vattenkraft är på väg att försvinna i samband med att många som är verksamma och har lång 
erfarenhet inom området pensioneras. Dessvärre är det även så att många av dessa även väljer att 
själva pensionera sig klart över 65. Det finns alltså en risk att mycket kunskap inom den närmaste 
tiden går förlorad. Vad som vore intressant att undersöka är hur småskalig vattenkraftsindustri 
kan hantera detta. 
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Bilaga 1. Enkäten 
Allmän information om företaget 
Gatuadress och huvudkontor 

Telefon 

E-post 

Hemsida 

Etablerat den 

Anställda, varav inom småskalig vattenkraft 

Beskrivning av företaget i fr itext (till exempel verksamhetsbeskrivning, historik , 
framtidsvision) 

  

 

 

  

Kontaktperson(-er) med kontaktuppgifter (till exempel namn, befattning, e-post, telefon, 
mobiltelefon) 
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Tjänsteleverantör 
Rådgivning 
Konsult inom projektering 

Tvärvetenskaplig rådgivning i små vattenkraftverksprojekt från den första idén till 
färdigställandet 

Rådgivning vid utformning av dammar och vattenvägar 

Teknisk analys, dimensionering av system, val av turbin, storlek på utrustning 

Ekonomisk analys, simulering med programvara, 

Hydrologiska beräkningar, översvämningsberäkning 

Miljökonsekvensbeskrivningar och miljöutredningar 

Juridiska tjänster, miljö & tillstånd 

Risk och försäkring 

Arkitekt 

Entreprenadarbete 
Bygg och montage, allmänt 

Helentreprenad, Anläggning av kompletta kraftanläggningar 

Entreprenad, utrustning och lösningar ”under vatten” (grindar, luckor, tuber, turbiner etc) 

Dammkonstruktion (fyllnadsmassor, betongarbete) 

Utveckling av vattenvägar, drift av bergborrar 

Konstruktion av kraftverksbyggnad 

Vägbyggnation, Transport och logistik 

Fisktrappor 

Drift och underhåll 
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Underhåll och reparation, allmänt 

Renovering av generatorer 

Renovering av turbiner, löphjul, ledskenor 

Service av elektromekaniska system, övervakning och styrning 

Reparationer av befintliga anläggningar under och över vatten 

Reparation av ytor (erosion, kavitation, korrosion), renovering av betong 

Nedmontering 

Drift, operativt ansvar 

Operativa ansvaret för starkströmsanläggningar 

Förmedling, vattenkraftsägare och investerare 
Finansiering av kraftverk 

Utveckling av kraftverk 

Partner och utvecklare av fallrätter 

Ägarförändring, förmedling 
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 Underleverantör av utrustning och system 

Underleverantör av system, allmänt 

Automatisering av kraftstationer, fjärrövervakning, Styrsystem 

Dammluckeautomatik, luckspel 

Kompletta generatorer och kontrollpaneler, styrsystem, Elektroteknik, installation, service 
och support 

Leverantör av alla typer av hög-och lågspänningsinstallationer i småskalig 
vattenkraftutveckling 

Elektrisk utrustning 
Elektrisk utrustning, allmänt 

Generatorer, Elmotorer 

Styr & reglerutrustning 

Kontrollpaneler 

Mätutrustning, fjärrövervakning 

Kraftledningar, Transmissioner, Transmissionsprodukter 

Frekvensomriktare, Transformator 

Växellåda 

Mekanisk utrustning 
Mekanisk utrustning, allmänt 

Vattenturbiner (Francis, Kaplan, Pelton, Tvärströmningsturbin etc.) 

Begagnad vattenkraftutrustning 

Kopplingar, flänsar, ventiler, tuber 

Dammluckor, Dammluckdrag, Utskov 
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Hydraulisk utrustning (Styrning av Dammluckor) 

Rörledningar (STJ duktila rör, PE rör, GRP-rör och stålrör) 

Rör, glasfiber eller plast 

Rör, träturbinrör, trätuber 

Rör, stål eller aluminium 

Intagsgaller, Grindar 

Grindrensare, Rensmaskiner 

Utrustning för kylning av oljelager, kraftbyggnad 

Utrustning för uppvärmning, elvärmda galler 
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Regioner företaget verkar i 
H ela Sverige 

Stockholms län 

Uppsala län 
Södermanlands län 

Östergötlands län 

Jönköpings län 

Kronobergs län 

Kalmar län 

Gotlands län 

Blekinge län 

Skåne län 

Hallands län 

Västra Götalands län 

Värmlands län 

Örebro län 

Västmanlands län 

Dalarnas län 

Gävleborgs län 

Västernorrlands län 

Jämtlands län 

Västerbottens län 

Norrbottens län 

  
Kommentar  
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Bilaga 2. Miljöpåverkan och miljövinster 
Småskalig vattenkraft producerar i stort sett ingen koldioxid eller flytande förorening, så det finns 
stora globala fördelar med energislaget. Det finns dock en inverkan på närmiljön. En åsikt som 
delas av de flesta motståndare till vattenkraft och SVAF, är att det är viktigt att man identifierar 
och utreder nackdelarna som påverkan har, och att man vidtar de åtgärder som behövs för att 
begränsa och förhindra dessa skador. Den småskaliga vattenkraften minskar behovet av el från 
fossilbränsleeldade kraftverk. Den bevarar och levandegör även värdefulla historiska 
kulturmiljöer när man rustar upp gamla kraftverk. (SVK, 2012) 

Miljön är en faktor som påverkas på många sätt av det småskaliga vattenkraftverket, både lokalt 
och globalt. Man kan säga att förhållandet till miljön är tudelat. Ur det globala perspektivet ger 
den småskaliga vattenkraften miljövinster som minskade utsläpp av koldioxid tack vare att den 
ersätter behovet av fossila energislag. Lokalt riskerar påverkan på den lokala miljön istället 
uppfattas negativt då det bland annat kan innebära påfrestningar på ekosystemen. Av de rapporter 
som har lästs (SVAF, 2012b; Penche, 2004), kommer de alla fram till att den positiva inverkan 
som ett småskaligt vattenkraftverk har generellt sett överväger de negativa effekterna och att 
miljöorganisationers argument tenderar att basera sig på känslor och teorier snarare än saklighet 
och forskning.   

Ett argument som ibland framförs av motstående intressen såsom miljöorganisationer är att 
småskaliga vattenkraftverksanläggningar är små och betydelselösa och att det därför inte borde 
byggas några nya kraftverk när de har sådan inverkan på närmiljön. Samma organisationer som 
förespråkar utbyggnad av förnyelsebar energi verkar med detta argument emot majoriteten av den 
möjliga nya förnyelsebara energiproduktionen, när man inte beaktar att de flesta alternativ, såsom 
vindkraft, vågkraft och solceller är småskalig och decentraliserad (Penche et al. 2004). 

En skillnad mellan stora och små anläggningar är att tillstånd ges på högre administrativa och 
juridiska nivåer för stora anläggningar. Eftersom den ekonomiska betydelsen är större, ges större 
utrymme för skadlig inverkan på miljön. Dessutom bedöms småskaliga vattenkraftverk på 
administrativa och juridiska nivåer där påverkan från motståndsgrupper blir större (exempelvis 
sportfiskare, ekologer). 
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Tabell 7: Exempel på bedömningsgrunder i en mil jökonsekvensbeskrivning (SV A F 2012b) 

 
Vid byggande och drift av ett vattenkraftverk så kommer miljön att påverkas i olika grad. Om det 
faller sig som så att miljön kring platsen för det påtänkta kraftverket måste manipuleras för att 
skapa bra tillrinning till kraftverket, kan detta bidra med eventuella negativa konsekvenser för 
den som nyttjar vattnet nedanför kraftverket. Värt att tänka på är att dessa effekter kan sträcka sig 
till att inkludera hela det ekosystem som berörs av vattenkällan. Kraftverk som anläggs i 
anslutning till redan befintlig damm anses ha marginell påverkan på vattenflödet nedanför 
dammen eller på miljön nedanför dammen. Detta förutsatt att dammen byggdes med påverkan på 
miljön kring dammen i åtanke. En klar positiv effekt av att anlägga eller starta upp gamla 
kraftverk är att vattendraget eller dammen bevakas vilket sänker risken för översvämning. I 
samband med detta dämpas även höga vattenflöden och vattendraget nedanför kraftverket får en 
jämnare vattenföring. (SVK, 2012) 

För lite större kraftverk och i högre utsträckning storskalig vattenkraftverk uppstår en del saker 
att tänka på. Vid anläggning av en ny damm med vattenmagasin är det viktigt att tänka på att 
förutom markförlusten så tillkommer anläggning av vägar, arbetsytor, schaktningsarbeten, 
sprängarbeten, och beroende på dammens storlek och typ även tillfälliga betongstationer. Dessa 
typer av arbeten bidrar under byggnationen till en högre ljudnivå, vilket kan vara störande för 
djurlivet i närområdet till byggnadsplatsen. Erosion på grund av att vegetation har tagits bort kan 
och bör begränsas genom att vegetationen återställs. Förändringar i landskapet möter ofta 
motstånd bland allmänheten. Att kraftverket är estetiskt tilltalande, men framförallt smälter in i 
landskapet är viktigt. Detta uppnås enklast genom att inte använda kontrasterande eller 
reflekterande färger på byggnader och om möjligt gräva ner utrustning så som till exempel 
tilloppstuber (Rundqvist, 2004). En mer överskådlig lista av påverkande faktorer redogörs i tabell 
8. 
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Tabell 8: Inver kan under byggnadstiden (Penche et al. 2004) 

 

 
I tabell 9 återfinns en lista på hur miljön påverkas när ett kraftverk är i drift. Bland de saker som 
påverkar miljön kring kraftverket vid drift är vibrationer och ljud. Det finns flera olika lösningar 
som minskar dessa. Ljudisolering, specialbyggda delar och fundament bidrar till att minska 
vibrationer och ljudförorening. Beroende på hur stor inverkan kraftverket har haft på vattendraget 
så kan vattenflödet nedanför kraftverket ändras då det antingen stoppas upp av kraftverket eller 
delar av det leds bort från det ursprungliga vattendraget. (Rundqvist, 2004) 
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Tabell 9: Inver kan under dr ift (Penche et al. 2004) 
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Bilaga 3. Elcertifikatsystemets positiva påverkan 
Elcertifikatsystemet är ett marknadsbaserat styrmedel för att öka elproduktionen från 
förnyelsebara energislag. Med hjälp av certifikaten ska elproduktionen öka med 25 TWh från 
2002 års nivå till 2020. Elproducenter som uppfyller kraven för att erhålla elcertifikat får ett 
elcertifikat för varje MWh el som de producerar. Genom elcertifikaten får förnyelsebara 
elproducenter en extra intäkt och ett ökat incitament att utvidga sin verksamhet. Värdet på 
certifikatet bestäms av marknadens efterfrågan, då alla elleverantörer samt vissa elanvändare är 
ålagda att köpa elcertifikat som motsvarar en viss andel av deras egen produktion, den så kallade 
kvotplikten för elcertifikat. För att inte påverka elintensiva industriers internationella 
konkurrenskraft är dessa användare undantagna kvotplikten. Genom kvotplikten verkar systemet 
för att elanvändningen har den andel förnyelsebart i sin elmix som EU och Sveriges riksdag har 
som mål. Marknaden för elcertifikat är sedan årsskiftet 2011/2012 gemensam med Norges och 
elcertifikat kan skickas över landsgränserna (Energimyndigheten, 2011a). 

Det finns flera marknadsplatser för förmedling av elcertifikat, och handeln sker både genom 
bilaterala avtal mellan producenter och kvotpliktiga samt genom mäklare. Vid handel registreras 
dock överföringar av Svenska Kraftnäts kontoföringssystem Cesar och det händer att priset i detta 
system används som referenspris vid affärer. År 2010 var medelpriset på elcertifikat 295 kr 
(SVK, 2012) och elanvändarna var ålagda att köpa elcertifikat motsvarande 17,9 % av sin 
användning (Energimyndigheten, 2011b). För hushållsanvändaren förs kostnaden för 
elcertifikatet på elräkningen. Exempelvis skulle hushållet med ovan nämnda omständigheter 
betala 0,295 kr/KWh*17,9 % = 0,05 kr/KWh. På senare tid har priset sjunkit och ligger de första 
två månaderna 2012 på i snitt 169 kr. En förklaring till detta skulle kunna vara att Sverige och 
Norge sedan årsskiftet 2011/2012 har en gemensam elcertifikatmarknad, en annan är överskottet 
av certifikat. 

Elcertifikat tilldelas vindkraft, solenergi, vågkraft, geotermisk energi, vissa biobränslen, torv i 
kraftvärmeverk och viss vattenkraft. Eftersom elcertifikatsystemet ska stödja utbyggnaden av nya 
anläggningar och inte berika stabila och kommersiellt självbärande anläggningar, så finns en 
tidsbegränsning för elcertifikat som är 15 år. En förenklad sammanfattning av de anläggningar 
som erhållit elcertifikat finns i tabell 10. 
Tabell 10: Antal anläggningar , produktion och installerad effekt per kraftslag ( Energimyndigheten 2011b) 
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Trots att vattenkraft redan är en billig energikälla har man beslutat att bevilja elcertifikat till vissa 
anläggningar, bland annat då byggnationer av nya anläggningar och produktionshöjande åtgärder 
är omfattande och kapitalintensiva investeringar. För att öka elproduktionen ges elcertifikat till 
vattenkraftverk som uppfyller något av nedanstående kriterier enligt energimyndighetens egen 
formulering (Energimyndigheten 2011a): 

 ”Småskalig vattenkraft som vid utgången av april 2003 var i drift och hade en installerad 
effekt som inte var högre än 1 500 kW per produktionsenhet 

 Nya anläggningar 
 Återupptagen drift i anläggningar som tagits ur drift före den 1 juli 2001 och som därefter 

tagits i drift efter utgången av år 2002 
 Ökad produktionskapacitet i befintliga anläggningar 
 Anläggningar som inte längre kan erhålla långsiktig lönsam produktion på grund av 

myndighetsbeslut eller omfattandeombyggnader” 

Elcertifikatsystemet är ett viktigt tillskott för småskalig vattenkraft, men för ett storskaligt 
kraftverk upplevs villkoren som generösa. Därför sändes ett nytt förslag från regeringen in till 
riksdagen om att anläggningar med större installerad kapacitet än 1500 kW endast ska få 
elcertifikat för ökningen i produktionen när installationen ersätter tidigare produktion och att den 
nya produktionskapaciteten inte ersätter den hos en befintlig fallrätt. Trots allt ges ändå 
majoriteten av elcertifikaten från vattenkraft till småskalig vattenkraft, vilket framgår i tabell 11.  

 
Tabell 11: E lcertifikat tilldelade producenter av el från vattenkraft år 2010 uppdelade enligt förutsättning för 
tilldelning (Energimyndigheten 2011a) 
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Bilaga 4. Branschssammanställning 

   
 
 

 

Kartläggning av 
leverantörer av 
tjänster och varor 
vid nybyggnation 
och underhåll av 
småskalig 
vattenkraft i 
Sverige. 

Henning Wahldén & Christer 
Åsman i samarbete med SVAF 
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Förord 
Under våren 2012 genomfördes en kartläggning av de företag som är verksamma inom småskalig 
vattenkraft i Sverige. Målet med kartläggningen var att förbättra branschkännedommen för de 
runt 1900 ägare av småskaliga vattenkraftverk som finns i Sverige. Detta har uppnåtts bland 
annat genom detta kompendium, som specificerar verksamhetsområdena för de företag som 
agerar tjänste- och underleverantörer i processen att driva, starta och underhålla ett småskaligt 
vattenkraftverk. Kartläggningen utfördes av författarna Henning Wahldén och Christer Åsman 
som ett examensarbete på KTH vid instutitionen för industriell ekonomi och organisation. 
Uppdragsgivare var Svensk Vattenkraftförening, med styrelseledamot Thomas Sandberg som 
kontaktperson. 

Detta kompendium är en arbetsbok som får spridas fritt och den tänkta läsekretsen utgör 
medlemmar i svensk vattenkraftförening. Svensk Vattenkraftförening har för avsikt att använda 
informationen till att skapa en digital databas tillgänglig för inloggade medlemmar. Trots sin 
ofärdiga form, uppmuntrar vi till att använda kompendiet som ett register över de företag som 
verkar som tjänste- och underlerantörer. 

Trevlig läsning, önskar vi er! 

 

 

 

Henning Wahldén  Christer Åsman 
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Användarhandledning 
Kompendiet var ursprungligen en sammanställning av de enkätsvar som erhållits genom en epost-
enkät som skickades till över 100 företag. Enkäten var utformad med en sida av kontaktrelaterade 
uppgifter vi önskade svar på, och en två sidor lång beskrivning av fördefinierade 
aktiviteter/verksamheter som vi identifierat hörde till processen att driva, starta och underhålla ett 
småskaligt vattenkraftverk. Där företagens namn följs av en asterisk (*) är informationen ifylld av 
författarna själva och informationen är avsiktligen mer kortfattad. 

 

Företagen valdes utifrån en förstudie som pågick under fyra månaders tid, då författarna skaffade 
sig en översikt av den småskaliga vattenkraften. De huvudsakliga metoder som användes för att 
kartlägga branschen var att intervjua en handfull ägare av småskaliga kraftverk samt kontakta de 
kraftverksägare och medlemmar i svensk vattenkraftförening som uppgett mailadress. En 
ostrukturerad intervjuform valdes i båda fallen. Den grundläggande frågan var vilka företag man 
varit i kontakt med i processen att driva, starta och underhålla sin kraftverksamhet och en tidig 
bearbetning av de fördefinierade aktiviteterna/verksamheterna användes som stöd. Utöver att 
välja företagen genom svaren från intervjuer, har företag valts ut som förekommit i svensk 
vattenkrafts medlemsmatrikel som branschföretag samt företag som gjort reklam i SERO-
journalen de senaste fem åren.    

 

Enkätens utformning utgör ramverket för kompendiet och en läsare kommer snabbt känna igen 
ett mönster i hur informationen om företagen är presenterad. Den första delen beskriver allmän 
information, i den mån svar har erhållits. Det är viktig information, så som vilka branschkunniga 
personer som finns att kontakta på företaget och en verksamhetsbeskrivning i fritext. Därutöver 
följer ett urval av de i förväg definierade aktiviteter/verksamheter som företagen erbjuder i form 
av tjänster och produkter. Dessa aktiviteter/verksamheter kan vara ifyllda av företagen själva eller 
av oss som författare. I båda fallen kan man inte fullständigt garantera att beskrivningen är 
uttömmande eller korrekt, och där har läsaren av kompendiet ett viktigt ansvar för att lämna 
synpunkter till oss författare. Utformningen med i förväg ifyllda aktiviteter har valts för att det 
ger en normerande utformning på kartläggningen, väl anpassad för att dela in företagen i 
kategorier utifrån vad de erbjuder. En framtida interaktiv databas eller webportal kan med fördel 
använda sig av kategorierna för att förenkla sökprocessen!  

 

Så till hur kompendiet kan användandas. Företagen finns presenterade från A-Ö. Längst bak finns 
ett register över vilka företag som placerar sig inom de sju huvudkategorierna: Tjänsteleverantör, 
Entreprenadarbete, Drift och underhåll, Förmedling och investerare, Underleverantör av 
utrustning och system, Elektrisk utrustning samt Mekanisk utrustning. Längst bak i kompendiet 
finns ett register, som listar företagen uppdelat på dessa kategorier.    
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ABB AB ‐ Power Generation 
Gatuadress och huvudkontor 
851 71 Sundsvall 

Universitetsallén 32 
Telefon 
Huvudvxl +462 132 50 00       

Direkt +466 019 53 39       

E‐post 
jim.lundahl@se.abb.com 
Kontaktperson 
Jim Lundahl, ABB AB Svensk Försäljning, Power Producs & Systems, Universitetsallén 32 B, 851 71 Sundsvall, Phone +466 019 53 39, Mob +4673 

066 88 78,  email: jim.lundahl@se.abb.com 
Hemsida 
www.abb.se/energi 

Etablerat tidigt 1900 mot vattenkraft 

 

Anställda, varav inom småskalig vattenkraft 

ca 80 inom vatttenkraft.  

 

Beskrivning av företaget 
ABB har en enhet som heter Power Generation, som jobbar mot energiproduktion. Allt från 
Kärnkraft, värmekraft, vattenkraft mm. Under vattenkraften så jobbar vi lokalt i nordeuropa och 
har våra enheter i : Vasa, Sundsvall samt Västerås. Om vi utgår nu på den svenska marknaden så 
är jag kundansvarig mot de svenska vattenkraftkunderna. Vi har vårt kompetenscentrum i Vasa, 
men har en enhet i Sundsvall som jobbar med kontrollutrustning. Eftersom jag slussar kunderna 
i Sverige så anger jag vår adress i Sundsvall som knutpunkt för er.  ABB har sitt globala HK i 
Zurich, men ABB AB i Sverige är Västerås. Generellt så är småskaliga aggregat mycket hårt 
prispressat, men vi har utvecklat en lösning med Permanent magnet generator där vi kan köra helt 
flödes och varvtals oberoende. Dvs glöm allt med växellådor, fasningsdon mm. 

Tjänsteleverantör 
Konsult inom projektering, I viss mån om det gynnar oss. 
Tvärvetenskaplig rådgivning i små vattenkraftverksprojekt från den första idén till 
färdigställandet 
Vi kan  jobba tillsammans med en turbinleverantör för bästa rpm o moment 
Teknisk analys, dimensionering av system, val av turbin, storlek på utrustning 
Vi kan  jobba tillsammans med en turbinleverantör för bästa rpm o moment 

http://www.abb.se/energi
mailto:jim.lundahl@se.abb.com
mailto:jim.lundahl@se.abb.com
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Entreprenadarbete 
Bygg och montage, allmänt. Ej bygg om det inte bara är lite anpassning. Elmontage ok 

Konstruktion av kraftverksbyggnad kan vara lite rådgivande mot elutrustning mm 

Drift och underhåll 
Underhåll och reparation, allmänt 
Ja, Service mot elutrustning 
Renovering av generatorer, Service mot elutrustning. Kompletta verkstäder 
Service av elektromekaniska system, övervakning och styrning, främst mot ABB system. 
Reparationer av befintliga anläggningar under och över vatten, bara elutrustning. 
Drift, operativt ansvar, vi kan titta på detta genom ABB Service 
Operativa ansvaret för starkströmsanläggningar, vi kan titta på detta genom ABB Service 

Förmedling, vattenkraftsägare och investerare 
Utveckling av kraftverk 

Underleverantör av utrustning och system 
Underleverantör av system, allmänt 
Automatisering av kraftstationer, fjärrövervakning, Styrsystem 
Kompletta generatorer och kontrollpaneler, styrsystem, Elektroteknik, installation, service och 
support 
Leverantör av alla typer av hög‐och lågspänningsinstallationer i småskalig vattenkraftutveckling 

Elektrisk utrustning 
Elektrisk utrustning, allmänt 
Generatorer, Elmotorer 
Styr & reglerutrustning 
Kontrollpaneler 
Mätutrustning, fjärrövervakning 
Kraftledningar, Transmissioner, Transmissionsprodukter 
Inte kraftlednigar, men väl övriga substation arbeten inkl. produkter 
Frekvensomriktare, Transformator 
Växellåda ev. kan ABB Service vara intresserad. 

Mekanisk utrustning 
Mekanisk utrustning, allmänt ev. kan ABB Service vara intresserad. 
Dammluckor, Dammluckdrag, Utskov Endast styr 
Hydraulisk utrustning (Styrning av Dammluckor) Endast styr ej hydrauliken mekaniskt 
Grindrensare, Rensmaskiner Endast styr 
Utrustning för kylning av oljelager, kraftbyggnad 

Regioner företaget verkar i 
Hela Sverige 
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ALcontrol Laboratories* 
Gatuadress och huvudkontor 
Olaus Magnus väg 27 

583 30 Linköping 

 
Telefon  
013-25 49 00  

 
E‐post  
kundservice@alcontrol.se  

Hemsida  

www.alcontrol.se  

Beskrivning av företaget  
ALcontrol är engagerade i övervakning, kontroll och restaurering av vår miljö. Utför 
laboratorieanalyser, provtagning och konsulttjänster inom detta område. Specialiserade inom 
vatten- och markanalyser. 

 

Tjänsteleverantör 
 

 

http://www.alcontrol.se/
mailto:kundservice@alcontrol.se
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Alfredssons Maskinaffär* 
Gatuadress och huvudkontor 
Ränte Kvarn 

340 12 Annerstad 
 
Telefon  
Tfn: 0372 200 46 

Mobil: 070 245 34 82 

Fax: 0372 201 81 

 
E‐post  
info@alfredssonsmaskin.com  

 
Hemsida  
www.alfredssonsmaskin.com  

 

Etablerat 1971 

 

Beskrivning av företaget  
Företaget registrerades 1971 som ren skrothandel men har under åren utvecklats till att handla 
med vattenturbiner, kraftverksutrustning och de senaste åren mycket med transmissionsprodukter. 
Den huvudsakliga handeln är numera nyförsäljning av kullager, remskivor, kilremmar, elmotorer 
och övrig transmissionsutrustning, samt begagnad industriell utrustning från konkurser och 
restpartier: Begagnad vattenkraftutrustning, generatorer, övrig vattenkraftutrustning, 
transmissionsprodukter m.m. 

 

Mekanisk utrustning 
 

http://www.alfredssonsmaskin.com/
mailto:info@alfredssonsmaskin.com
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Alrutz’ Advokatbyrå AB 
Gatuadress och huvudkontor 
Postadress: Box 7493, 103 92 Stockholm 

Besöksadress: Mäster Samuelsgatan 4, 111 44 Stockholm 
 
Telefon 
+468 679 73 65 
 
E‐post 
sws@alrutz.se 
 
Kontaktpersoner 
Susanne Åberg Witt-Strömer, Advokat och managing partner,  sws@alrutz.se +468 679 73 65 

Louis Vasseur, Advokat och delägare, louis.vasseur@alrutz.se +468 679 73 65 
 
Hemsida 
www.alrutz.se 
 

Etablerat 1909 

 

Anställda, varav inom småskalig vattenkraft 

16 st anställda totalt 

 

Beskrivning av företaget  
Alrutz’ Advokatbyrå har sedan etableringen 1909 lämnat juridisk rådgivning och biträde inom 
rättsområdet vattenrätt och sedan 1960-talet även inom rättsområdet miljörätt. Härutöver 
arbetar byrån även med gruvrätt, expropriationsrätt, planärenden och andra frågor inom 
fastighetsrätten samt med frågor om utsläppsrätter.  

  
Byråns uppdragsgivare finns såväl inom den privata som inom den statliga och kommunala 
sektorn. Byrån företräder alltid sökandesidan, d.v.s. den som är verksamhetsutövare.   

  

Vi arbetar i stor omfattning med tillståndsprövningar enligt miljöbalken, i nära samverkan med 
uppdragsgivarens tekniska konsulter och MKB-konsulter. 

 

Tjänsteleverantör inom 
Juridiska tjänster, miljö & tillstånd 

 

http://www.alrutz.se/
mailto:sws@alrutz.se
mailto:sws@alrutz.se
mailto:louis.vasseur@alrutz.se
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Regioner företaget verkar i 
Hela Sverige 

 

Byråns kontor är beläget i centrala Stockholm men vi bedriver verksamhet i hela Sverige. 

AL Konsult i Göteborg* 
Gatuadress och huvudkontor 
Sisjövägen 547 

436 38 Askim 
Telefon  
0303-991 22 
Kontaktpersoner 

Anders Lindskog 

Beskrivning av företaget  
Bolaget skall utföra konsultuppdrag och försäljning avseende utveckling, konstruktion, och 
tillverkning inom maskinell mekanik, industriell elektronik, arenareklam, svets och smide.  

 

Tjänsteleverantör 
 

Mekanisk utrustning 
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Anecta* 
Gatuadress och huvudkontor 
Svärdvägen 3A 

SE-182 33 Danderyd, Sweden  

 
Telefon  
 +46 (0)8-755 55 90 

036- 12 66 40 

 
E‐post  
info@anecta.se  
anders.onsten@anecta.se  

 
Hemsida  
http://www.anecta.se  

 

Beskrivning av företaget  
Rådgivare inom företagsförmedling, företagsmäkling 

 

Förmedling, vattenkraftsägare och investerare 
 

 

http://www.anecta.se/
mailto:info@anecta.se
mailto:anders.onsten@anecta.se
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Andritz Hydro* 
Gatuadress och huvudkontor 
P.O. Box 1142 

Legeringsgatan 18 

SE-721 28 Västerås 

Sweden 
 
Telefon  
+46 (640) 177 00  
 
E‐post  
contact‐hydro.se@andritz.com  
 
Kontaktpersoner 
Stefan Olsson 

Stefan.olsson@andritz.com 
 
Hemsida  
http://www.andritz.com  

 

Beskrivning av företaget  
Global leverantör av kompletta anläggningar. Lösningar från ”vatten till ledning”. Tillverkning, 
renovering och installation av all mekanisk och elektrisk utrustning samt kompletta anläggningar. 

Tjänsteleverantör 

Entreprenadarbete 

Drift och underhåll 

Underleverantör av utrustning och system 
 

 

http://www.andritz.com/
mailto:contact-hydro.se@andritz.com
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APS Norway AS 
Gatuadress och huvudkontor 
Østre Kullerød 3 

P.O. Box 2059 

N-3202 Sandefjord 

Norge 
 
Telefon 
+47 99 11 35 00 
 
E‐post 
info-no@aps-sales.com 

 

Kontaktperson 
Markus Janson, Försäljningschef Sverige markus.janson@aps-sales.com +474 157 73 53 

 
Hemsida 
www.aps-sales.no 

 

Etablerat 1965 

 

Anställda, varav inom småskalig vattenkraft 

5 (5) 

Beskrivning av företaget 
APS Norway är ledande i Norden på GRP-rör (Glassfiber Reinforced Polyester). Företaget 
säljer Flowtite GRP-rör med egenskaper som lämpar sig väl för projekt inom vattenkraft. APS 
Norway ingår i Amiantit Gruppen, en koncern med ett flertal rörfabriker och 
försäljningskontor världen över. APS Norway ligger i Sandefjord, Norge och har kunder i hela 
Norden. 

 

APS Norway har med tiden byggt upp en solid kompetens inom rörlösningar. Företagets styrka 
är dess engagerade och högkvalificerade medarbetare, en solid ägarstruktur, en hög 
servicenivå gentemot byggherrar, entreprenörer och konsulter, samt inte minst en 
produktportfölj som uppfyller de flesta behov inom rörsystem. Produkterna håller hög kvalitet 
och uppfyller alla kända produktstandarder. Lång erfarenhet av den nordiska marknaden gör 
APS Norway till en kompetent och långsiktig samarbetspartner. 

http://www.aps-sales.no/
mailto:info-no@aps-sales.com
mailto:markus.janson@aps-sales.com
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Unika egenskaper 

Flowtite GRP-rör har lång livslängd, är korrosionsfria och i princip underhållsfria. Detta gör 
Flowtite GRP-rör till ett bra val som bidrar till god totalekonomi. GRP har visat sig vara ett 
mycket kostnadseffektivt rörmaterial för tilloppstuber till kraftverk. GRP-rör har i över 40 år 
uppvisat de bästa egenskaperna under de mest varierande förhållanden. 

 

GRP-rör till kraftverk 

Flowtite-rörens egenskaper gör dem mycket väl lämpade för kraftverk, och APS Norway har 
levererat tilloppstuber till över 400 kraftverk i Norden. Ett omfattande leveransprogram ger 
många möjligheter inom olika tryckklasser och dimensioner. Flowtite GRP-rör har en glatt 
invändig yta som reducerar fallförluster. De är även korrosionsfria vilket bidrar till att rörens 
egenskaper, och därmed kraftproduktionen, bibehålls med tiden. Jämfört med andra 
rörmaterial har GRP-rören låg vikt. Detta möjliggör bland annat krävande installationer inom 
acceptabla budgetramar. 
 

Mekanisk utrustning  
Rörledningar (STJ duktila rör, PE rör, GRP-rör och stålrör) 

Rör, glasfiber eller plast 

Flowtite GRP-rör 

 

Regioner företaget verkar i 
Hela Sverige 
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Autostyr Anders Uhlin AB 
Gatuadress och huvudkontor 
Nyhagen 

Grönahögs Holmö 110 

523 96 GRÖNAHÖG 
Telefon 
+4670 671 07 20 
E‐post 
anders@autostyr.se 

Kontaktperson 
Anders Uhlin, ägare (soloföretagare), anders@autostyr.se, +4670 671 07 20 

Hemsida 
www.autostyr.se 

Etablerat 1992-04-07 

Anställda, varav inom småskalig vattenkraft 

1 person i företaget som arbetar med teknik, varav delvis inom vattenkraft. 

Beskrivning av företaget  
Arbetar med elautomation. Detta inbegriper allt eller delar av: konstruktion, tillverkning av 
elskåp, installation, programmering, driftsättning och dokumentation. Kunder återfinns inom 
både privat och kommunal verksamhet såsom verkstadsindustri (specialmaskiner, 
transportsystem mm), kommunala VA-system och mindre vattenkraftverk. Företaget startades 
1992 och ägs och drivs av Anders Uhlin. Har inga planer på att expandera utan samarbetar 
med elskåpsleverantörer, installatörer och programmerare vid behov. På senare år har större 
och större fokus hamnat på vattenkraft. 

Underleverantör av utrustning och system 
Automatisering av kraftstationer, fjärrövervakning, Styrsystem 

Dammluckeautomatik, luckspel 

Elektrisk utrustning  
Styr & reglerutrustning 

Kontrollpaneler 

Mätutrustning, fjärrövervakning 

Regioner företaget verkar i 
Hela Sverige + Norden 

 

http://www.autostyr.se/
mailto:anders@autostyr.se
mailto:anders@autostyr.se,%20+4670
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BEVI Teknik & Service AB* 
Gatuadress och huvudkontor 
Bevivägen 1 
SE-384 30  

Blomstermåla 
 
Telefon 
+464 992 71 00 
 
 
E‐post 
production@bevi.se 
 
Kontaktperson 
‐ 
 
Hemsida 
www.bevi.se 

 

Beskrivning av företaget  
Elmotorn har alltid befunnit sig i centrum för det BEVI arbetar med. Så är det fortfarande! 
Vi arbetar med ett verksamhetssystem som är certifierat enligt såväl ISO 9001 som ISO 14001. 
Allt för att garantera bra produkter som tillverkas och distribueras på för miljön bästa sätt. 
Vi tror mycket på vår närmarknad vilket innebär att vi idag är heltäckande både 
i Skandinavien och Baltikum. 

Underleverantör av utrustning och system 
 

Elektrisk utrustning  
 

Regioner företaget verkar i 
Hela Sverige 
 

http://www.bevi.se/
mailto:production@bevi.se
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Blaxmo Kraft AB 
Gatuadress och huvudkontor 
Malmgatan 9B 

70354 Örebro 
Telefon  
+4619 12 61 35 
E‐post  
info@blaxmo.se 

Kontaktpersoner 
Mats Delin mats@blaxmo.se, Anders Åkerstedt anders@blaxmo.se 

Hemsida  
www.blaxmo.se 

Etablerat 1987 

 

Anställda, varav inom småskalig vattenkraft  

2 

Beskrivning av företaget  
Elektriska  totalentreprenader för vattenkraftverk 

Underleverantör av utrustning och system inom 
Automatisering av kraftstationer, fjärrövervakning, Styrsystem  

Dammluckeautomatik, luckspel El 

Kompletta kontrollpaneler, styrsystem, Elektroteknik, installation, service och support 
Leverantör av alla typer av hög-och lågspänningsinstallationer i småskalig 
vattenkraftutveckling 

Elektrisk utrustning  
Elektrisk utrustning, allmänt 

Styr & reglerutrustning  
Kontrollpaneler  

Mätutrustning, fjärrövervakning  

Frekvensomriktare, Transformator  

Regioner företaget verkar i 
Hela Sverige  

http://www.blaxmo.se/
mailto:info@blaxmo.se
mailto:mats@blaxmo.se
mailto:anders@blaxmo.se
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Bo Thunberg Arkitektkontor* 
Gatuadress och huvudkontor 
Ölandsgatan 30 

392 31 Kalmar 

 
Telefon  
Telefon 0480-513 00, 0480-513 51  

Mob 070-329 15 41 

 
E‐post  
thunberg.arkitektkontor@telia.com  

 

Beskrivning av företaget  
Arkitekt 

 

Tjänsteleverantör 
 

 

mailto:thunberg.arkitektkontor@telia.com
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Boxholm Produktion AB* 
Gatuadress och huvudkontor 
Box 16  

590 10  Boxholm 

 
Telefon  
Tfn: 0142 521 90 

Fax: 0142 523 10 

 
Kontaktpersoner 
Krister Malzoff 
krister.malzoff@boxprod.se  

0706993063 
 
Hemsida  
www.boxprod.se  

 
Etablerat 1930 

 

Beskrivning av företaget  
Tillverkar trätuber 

 

Mekanisk utrustning 

http://www.boxprod.se/
mailto:krister.malzoff@boxprod.se
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Cargo & Kraft Turbin Sverige AB 
Gatuadress och huvudkontor  
Navigatörgatan 6 

721 32 VÄSTERÅS 

021-180 700 

Telefon 
+4621 180 700 

E‐post 
turbin@cargo‐kraft.se 
 
Kontaktpersoner 
Peter Ruyter  peter.ruyter@cargo‐kraft.se +4621 180 700  
Anton Lindlbad  anton.lindblad@cargo‐kraft.se +4621 180 700  
Michael Carlsson  michael.carlsson@cargo‐kraft.se +4621 180 700  
Sara P Ruyter  hq@cargo‐kraft.se +4621 180 700  
Peter Forsman +4670 517 73 37 
Mattias Åslund +4673 834 72 97 
 

Hemsida 
www.hydropower.nu 
 
Etablerat 1996 
 

Anställda, varav inom småskalig vattenkraft 

6  

Beskrivning av företaget 
Specialister på turbiner för låga fallhöjder. Sedan starten 1996 har CKTAB varit involverade i 
fler än 125 kraftverk. CKTABs motto är att vi bygger alla stationer som om de vore våra egna. 
Det är utgångspunkten för ett samarbete med oss. CKTABs turbiner är lätta att installera, lätta 
att sköta och lätta att äga. 

Tjänsteleverantör inom 
Konsult inom projektering 

Tvärvetenskaplig rådgivning i små vattenkraftverksprojekt från den första idén till 
färdigställandet Rådgivning vid utformning av dammar och vattenvägar 

Teknisk analys, dimensionering av system, val av turbin, storlek på utrustning 

Ekonomisk analys, simulering med programvara, Hydrologiska beräkningar, 
översvämningsberäkning Miljökonsekvensbeskrivningar och miljöutredningar Juridiska 
tjänster, miljö & tillstånd Arkitekt  

 

http://www.hydropower.nu/
mailto:turbin@cargo-kraft.se
mailto:peter.ruyter@cargo-kraft.se
mailto:anton.lindblad@cargo-kraft.se
mailto:michael.carlsson@cargo-kraft.se
mailto:hq@cargo-kraft.se
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Entreprenadarbete  
Bygg och montage, allmänt 

Helentreprenad, Anläggning av kompletta kraftanläggningar  
Entreprenad, utrustning och lösningar ”under vatten” (grindar, luckor, tuber, turbiner etc) 
Dammkonstruktion (fyllnadsmassor, betongarbete) Utveckling av vattenvägar, drift av 
bergborrar Konstruktion av kraftverksbyggnad 

Transport och logistik 

Fisktrappor 

Drift och underhåll  
Underhåll och reparation, allmänt 

Renovering av generatorer 

Renovering av turbiner, löphjul, ledskenor 

Förmedling, vattenkraftsägare och investerare  
Finansiering av kraftverk 

Utveckling av kraftverk  

Partner och utvecklare av fallrätter 

Ägarförändring, förmedling 

Automatisering av kraftstationer, fjärrövervakning, Styrsystem 

Dammluckeautomatik, luckspel 

Kompletta generatorer och kontrollpaneler, styrsystem, Elektroteknik, installation, service och 
support Leverantör av alla typer av hög-och lågspänningsinstallationer i småskalig 
vattenkraftutveckling 

Elektrisk utrustning 
Elektrisk utrustning, allmänt 
Generatorer, Elmotorer Styr & reglerutrustning 

Kontrollpaneler 

Mätutrustning, fjärrövervakning 

Kraftledningar, Transmissioner, Transmissionsprodukter  

Frekvensomriktare, Transformator 

Vattenturbiner (Kaplan, Semikaplan, Pelton) 

Begagnad vattenkraftutrustning 

Kopplingar, flänsar, ventiler, tuber 

Dammluckor, Dammluckdrag, Utskov 
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Hydraulisk utrustning (Styrning av Dammluckor) 

Rör, glasfiber eller plast Rör, stål eller aluminium Intagsgaller, Grindar 

Utrustning för uppvärmning, elvärmda galler 

Regioner företaget verkar i 
Hela Sverige och Europa 
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Carl A Nilssons Elektriska Reparationsverkstad AB* 
Gatuadress och huvudkontor 
Industrigatan 60 

252 29 Helsingborg 

 
Telefon  
Tfn: 042- 18 00 85 

Tfx: 042- 13 65 92 

 
E‐post  
anders.linde@carlanilsson.se  
 
Hemsida  
www.carlanilsson.se 

 

Beskrivning av företaget  
Service och försäljning av generatorer, elmotorer, automation, transmissioner m.m. 

 

Elektrisk utrustning 
 

http://www.carlanilsson.se/
mailto:anders.linde@carlanilsson.se


97 

 

Cornelis Mekaniska* 
Gatuadress och huvudkontor 
Grönhultsvägen 8 

543 51 Tibro 

 
Telefon 
+465 041 52 39 

+4670 607 69 22 
 
E‐post 
Cornelis.mekaniska.ab@telia.com 

 
Kontaktpersoner 
- 

 
Hemsida 
www.cornelismek.se  

 
Etablerat 1980 

  

Beskrivning av företaget 
Vi utför till kraftverksindustrin  
-reparationer  
-service  
-ombyggnader  
-nytillverkning  
 

Regioner företaget verkar i 
Hela Sverige 

 

Drift och underhåll 

Mekanisk utrustning 
 

http://www.cornelismek.se/
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CS Engineering* 
Gatuadress och huvudkontor 
Kärrstorp 

240 36 Stehag 
Telefon 
+4641 354 06 46 

+4670 607 69 22 
 
E‐post 
 
Kontaktpersoner 
- 
Hemsida 
www.csengineering.se 

Beskrivning av företaget 
CS Engineering är ett företag som har inriktat sig på tillverkning och försäljning av grindrensare. 
Grindrensare används för rensning av grindar framför små och stora vattenkraftverk eller 
proccessvattenintag där grindar eller galler används.  

 

G rindrensare 
Grindrensarna kan vara hydrauliskt drivna eller vid mindre maskiner elektromekaniskt drivna. 
Grindrensarna är styrda av ett PLC-system för drift och övervakning av olika funktioner. 

Rensningsmaskiner 
Rensningsmaskiner kan tillverkas som enkla eller dubbla för att betjäna ett eller flera intag. De 
placeras uppströms altenativt nedströms om vattenintaget. Rensningsmaskiner kan levereras med 
transportband, containers eller annan önskvärd utrustning. 

Vi levererar kompletta och nyckelfärdiga anläggningar för helautomatisk drift. Vi åtar oss också 
tillverkning av andra detaljer som tillhör krafverk:  

Intagsgaller  

Luckor  

Gångbryggor  
Skyddsräcken etc.  

Regioner företaget verkar i 
Hela Sverige 

Mekanisk utrustning 
 

http://www.csengineering.se/
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Defensa Service AB 
Gatuadress och huvudkontor 
Industrigatan 16 

66133 SÄFFLE 

 
Telefon 
+4655 542 580 

 
E‐post 
info@defensa.se 
Kontaktpersoner 
Projektledare: Niklas Blom +4655 542 581 

Teknisk Säljare: Mikael Ringsåker +4655 542 582 
Hemsida 
www.defensa.se 

Etablerat 2008 
Anställda, varav inom småskalig vattenkraft 

Antal beläggningstekniker: 3st Antal smörjtekniker: 1st 

Beskrivning av företaget 
Uppstartat under 2008 med målet att leverera lösningar som håller industrin igång. Med våra 
beläggningar renoverar/uppgraderar vi alla varianter av stål samt betong. Smörjteknik består 
av periodiserad kontroll av smörjsystem samt om-, ut- samt nybyggnation av smörjsystem. 
Även manuella smörjuppdrag utförs. Vårt arbete sker både på verkstad och på plats hos kund. 

Drift och underhåll 
Underhåll och reparation, allmänt 

Renovering av turbiner, löphjul, ledskenor 

Reparation av ytor (erosion, kavitation, korrosion), renovering av betong 

Underleverantör av utrustning och system 
Underleverantör av system, allmänt 

Mekanisk utrustning 
Utrustning för kylning av oljelager, kraftbyggnad 

Regioner företaget verkar i 
Hela Sverige 

file:///C:/Users/Henning/AppData/Local/Temp/www.defensa.se
mailto:info@defensa.se
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EAML Engineering Co Ltd. Japan/Xylem 
Gatuadress och huvudkontor 
Kontaktperson Roland Svensson 

Hällkanavägen 9 

197 91 Bro 
Telefon      
+4670 699 91 70 
E‐post        
carin-x@telia.com 

Kontaktpersoner 
Roland Svensson, teknisk support, samt kontaktperson till slutkund. 

Försäljning och service av Turbiner för Sverige hanteras via Xylems (tidigare ITT Flygt) 
kontor i Uppsala.  Henrik Lytkeman, Henrik.Lutkeman@xyleminc.com +4670 563 08 90 
Hemsida    
http://english.eaml1.com 

Etablerat 1947 
Anställda, varav inom småskalig vattenkraft: 1 

Beskrivning av företaget  
Sedan 2000 har det japanska företaget EAML på Licens Flygts dränkbara turbinprogram. Ca 
450 aggregat installerade world wide, där huvuddelen gjordes av Flygt. Flygt lansererade sitt 
program 1982. Japanerna tog över 2000. 

Tjänsteleverantör inom 
Teknisk analys, dimensionering av system, val av turbin, storlek på utrustning 

Drift och underhåll 
Underhåll och reparation, allmänt 

Renovering av generatorer 

Renovering av turbiner, löphjul, ledskenor 

Elektrisk utrustning  
Styr & reglerutrustning 

Kontrollpaneler 

Mekanisk utrustning  
Vattenturbiner (Francis, Kaplan, Pelton, Tvärströmningsturbin etc.) 

Regioner företaget verkar i 
Hela Sverige 

http://english.eaml1.com/
mailto:carin-x@telia.com
mailto:Henrik.Lutkeman@xyleminc.com
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El‐Andersson 
Gatuadress och huvudkontor 
Brogatan 7 

 311 64 Vessigebro 

 

Telefon 
+463 462 01 37 

 
E‐post 
info@el-andersson.se   

Kontaktperson 
Anders Andersson VD, anders@el-andersson.se +463 462 01 37 

 
Hemsida 
www.el-andersson.se 

 

Etablerat 1939 
Anställda, varav inom småskalig vattenkraft  

20/0,1 

 

Beskrivning av företaget 
El-Andersson sysslar mest med automation (maskiner mm), vatten- och avloppsverk, 
nybyggnation av industrier och ladugårdar, PLC-programmering, lite installation i privatbostäder 
och väldigt väldigt lite med vattenkraft. 

Regioner företaget verkar i 
Hela Sverige 

 

Elektrisk utrustning  

http://www.el-andersson.se/
mailto:anders@el-andersson.se
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Elektroservice Eksjö* 
Gatuadress och huvudkontor 
Kaffekullevägen 4 

575 36 Eksjö 

 
Telefon  
0381 – 66 22 60 

 
E‐post  
info@elektro-service.se 

Hemsida  
http://www.elektro-service.se  

 

Etablerat 1969 
 

Anställda, varav inom småskalig vattenkraft  

10, ? 

 

Beskrivning av företaget  
Elektromekaniska verkstad med omlindning och försäljning av elmotorer som huvudsyssla.  
 

Elektrisk utrustning 
 

 

http://www.elektro-service.se/
mailto:info@blaxmo.se


103 

 

Edman & Sjöberg AB* 
 
Gatuadress och huvudkontor 
Industrivägen 10 

682 33 Filipstad 

 
Telefon  
Tfn: 0590-187 80 

Fax: 0590-154 80 
 
E‐post  
info@edman-sjoberg.se  

Hemsida  
www.edman-sjoberg.se  

 

Beskrivning av företaget  
Komplett leverantör av industri- och mobilhydraulik. Vattenhydraulik, smörjsystem  

Underleverantör av utrustning och system 
 

Elektrisk utrustning 
 

 

http://www.edman-sjoberg.se/
mailto:info@edman-sjoberg.se
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Fiskevårdsteknik* 
Gatuadress och huvudkontor 
Pålsjövägen 12 

SE-223 62 Lund 

 
Telefon  
+46 (0) 46 – 201 700 

 
E‐post  
info@fiskevardsteknik.se  

 
Hemsida  

http://www.fiskevardsteknik.se 

Beskrivning av företaget  
Fiskevårdsteknik är ett litet företag som erbjuder olika tjänster med utredning, projektering och 
entreprenad inom området vatten- och fiskvård. Projekterar och bygger fisktrappor och 
fiskvägar.  

 

Mekanisk utrustning 
 

http://www.fiskevardsteknik.se/
mailto:info@fiskevardsteknik.se
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FlödesOptimering FOAB Sverige AB 
Gatuadress och huvudkontor 
Ehnsgata 9  

511 56 Kinna 
Telefon  
+463 201 06 00 

 
E‐post 
mikael.spang@foab.nu 
Kontaktperson 
Mikael Spång, +4670 612 99 00 
Hemsida 
www.foab.nu 

 

Beskrivning av företaget i fritext 
Sveriges enda specialister som endast arbetar med vattenkraft med mängder av år i branschen, till 
en början på Sahlins Engineering och sedan 2004 FOAB. (FOAB förvärvade Sahlins Engineering 
2007). FOAB gör allt från service och underhåll till totalentreprenader för hela anläggningar.  

Tjänsteleverantör 
Konsult inom projektering. 

Tvärvetenskaplig rådgivning i små vattenkraftverksprojekt från den första idén till 
färdigställandet. 

Rådgivning vid utformning av dammar och vattenvägar. 

Teknisk analys, dimensionering av system, val av turbin, storlek på utrustning. 

Ekonomisk analys, simulering med programvara. 
Hydrologiska beräkningar, översvämningsberäkning.  

Miljökonsekvensbeskrivningar och miljöutredningar. 

Juridiska tjänster, miljö & tillstånd. 

Risk och försäkring.  

Entreprenadarbete 
Bygg och montage, allmänt. 

Helentreprenad, Anläggning av kompletta kraftanläggningar. 

Entreprenad, utrustning och lösningar ”under vatten” (grindar, luckor, tuber, turbiner etc). 

Dammkonstruktion (fyllnadsmassor, betongarbete).  

http://www.foab.nu/
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Utveckling av vattenvägar, drift av bergborrar.  

Vägbyggnation, Transport och logistik.  

Fisktrappor. 

Drift och underhåll 
Underhåll och reparation, allmänt.  

Service av elektromekaniska system, övervakning och styrning.  

Reparationer av befintliga anläggningar under och över vatten.  

Reparation av ytor (erosion, kavitation, korrosion), renovering av betong.  

Nedmontering.  

Drift, operativt ansvar.  

Operativa ansvaret för starkströmsanläggningar.  

Förmedling, vattenkraftsägare och investerare  
Utveckling av kraftverk. 
Partner och utvecklare av fallrätter. 

Ägarförändring, förmedling.  

Underleverantör av utrustning och system 
Underleverantör av system, allmänt.  

Automatisering av kraftstationer, fjärrövervakning, Styrsystem.  

Dammluckeautomatik, luckspel.  

Kompletta generatorer och kontrollpaneler, styrsystem, Elektroteknik, installation, service och 
support Delvis 

Leverantör av alla typer av hög-och lågspänningsinstallationer i småskalig vattenkraftutveckling. 
Delvis 

Elektrisk utrustning  
Elektrisk utrustning, allmänt. 

Generatorer, Elmotorer. 

Styr & reglerutrustning. 

Kontrollpaneler. 

Mätutrustning, fjärrövervakning.  

Kraftledningar, Transmissioner, Transmissionsprodukter. 

Frekvensomriktare, Transformator. 
Växellåda. 
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Mekanisk utrustning  
Mekanisk utrustning, allmänt. 

Begagnad vattenkraftutrustning.  

Kopplingar, flänsar, ventiler, tuber.  

Dammluckor, Dammluckdrag, Utskov.  

Hydraulisk utrustning (Styrning av Dammluckor).  

Rörledningar (STJ duktila rör, PE rör, GRP-rör och stålrör).  

Rör, glasfiber eller plast.  

Rör, träturbinrör, trätuber.  

Rör, stål eller aluminium.  
Intagsgaller, Grindar.  

Grindrensare, Rensmaskiner.  

Utrustning för uppvärmning, elvärmda galler.  

Regioner företaget verkar i 
Hela världen 
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Forshaga Svets och Smide* 
Gatuadress och huvudkontor 
Framgårdsvägen 14 

667 31 Forshaga  

 
Telefon  
054-602479 

 
E‐post  
carl-henrik@forshagasvets.com  

Hemsida  
http://www.forshagasvets.com 

Etablerat 1969 

 

Beskrivning av företaget  
Utför svets och smide till vattenkraftverk.  

 

Mekanisk utrustning 
 

mailto:carl-henrik@forshagasvets.com
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Granbäckens Varv och Maskin* 
 
Gatuadress och huvudkontor 
Hubbestad Granbäcken  

560 13  HOK 

 
Telefon  
0393 230 62 

 
E‐post  
granbackens@hotmail.com  

 
Kontaktpersoner 
Sune Haraldsson 

 

Beskrivning av företaget  
Turbiner, mekanisk utrustning 

 

Mekanisk utrustning 
 

mailto:granbackens@hotmail.com
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Gropen Backa Kraft AB 
Gatuadress och huvudkontor 
Borrvägen 3 

716 93 Fjugelsta 
Telefon 
+4670 367 28 38 

Kontaktpersoner 
Mekanisk verkstad och vattenkraftsfrågor 
Kontaktperson: Anders Roos 
Telefon: +4670 367 28 38 
 
Kontaktperson: Erik Nilson 
Telefon: +4670 237 63 62 

 

Entreprenad och avlopp 
Kontaktperson: Lennart Roos 
Telefon: +4670 367 22 30 
E‐post 
- 
Hemsida 
www.gropenbackakraft.se 

Etablerat 1992 

Anställda 
4 

Beskrivning av företaget  
Utöver energiproduktion har företaget även en mekanisk verkstad som tillverkar och 
lagar turbiner, dammluckor, rensmaskiner m.m. 
Företaget har även grävmaskin och utför markentreprenadarbeten. 

Regioner företaget verkar i 
Hela Sverige 

Drift och underhåll 
 

http://www.gropenbackakraft.se/
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Havs‐ och vattenmyndigheten 
Gatuadress och huvudkontor 
Gullbergs Strandgata 15 

Postadress: Box 11 930 

404 39 Göteborg 

 
Telefon 
+4610 698 60 00 

 

Kontaktpersoner 
Niklas Egriell, niklas.egriell@havochvatten.se 

Anders Skarstedt, anders.skarstedt@havochvatten.se 

Johan Kling, johan.kling@havochvatten.se 

 
E‐post 
havochvatten@havochvatten.se 

Hemsida 
http://www.havochvatten.se/ 

Etablerat 1 juli 2011 

 

Anställda 

~200 personer, varav ~10 personer arbetar med vattenverksamhet. 

 

Beskrivning av myndigheten 
Havs- och vattenmyndigheten har regeringens uppdrag att genomföra en sammanhållen svensk 
politik för våra hav och vatten. Kunskapsutveckling om vattenverksamheters inverkan på 
vattenmiljö och fisk. Planering och föreskrifter för att Sverige genomför och uppfyller olika EU 
direktiv på vattenområdet samt de svenska miljökvalitetsmålen. Åtgärder för att uppnå våra 
internationella och nationella åtaganden kring biologisk mångfald inkl fisk samt deltagande i 
prövning av vattenverksamhet. Tillsynsvägledning kring vattenverksamhet 

Regioner företaget verkar i 
Hela Sverige 

http://www.havochvatten.se/
mailto:niklas.egriell@havochvatten.se
mailto:anders.skarstedt@havochvatten.se
mailto:johan.kling@havochvatten.se
mailto:havochvatten@havochvatten.se
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HOBAS Scandinavia AB        
Gatuadress och huvudkontor 
Engelbrektsgatan 15              

SE-211 33 Malmö  

 
Telefon 
+4640 680 02 50 
                  
E‐post   
ulf.kohl@hobas.se 

Kontaktperson 
Ulf Kohl, ulf.kohl@hobas.se +4640 680 02 54 

Hemsida 
www.hobas.com 

Etablerat 1960 

          

Anställda, varav inom småskalig vattenkraft 

2000 

 

Beskrivning av företaget 
HOBAS produce pipe systems with state of the art production technologies. With the services and support we offer from 
dimensioning and routing pipelines through calculations to consultancy on site, our products have been installed by a variety of 
methods such as open trench, jacking, microtunneling, sliplining and above ground in more than 50 countries. Totaling 
thousands of kilometers of pipe, the line would span the world several times. 
 

HOBAS Hydropower Pipelines have a small roughness coefficient and mirror-like inside 
surfaces - they achieve minimal pressure loss and therefore maximal mass flow. Compared to 
other pipe materials the higher flow rate at same diameters results in more output. Since the 
pipes are often laid in mountainous and rough terrain, the durable yet light HOBAS Pipes tip 
the scales in the decision-making process: their easy handling reduce installation time for more 
cost savings. 

Scope of Supply 
 

Nominal Diameter [DN] 150 - 3600 mm 

Nominal Pressure [PN] 1 - 32 bar 

Nominal Stiffness [SN] 630 - 1000000 N/m² 

http://www.hobas.com/
mailto:ulf.kohl@hobas.se
mailto:ulf.kohl@hobas.se
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Products - Pipes, Joints, Fittings, Accessories  
- Angular Cut Systems 

 

Mekanisk utrustning  
Rörledningar (STJ duktila rör, PE rör, GRP‐rör och stålrör) 
Rör, glasfiber eller plast 

 

Regioner företaget verkar i 
Hela Sverige 
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Hultet HydroPower Business AB 
Gatuadress och huvudkontor 
Vålåsen Övre Hultet 

664 91 GRUMS 
 
Telefon 
+4670 598 96 80 
 
E‐post 
kjellovrehultet@telia.com 
 
Kontaktpersoner 
Kjell-Åke Viklund VD, kjellovrehultet@telia.com +4670 598 96 80 
Dan Selnert anställd, danovrehultet@telia.com +4670 598 29 02 
 
Hemsida 
- 

Etablerat 2007 
 
Anställda, varav inom småskalig vattenkraft 
2 

Beskrivning av företaget 
Företaget bedriver konsulttjänster, projektledning, förstudier och projektering inom 
vattenkraft(huvudsakligen småskaligt) 

Tjänsteleverantör inom 
Konsult inom projektering, projektledning, förstudier och genomförande av om/nybyggnationer 
småskalig vattenkraft. 
Tvärvetenskaplig rådgivning i små vattenkraftverksprojekt från den första idén till 
färdigställandet 
Rådgivning vid utformning av dammar och vattenvägar 
Teknisk analys, dimensionering av system, val av turbin, storlek på utrustning 
Entreprenadarbete 
Projektledning 
Förstudier om/nybyggnad vattenkraftstationer småskaligt. 

Drift och underhåll 
Förmedling, vattenkraftsägare och investerare  
Utveckling av kraftverk 
Förmedlande kontakter och tjänster  inom Europa för småskalig vattenkraft 

Regioner företaget verkar i 
Hela Sverige 
 

mailto:danovrehultet@telia.com
mailto:kjellovrehultet@telia.com
mailto:kjellovrehultet@telia.com
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HydroTerra Ingenjörer 
Gatuadress och huvudkontor 
HydroTerra Ingenjörer AB 
Box 1031 
651 15 KARLSTAD 

Besöksadress: 
Zakrisdalsvägen 26 
KARLSTAD 
Telefon 
+465 456 74 30 
 
E‐post 
ake.engstrom@hydroterra.se 

Kontaktperson 
Åke Engström, ake.engstrom@hydroterra.se +465 456 74 31 
Hemsida 
www.hydroterra.se 
Etablerat 1996 

Anställda, varav inom småskalig vattenkraft 
6 

Beskrivning av företaget 
Vi erbjuder tekniska tjänster inom vattenbyggnad, dammsäkerhet och anläggningsteknik. Våra 
uppdragsgivare är i första hand företag och organisationer som äger vattenkraft och 
dammanläggningar eller har intressen inom vattenkraftteknik och dammsäkerhet. Vi utför alla 
typer av uppdrag från utredningar och förstudier via projektering och projektledning till 
byggledning, kontroll och besiktning. 

Tjänsteleverantör inom 
Konsult inom projektering 

Tvärvetenskaplig rådgivning i små vattenkraftverksprojekt från den första idén till 
färdigställandet 

Rådgivning vid utformning av dammar och vattenvägar 

Teknisk analys, dimensionering av system, val av turbin, storlek på utrustning 
Ekonomisk analys, simulering med programvara, 

Hydrologiska beräkningar, översvämningsberäkning 
Projektledning 
Byggledning och kontroll 

Regioner företaget verkar i 
Hela Sverige 

http://www.hydroterra.se/


116 

 

IETV 
Gatuadress och huvudkontor 
Trikågatan 1 

520 10 GÄLLSTAD 

Telefon 
+4632 153 19 00 

E‐post  
magnus@ietv.se 

Kontaktpersoner 
Andreas Trunk, andreas.trunk@ietv.se +4632 153 19 46 
Magnus Carlsson, magnus@ietv.se +4632 153 19 01 

Även dessa är kontaktpersoner för Powerhouse Sverige AB 

Etablerat 1985 

Anställda, varav inom småskalig vattenkraft  

25,15 

Beskrivning av företaget 
Vi är ett kunskapsföretag som utför tjänster inom kraftförsörjning till järnväg, vattenkraft och 
industri. Vår kompetens ligger inom reläskydd, automation, kontroll- och mätsystem, 
fjärrstyrning och projektledning. 

Tjänsteleverantör inom 
Konsult inom projektering Ja, genom Powerhouse Sverige AB  

Tvärvetenskaplig rådgivning i små vattenkraftverksprojekt från den första idén till 
färdigställandet Ja, genom Powerhouse Sverige AB 

Teknisk analys, dimensionering av system, val av turbin, storlek på utrustning Ja, genom 
Powerhouse Sverige AB 

Ekonomisk analys, simulering med programvara, Ja, genom Powerhouse Sverige AB 

Hydrologiska beräkningar, översvämningsberäkning Ja, genom Powerhouse Sverige AB 
Juridiska tjänster, miljö & tillstånd Erfarenhet finns 

Entreprenadarbete 
Helentreprenad, Anläggning av kompletta kraftanläggningar Ja, genom Powerhouse Sverige 
AB 

Entreprenad, utrustning och lösningar ”under vatten” (grindar, luckor, tuber, turbiner etc) Ja, 
genom Powerhouse Sverige AB 

Konstruktion av kraftverksbyggnad Ja, genom Powerhouse Sverige AB 

 

mailto:magnus@ietv.se
mailto:magnus@ietv.se
mailto:andreas.trunk@ietv.se
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Drift och underhåll 
Underhåll och reparation, allmänt Ja 

Renovering av generatorer Ja, genom Powerhouse Sverige AB 

Renovering av turbiner, löphjul, ledskenor Ja, genom Powerhouse Sverige AB 

Service av elektromekaniska system, övervakning och styrning 

Reparationer av befintliga anläggningar under och över vatten 

Drift, operativt ansvar 

Operativa ansvaret för starkströmsanläggningar 

Förmedling, vattenkraftsägare och investerare  
Utveckling av kraftverk Ja, genom Powerhouse Sverige AB 

Partner och utvecklare av fallrätter Ja, genom Powerhouse Sverige AB 

Ägarförändring, förmedling Ja, genom Powerhouse Sverige AB 

Underleverantör av utrustning och system 
Underleverantör av system, allmänt 

Automatisering av kraftstationer, fjärrövervakning, Styrsystem 

Kompletta generatorer och kontrollpaneler, styrsystem, Elektroteknik, installation, service och 
support 

Leverantör av alla typer av hög-och lågspänningsinstallationer i småskalig 
vattenkraftutveckling 

Elektrisk utrustning  
Elektrisk utrustning, allmänt 

Generatorer, Elmotorer 

Styr & reglerutrustning 

Kontrollpaneler 

Mätutrustning, fjärrövervakning 

Kraftledningar, Transmissioner, Transmissionsprodukter 

Frekvensomriktare, Transformator 

Växellåda 

Mekanisk utrustning  
Vattenturbiner (Francis, Kaplan, Pelton, Tvärströmningsturbin etc.) Ja, genom Powerhouse 
Sverige AB 

Begagnad vattenkraftutrustning Ja, genom Powerhouse Sverige AB 

Kopplingar, flänsar, ventiler, tuber Ja, genom Powerhouse Sverige AB 
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Hydraulisk utrustning (Styrning av Dammluckor) Ja, genom Powerhouse Sverige AB 

Rörledningar (STJ duktila rör, PE rör, GRP-rör och stålrör) Ja, genom Powerhouse Sverige AB 

Rör, glasfiber eller plast Ja, genom Powerhouse Sverige AB 

Regioner företaget verkar i 
Hela Sverige  
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Ingenjörsfirman Myrén & Co AB* 
Gatuadress och huvudkontor 
Box 1084 
436 22 Askim 
 
Telefon 
+4631 748 18 60 
 
E‐post 
myren@myren.com 
Kontaktperson 
- 
Hemsida 
www.myren.com 

Etablerat 1919 

Beskrivning av företaget  
Företaget handlar med renoverad elutrustning, företrädesvis elmotorer, växelmotorer, generatorer, 
omformare och transformatorer, av vilka många finns på lager. Vi säljer till serviceföretag och 
användare över hela världen. 

Vår verkstad utför renovering och modifiering samt specialbyggen efter kundens behov. 

T eknisk försäl jning 

För lokala installations- och serviceföretag samt för våra kunders underhållsavdelningar har vi 
lagt upp ett lager av motorer och komponenter till olika drifter. Elmotorer, frekvensomriktare, 
växlar, transmissioner, kopplingar, rullningslager, verktyg för lagerhantering och uppriktning. 

Projekt och T ekniskt stöd 

Specialister på konstruktion och leverans av nyckelfärdiga provrum. 

Helhetslösningar för att skapa önskad funktion och prestanda. 

Service av levererad utrustning. 

Konsulttjänster för tekniska lösningar. 

Regioner företaget verkar i 
Hela Sverige 

Elektrisk utrustning 
 

http://www.myren.com/
mailto:myren@myren.com
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Jakobssons Smide AB* 
Gatuadress och huvudkontor 
Box 28 

730 30 Kolsva 

Besöksadress 

Odensvivägen 34 
Kolsva 
Telefon 
+462 215 02 89 
E‐post 
info@smide.se 
 
Kontaktperson 
- 
Hemsida 
www.smide.se 
 
Etablerat 1947 
 
Anställda, varav inom småskalig vattenkraft 
14 
 

Beskrivning av företaget  
Framförallt tillverkar och monterar vi dammluckor, intagsgrindar och grindrensare. Företrädesvis 
arbetar vi i rostfritt material, men även i svartstål. Genom att hantera hela kedjan från tillverkning 
till nyckelfärdig monterad anläggning kan vi garantera en problemfri lösning för kunden. Utöver 
verksamheten riktad mot vattenkraftsektorn erbjuder vi alla typer av stålkonstruktioner, 
licenssvetsning, gasskärning, smidesarbeten, industriservice och -underhåll. Vi är ett väl 
sammansvetsat gäng på 14 personer. En lagom stor organisation för att klara både stora och små 
jobb och samtidigt vara flexibla. Jakobssons Smide drivs idag under gemensam ledning med 
Weldor AB i Köping. Båda bolagen är helägda dotterbolag till AB Idesta. Idesta koncernen 
innehåller sex företag verksamma inom olika branscher med metallbearbetning som gemensam 
nämnare. 

 

Regioner företaget verkar i 
Hela Sverige 
 

Mekanisk utrustning 
 

http://www.weldor.se/
mailto:info@smide.se
http://www.smide.se/
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Kraftkonsult i Bromma* 
Gatuadress och huvudkontor 
Smedslättstorget 44 

167 63 Bromma 

 
Telefon  
070-6772690 

 
E‐post  
soderberg.sero@tele2.se  

 
Kontaktpersoner 

Christer Söderberg 

Beskrivning av företaget  
Konsult med erfarenhet av egen småskalig vattenkraft. Söderberg utvecklar i samarbete med 
Lennart Wetterstad ett galler i aluminium med eluppvärmda dammluckor.  

 

Tjänsteleverantör 
 

 

mailto:soderberg.sero@tele2.se
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Kraftprojektering i Falun*  
Gatuadress och huvudkontor 
Sturegatan 4 

791 51 Falun 

 
Telefon  
Tfn: 023-192 01 

Fax: 023-192 66 

 
E‐post  
walter.johansson@eltelnetworks.se  
 
Kontaktpersoner 

Walter Johansson 

Beskrivning av företaget  
Konsult med erfarenhet av egen småskalig vattenkraft.  Walter Johansson, före detta 
vattendomare, på Kraftprojektion in Falun är mycket erfaren inom den juridiska biten av 
tillstånd och projekteringsfrågor.  

 

Tjänsteleverantör 
 

mailto:walter.johansson@eltelnetworks.se
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Lindströms Elektriska* 
Gatuadress och huvudkontor 
Smedjegatan 35 

352 46 VÄXJÖ 

 
Telefon  
Telefon 0470-137 94  

Jour Telefon 070-213 79 44  

 
E‐post  
info@lindstromsel.se  
 
Hemsida  
http://www.lindstromsel.se  

 

Beskrivning av företaget  
Utför service och underhåll på allt som drivs med ström -  Utom vitvaror och bilar. 

 

Elektrisk utrustning 
 

http://www.lindstromsel.se/
mailto:info@lindstromsel.se
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Leremar El & Automation AB 
Gatuadress och huvudkontor 
Hagagatan 6 

564 32 Bankeryd 
Telefon 
+4670 418 25 88 
E‐post 
mats@leremar.se 
Kontaktperson 
Mats Leremar 
Hemsida 
www.leremar.se 

 
Etablerat 2005 
 
Anställda, varav inom småskalig vattenkraft 
2 
 

Beskrivning av företaget  
Leremar El & Automation AB erbjuder helhetslösningar inom automation.  
Vi utför konstruktion, PLC-programmering, skåpsbyggnation,  
ställverksbyggnation, installation och drifttagning. 

 

Underleverantör av utrustning och system inom 
Automatisering av kraftstationer, fjärrövervakning, Styrsystem 
Dammluckeautomatik, luckspel 
kontrollpaneler, styrsystem, Elektroteknik, installation, service och support 
 

Elektrisk utrustning  
Styr & reglerutrustning 
Kontrollpaneler 
Mätutrustning, fjärrövervakning 
 

Regioner företaget verkar i 
Hela Sverige 

http://www.leremar.se/
mailto:mats@leremar.se
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Manex 
Gatuadress och huvudkontor 
Spjutvägen 7 G 

175 61 Järfälla 

 
Telefon 
+46 876 125 00 

 
E‐post  
manex@manex.se 
 
Kontaktperson 
Thomas Karlsson, thomas.karlsson@manex.se +4670 825 64 51 
Hemsida 
www.manex.se 

Beskrivning av företaget 
Manex / Belzona har väl beprövade tekniska lösningar och produkter för underhåll av 
vattenkraftverk. Produkterna är, främst, lösningsmedelsfria epoxiprodukter. Spackel respektive 
coatings. Manex är distributör för Belzona i Sverige och medlem i Svensk Vattenkraft 
Manex har samarbetspartner som verkar mot vattenkraft i olika delar av landet, t ex Defensa 
Service AB, 

i Säffle. Se www.defensa.se 

 

Tjänsteleverantör inom 
Användningsområden är reparation och skydd av 
Turbin  

Vattenvägar 

Dammluckor  

Mekanik  

Betong  

 

Regioner företaget verkar i 
Hela Sverige 

 

http://www.defensa.se/
mailto:manex@manex.se
mailto:thomas.karlsson@manex.se
http://www.manex.se/
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Marsh & McLennan AB 
Gatuadress och huvudkontor 
Klara Norra Kyrkogata 29 

111 22 Stockholm 

 
Telefon  
+468 412 42 85 

 
E‐post 
Lisbeth.lukaras@marsh.com  

Kontaktperson 
Lisbeth Lukaras, lisbeth.lukaras@marsh.com, +468 412 42 85 
 
Hemsida 
www.marsh.se 
 

Etablerat 1886 i USA  

 

Anställda, varav inom småskalig vattenkraft   

3 personer som jobbar med försäkring för vattenkraftbranschen. Vi jobbar dock inte heltid med 
detta utan har kunder inom hela energisektorn. 

  

Beskrivning av företaget  
Marsh AB är försäkringsförmedlare samt riskkonsulter med specialisering mot energisektorn. 
Marsh och SVAF har tillsammans tagit fram en specialförsäkring för en vattenkraftstation 
samt dammbyggnad som medlemmarna kan teckna. 

 

Tjänsteleverantör inom 
Risk och försäkring 

 

Regioner företaget verkar i 
Hela Sverige 

http://www.marsh.se/
mailto:Lisbeth.lukaras@marsh.com
mailto:lisbeth.lukaras@marsh.com
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Mobin Hydraulic* 
Gatuadress och huvudkontor 
Kolargatan 2 

784 68 Borlänge 
Telefon  
+4624 323 05 10 
E‐post 
info@mobin.se 
Hemsida 
www.mobin.se 
Etablerades 1990 

Beskrivning av företaget 
Vi kan erbjuda våra tjänster inom delar av din verksamhet eller också ta en generalentreprenad av 
din ombyggnad/renovering. Våra olika delar i verksamheten utgår från dig som kund och vi har, 
förutom våra gedigna kompetenser inom hydraulik, även en lång erfarenhet av spelfundament, 
olika typer av infästningar till dammluckor och specialkonstruktioner. Denna breda yta av 
förståelse för anläggningar gör att vi kan ta ett helhetsansvar och att du som kund alltid kan vara 
säker på att få jobbet utfört på bästa sätt. 

 

Vi hjälper dig med: 
•  Hydraulsystem 
    - Lågtryckshydraulik 
    - Högtryckshydraulik 
•  Portabla Hydraulsystem 
•  Hydraulcylindrar 
    - Nya 
    - Renoveringar 
    - Reparationer 
    - Mekaniska Anpassningar 
•  Fältservice 

Regioner företaget verkar i 
Hela Sverige 

Entreprenadarbete 

Drift och underhåll 
 

 

 

http://www.mobin.se/
mailto:info@mobin.se
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NEA Installation AB 
Gatuadress och huvudkontor 
Klerkgatan 18  
Box 1523  
701 15 Örebro 

Telefon  
+4619 196 747 
E‐post 
conny.ragnarsson@nea.se 

 
Kontaktpersoner 
Conny Ragnarsson  Arbetsledare Vattenkraft 
Lars Söderström   Arbetsledare Vattenkraft 

NEA Teknik: Rolf Peippo  Styrutrustning, rolf.peippo@nea.se 

Hemsida 
www.NEA.se 
 

Etablerat den 1948 
Anställda, varav inom småskalig vattenkraft 

Örebro 30 man, Gävle 9 man, Göteborg 8man 

 
Beskrivning av företaget 
Vi reparerar alla typer av motorer , generatorer, lyftmagneter samt transformatorer. 
Vi kan utföra uppgradering av gamla generatorer då sammarbetar vi med en Engelsk firma som 
gör elektriska beräkningarna  vi köper då lindningen av dom medan all annan utrustning tar vi 
fram själva. Vi kan även leverera nya större långsamtgående generatorer från vår 
sammabetspartner Koncar i Zagreb. 
 
Tjänsteleverantör inom 
Tvärvetenskaplig rådgivning i små vattenkraftverksprojekt från den första idén till 
färdigställandet  Ja men bara på generatordelen via  NEA Teknik      
Ekonomisk analys, simulering med programvara via  NEA Teknik 

Drift och underhåll 
Underhåll och reparation, allmänt   FU Ja 
Renovering av generatorer 
Service av elektromekaniska system, övervakning och styrning via  NEA Teknik 

 
 

mailto:rolf.peippo@nea
file:///C:/Users/Henning/Downloads/conny.ragnarsson@nea.se
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Underleverantör av utrustning och system 
Automatisering av kraftstationer, fjärrövervakning, Styrsystem via  NEA Teknik 
Dammluckeautomatik, luckspel via  NEA Teknik 
Kompletta generatorer och kontrollpaneler, styrsystem, Elektroteknik, installation, service och 
support  via NEA Teknik 
Leverantör av alla typer av hög-och lågspänningsinstallationer i småskalig vattenkraftutveckling 
via NEAs  installationsavdelning 
 
Elektrisk utrustning 
Generatorer, Elmotorer. 
Styr & reglerutrustning via NEA Teknik 
Kontrollpaneler via NEA Teknik 
Mätutrustning, fjärrövervakning via NEA Terknik 
Frekvensomriktare, Transformator 
Växellåda 

 
Mekanisk utrustning  
Utrustning för kylning av oljelager, kraftbyggnad 
 
Regioner företaget verkar i 
Hela Sverige, normalt i Dalälven och söderut 
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Nordjysk Elhandel A/S 
Gatuadress och huvudkontor 
Skelagervej 1 

9000 Aalborg  

Danmark  

Telefon  
+459 939 55 00 
E‐post 
wind@neas.dk 
Kontaktperson 
Susanne Christensen, Business Developer, E-post: sml@neas.dk,Telefon +459 939 55 00 
Hemsida 
http://www.neas.dk/feab  

Etablerat 1998 

Anställda, varav inom småskalig vattenkraft  

ca 10 

Beskrivning av företaget 
Taking Care of Energy 

Nordjysk Elhandel A/S (NEAS) is an independent energy trading and management company. We 
deal in electricity, natural gas and carbon emissions in the European energy markets and provide 
trading and management services to producers and consumers of energy. We specialize in trading 
and production management of renewable operating on market terms and have trading and 
balancing activities in several European markets.  

More Value in Energy 

Our business model is based on expert insight into energy and commodity markets and 
knowledge of our clients' individual exposures to optimize their value and minimize risks in 
energy markets.  

Responsibility as an Asset 

NEAS supports the UN Global Compact and we are a dedicated participant in the development of 
low-carbon economy. We believe firmly that corporate responsibility for people and the 
environment is an asset in it-self in business development. 

Tjänsteleverantör 
Risk och finansiel försäkring – Nordjysk Elhandel ( försäljningen av elkraft, elcertifikat samt 
ursprungsgarantier från din anläggning) 

http://www.neas.dk/feab
mailto:wind@neas.dk
mailto:sml@neas.dk
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Förmedling, vattenkraftsägare och investerare  
Finansiering av kraftverk – Nordjysk Elhandel - genom finansiel avtal av elkraft, elcertifikat samt 
ursprungsgarantier  

Regioner företaget verkar i 
Hela Sverige – Nordjysk Elhandel  
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ONE Nordic* 
Gatuadress och huvudkontor 
Stensjögatan 3 

217 65 Malmö 

 
Telefon  
+46 771 - 33 00 33 

 
E‐post  
info@one-nordic.se  

Hemsida  
http://www.one-nordic.se  

 

Beskrivning av företaget  
Har under åren agerat som bland annat ElektroSandberg, ES och E.ON ES. Utför 
entreprenader samt service och underhåll av alla typer av produktionsanläggningar med stark 
lokal förankring och nationell närvaro. 

 

Tjänsteleverantör 

Entreprenadarbete 

Drift och underhåll 
 

 

  

 

 

http://www.one-nordic.se/
mailto:info@one-nordic.se
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Ove Lindström Rör* 
Gatuadress och huvudkontor 
Myrängsvägen 10A 

191 63 Sollentuna 

 
Telefon  
070-444 42 08 

 
E‐post  
info@olror.se  
 
Hemsida  
http://www.olror.se  

 

Beskrivning av företaget  
Levererar och installerar rör. Alla typer av arbeten inom VVS. värmesystem och 
värmeeffektivisering. 

 

Mekanisk utrustning 
 

http://www.olror.se/
mailto:info@olror.se


134 

 

Power House Sverige AB* 
Gatuadress och huvudkontor 
Trikågatan 1  
520 10 Gällstad 

 

Telefon 
+4670 383 15 79 

 

E‐post  
andreas.trunk@pwrh.se 

Kontaktpersoner 
Andreas Trunk, andreas.trunk@pwrh.se +46 321 53 19 46 
 

Etablerat 1987 

 

Beskrivning av företaget 
Power House är ett ingenjörsföretag inom vattenkraften som består av ett nätverk av 
kompetenta personer med lång branscherfarenhet och specialistkunskaper. Våra kunders krav 
på kvalitet, användarvänlighet och ekonomi driver oss att ligga i täten inom de områden som 
kan bidra till detta. 

 

Tjänsteleverantör inom 
Konsult inom projektering 

Tvärvetenskaplig rådgivning i små vattenkraftverksprojekt från den första idén till 
färdigställandet 

Teknisk analys, dimensionering av system, val av turbin, storlek på utrustning Ekonomisk 
analys, simulering med programvara 
Hydrologiska beräkningar, översvämningsberäkning. 

 

Entreprenadarbete 
Helentreprenad, Anläggning av kompletta kraftanläggningar  

Entreprenad, utrustning och lösningar ”under vatten” (grindar, luckor, tuber, turbiner etc)  

Konstruktion av kraftverksbyggnad 

 

mailto:andreas.trunk@pwrh.se
mailto:andreas.trunk@pwrh.se
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Drift och underhåll 
Renovering av generatorer  

Renovering av turbiner, löphjul, ledskenor 

 

Förmedling, vattenkraftsägare och investerare  
Utveckling av kraftverk  

Partner och utvecklare av fallrätter 

Ägarförändring, förmedling 

 

Mekanisk utrustning  
Vattenturbiner (Francis, Kaplan, Pelton, Tvärströmningsturbin etc.)  

Begagnad vattenkraftutrustning  

Kopplingar, flänsar, ventiler, tuber  

Hydraulisk utrustning (Styrning av Dammluckor)  

Rörledningar (STJ duktila rör, PE rör, GRP-rör och stålrör)  

Rör, glasfiber eller plast  

 

Regioner företaget verkar i 
Hela Sverige  
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R‐CON 
Gatuadress och huvudkontor 
Platinagatan 8 

602 23 Norrköping 

 
Telefon 
+4611 311 390 

 
E‐post 
Peter@r-con.se 

 
Kontaktpersoner 
Ägare Kenneth Runo, kenneth@r-con.se +4611 500 03 80 

Marknadschef Peter Eklöf, peter@r-con.se +4611 500 03 97 

 
Hemsida 
www.r-con.se 

 

Etablerat 1988 

 

Anställda, varav inom småskalig vattenkraft 

22/4 

Beskrivning av företaget 
Vi är ett kombinerat konsult-försäljning-entreprenad företag. Verkar inom våra fyra 
affärsområden: Sprinklerpumpar, Pumpstationer, Vattenkraft och pump och processprodukter. 
Vi har idag en stor marknadsandel inom sprinklerpumpar vilket var det företaget började med 
och har växt med. Med tiden har vi tagit och utfört en hel del projekt inom pumpstationer mot 
kommun och entreprenadföretag. Nästa steg i företagets utveckling hoppas och vi ligger inom 
vattenkraften. Idag skaffar vi kontakter och bygger erfarenhet inom detta område. Produkter vi 
levererar och installerar är vattenkraftskruven, turbiner och service samt ombyggnad. 

       

Tjänsteleverantör 
Konsult inom projektering 

Teknisk analys, dimensionering av system, val av turbin, storlek på utrustning 

 

mailto:peter@r-con.se
mailto:Peter@r-con.se
mailto:kenneth@r-con.se
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Entreprenadarbete 
Bygg och montage, allmänt 

Helentreprenad, Anläggning av kompletta kraftanläggningar  

 

Drift och underhåll 
Underhåll och reparation, allmänt 

Renovering av turbiner, löphjul, ledskenor 

 

Underleverantör av utrustning och system 
Underleverantör av system, allmänt 

Automatisering av kraftstationer, fjärrövervakning, Styrsystem 

 

Elektrisk utrustning  
Elektrisk utrustning, allmänt 

Generatorer, Elmotorer 

Styr & reglerutrustning 

Kontrollpaneler 
Frekvensomriktare, Transformator 

 

Mekanisk utrustning  
Vattenturbiner (Francis, Kaplan, Pelton, Tvärströmningsturbin etc.) 

 

Regioner företaget verkar i 
Hela Sverig 
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R Wahls Svets och Reparationer* 
Gatuadress och huvudkontor 
Bruksgatan 10 

335 94 Marieholmsbruk 

 
Telefon  
0370-932 48 

070-649 32 43  

 
E‐post  
wahlssvets@hotmail.se 

 

Beskrivning av företaget  
Utför svetsjobb. 

 

Mekanisk utrustning 
 

  

mailto:wahlssvets@hotmail.se
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Rydell Consulting* 
Gatuadress och huvudkontor 
SANDVIPEVÄGEN 12   

239 42 Falsterbo   

 
Telefon  
073-0632413 

 

Beskrivning av företaget  
Besiktning 

 

Tjänsteleverantör 
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Ryholms Maskinverkstad* 
Gatuadress och huvudkontor 
Fyllerydsvägen 

352 49  Växjö 

 
Telefon  
0470 159 55 

 
E‐post  
info@ryholmsmaskinteknik.com  
 
Kontaktpersoner 
Per Johansson 

Hemsida  

www.ryholmsmaskinteknik.com  

Beskrivning av företaget  
Reparerar, köper och säljer begagnade maskiner, generatorer, dieselmotorer, vatten- och 
ångturbiner. 

 

Drift och underhåll 

Mekanisk utrustning 
 

http://www.ryholmsmaskinteknik.com/
mailto:info@ryholmsmaskinteknik.com
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Semcon 
Gatuadress och huvudkontor 
Semcon (HQ) 
417 80 Göteborg 
Visiting address: 
Theres Svenssons gata 15 
 
Telefon 
Tel: +463 172 100 00 
 
E‐post 
Goran.urby@semcon.com (Vattenkraft) 

Kontaktperson 
Göran Urby 
Manager | Hydro Power, Electrical design & Automation 

Karlstad Product Development 

Phone   +465 414 03 21 

Fax   +465 415 61 24 

Mobile   +4673 684 03 02 

E-mail   goran.urby@semcon.com  

  
Hemsida 
www.semcon.se 

Etablerat den 1980 

Anställda, varav inom småskalig vattenkraft 
3000 totalt. ~12 Hydro Power (elsidan) fler andra dicipliner finns som beräkning och 
mekaniker men de är inte organiserade under HPS (Hydro Power Services) som vi på elsidan. 
 

Beskrivning av företaget 
Semcon hjälper företag inom olika branscher att ta fram produkter som ökar försäljningen och stärker konkurrenskraften. Detta 
sker både genom enskilda uppdrag och projekt där specifika team skapas för att arbeta fram innovativa lösningar för hela 
produktutvecklingskedjan, från behovsstudier till färdig produkt. 
Semcon arbetar kontinuerligt med de egna processerna för att höja kvaliteten, hålla nere kostnaderna, minimera risker och 
skapa förutsättningar för att snabbt ta fram smartare, säkrare, mer funktionella och miljövänliga produkter. 
 

 

Tjänsteleverantör inom 
Konsult inom projektering 

http://www.semcon.se/
mailto:Goran.urby@semcon.com
mailto:goran.urby@semcon.com
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Hydrologiska beräkningar, översvämningsberäkning 

Entreprenadarbete 
Bygg och montage, allmänt 

Helentreprenad, Anläggning av kompletta kraftanläggningar  

Drift och underhåll 
Underhåll och reparation, allmänt 

Service av elektromekaniska system, övervakning och styrning 

Operativa ansvaret för starkströmsanläggningar 

Underleverantör av utrustning och system 
Underleverantör av system, allmänt 

Automatisering av kraftstationer, fjärrövervakning, Styrsystem 

Dammluckeautomatik, luckspel 
Kontrollpaneler, styrsystem 

Leverantör av alla typer av hög-och lågspänningsinstallationer i småskalig 
vattenkraftutveckling 

Elektrisk utrustning  
Elektrisk utrustning, allmänt 

Generatorer, Elmotorer 

Styr & reglerutrustning 

Kontrollpaneler 

Mätutrustning, fjärrövervakning 
Kraftledningar, Transmissioner, Transmissionsprodukter 

Frekvensomriktare, Transformator 

Regioner företaget verkar i 
Hela Sverige 
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Seffle Turbin* 
Gatuadress och huvudkontor 
Karl-Henrik Andersson 

Tegnérgatan 16 

661 42 Säffle   

 
Telefon  
Telefon 0533-153 88 

 
E‐post  
vittlanda.kraft@gmail.com  

 

Beskrivning av företaget  
Konsultverksamhet, tillverkning, handel, reparation, installation och underhåll av vatten- och 
vindkraftverk. Alla förekommande arbeten inom vattenkraft. Bygger vattenkraftverk. 

 

 
 

Tjänsteleverantör 

Drift och underhåll 

Underleverantör av utrustning och system 

 

mailto:vittlanda.kraft@gmail.com
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Siwans intagsgaller 
Gatuadress och huvudkontor 
Strömsfors 210 

662 98 Tösse 

 

Telefon 
+4670-240 35 34 

 

E‐post 
siw.holmquist@telia.com 

Kontaktperson 
Siw Holmquist, siw.holmquist@telia.com  +4670 240 35 34, +4653 22 03 83 

Hemsida 
www.siwansintagsgaller.se 

Etablerat 2000 

 

Anställda, varav inom småskalig vattenkraft 

Enskild firma 

 

Beskrivning av företaget 
Tillverkning o försäljning av måttanpassade grindar / intagsgaller i  rostfritt. material , samt 
måttanpassade gallerkrattor för manuell rensning 

 

Mekanisk utrustning  
Intagsgaller, Grindar 

 

Regioner företaget verkar i 
Hela Sverige, levererar även utomlands 
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SMHI 
Gatuadress och huvudkontor 
Folkborgsvägen 1 

601 76 NORRKÖPING 
Telefon 
+4611 495 80 00 
E‐post 
registrator@smhi.se 
Kontaktperson 
Sten Lindell, Produktchef Infrastruktur & Energi, sten.lindell@smhi.se +4611 495 85 94, 
+4670 619 05 00 
Hemsida 
www.smhi.se 

Etablerat den  år 1919 med anor från 1873 

Anställda, varav inom småskalig vattenkraft  c:a 650, ingen jobbar specifikt mot småskalig 
vattenkraft. Däremot är 10-15 direkt inblandade i uppdrag mot Vattenkraftsindustrin 

Beskrivning av företaget 
SMHI är experter inom meteorologi, hydrologi, oceanografi och klimat med ca 650 anställda, 
varav 100 forskare. Vi finns på fem platser i Sverige och omsätter ca 650 miljoner kr. Vi samlar 
in, analyserar och utvecklar information som underlag för beslut och ökad kunskap till både 
allmänhet, samhälle och näringsliv. Vår kompetens spänner över vatten, luft och vind där både 
miljö och klimat spelar en central roll. Vi erbjuder tjänster inom mätning, modellering, 
dimensionering, expertstöd, utbildning och management, både nationellt och internationellt. 
Cirka hälften av SMHI:s omsättning utgörs av kommersiell verksamhet.  

Tjänsteleverantör 
Rådgivning vid utformning av dammar och vattenvägar 

Hydrologiska beräkningar, översvämningsberäkning 

Miljökonsekvensbeskrivningar och miljöutredningar 
Tillrinningsprognoser, dammsäkerhetsutredningar, klimatutredningar 

Datavärdskap 

Regioner företaget verkar i 
Hela Sverige  

 

http://www.smhi.se/
mailto:registrator@smhi.se
mailto:sten.lindell@smhi.se
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SWECO 
Gatuadress och huvudkontor 
Gjörwellsgatan 22, Box 34044, 100 26 Stockholm 
Telefon 
+468 695 66 99 
E‐post 
anders.bard@sweco.se 
Kontaktperson 
Anders Bard (Gruppchef Vattenkraftmekanik), anders.bard@sweco.se, +468 695 61 63, +4670 
542 61 63 
Hemsida 
www.sweco.se 

Etablerat den 1897 

Anställda, varav inom småskalig vattenkraft 

3000 inom Sweco Sverige 

Beskrivning av företaget 
Bedriver konsultverksamhet inom alla sektorer när det gäller vattenkraft 

Tjänsteleverantör inom 
Konsult inom projektering 

Tvärvetenskaplig rådgivning i små vattenkraftverksprojekt från den första idén till 
färdigställandet 

Rådgivning vid utformning av dammar och vattenvägar 

Teknisk analys, dimensionering av system, val av turbin, storlek på utrustning 

Hydrologiska beräkningar, översvämningsberäkning 

Miljökonsekvensbeskrivningar och miljöutredningar  

Arkitekt 

Entreprenadarbete 
Dammkonstruktion (fyllnadsmassor, betongarbete) 

Konstruktion av kraftverksbyggnad 

Vägbyggnation, Transport och logistik 

Fisktrappor 

Regioner företaget verkar i 
Hela Sverige 

http://www.sweco.se/
mailto:anders.bard@sweco.se
mailto:anders.bard@sweco.se
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SWECO Vattenkraft* 
Gatuadress och huvudkontor 
Gjörwellsgatan 22, Box 34044, 100 26 Stockholm 
Telefon 
08-695 61 93 
E‐post 
Petter.stenstrom@sweco.se 

Mats.blomqvist@sweco.se  
Kontaktperson 
Petter Stenström 
Hemsida 
www.sweco.se¨ 

Etablerat den 1897 
Anställda, varav inom småskalig vattenkraft 
3000 inom Sweco Sverige 

Beskrivning av företaget 
Inspektion och åtgärdsförslag till fast pris 

Tjänsteleverantör inom 
Konsult inom projektering 

Tvärvetenskaplig rådgivning i små vattenkraftverksprojekt från den första idén till 
färdigställandet 

Rådgivning vid utformning av dammar och vattenvägar 

Teknisk analys, dimensionering av system, val av turbin, storlek på utrustning 

Hydrologiska beräkningar, översvämningsberäkning 

Miljökonsekvensbeskrivningar och miljöutredningar  

Arkitekt 

Entreprenadarbete 
Dammkonstruktion (fyllnadsmassor, betongarbete) 

Konstruktion av kraftverksbyggnad 

Vägbyggnation, Transport och logistik 

Fisktrappor 

 

Regioner företaget verkar i 
Hela Sverige 

http://www.sweco.se/
mailto:Petter.stenstrom@sweco.se
mailto:Mats.blomqvist@sweco.se
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Svensk Kraftmäkling* 
Gatuadress och huvudkontor 
Kungsgatan 32 

Box 70426, 107 25 Stockholm 

 
Telefon  
Elcertifikat: 08- 506 263 70  

El: 08- 506 263 00 
 
Hemsida  
http://www.skm.se  

Beskrivning av företaget  
SKM:s verksamhet är förmedling av finansiella kontrakt inom el, elcertifikat, 
ursprungsgarantier och utsläppsrättigheter. 

 

Förmedling, vattenkraftsägare och investerare 
 

 

http://www.skm.se/
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TerraLimno Gruppen AB 
Gatuadress och huvudkontor 
Ö Tunhem 

521 94  falköping 
Telefon  
+4651 572 04 64  
E‐post  
lars.pettersson@terralimno.se  
Kontaktperson 
Lars Pettersson +4651 572 04 64 eller +4670 337 86 75 
Hemsida  
terralimno.se  

Etablerat 1984  

Anställda, varav inom småskalig vattenkraft  

1  

Beskrivning av företaget 
Terra-Limno Gruppen drivs sedan 1982 av Lars Pettersson. Företaget har sedan 20 år tillbaka 
sitt säte i Falköping. Vattenfrågorna har hela tiden gått som en blå tråd genom företagets 
verksamhet som idag framförallt består av: 

Miljöteknik 
-       Utredning, projektering och byggledning vid anläggande av fiskvägar, våtmarker mm. 

Miljölagstiftning 
-       Tillståndsprövning för vattenverksamhet och miljöfarlig verksamhet 
-       Miljörapportering 
-       Myndighetskontakter i allmänhet 

Miljöinventeringar , utredningar och projektledning 
-       Provfiske 
-       Sedimentprovtagning 
-       Bottenfaunaundersökningar 

Information och utbildning 
-       Bildmaterial och trycksaker 
-       Flygfotografering 
-       Miljöutbildningar 

  

Terra-Limno Gruppen har ett flertal sammarbetspartners: 

Biofactum 

mailto:lars.pettersson@terralimno.se
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Galleri Tinnert, www.tinnert.se 

Limnia, www.limnia.se 

Norconsult www.Norconsult.se 

 Thorsson & Åberg Miljö Vattenvård AB, www.milva.se 

Vatten & Miljö Teknik, www.vatten.se 
 

Tjänsteleverantör inom 
Konsult inom projektering  (tillsammans med Norconsult AB) 

Rådgivning vid utformning av dammar och vattenvägar 

Miljökonsekvensbeskrivningar och miljöutredningar  

Juridiska tjänster, miljö & tillstånd 

 

Regioner företaget verkar i 
Hela Sverige  (men företrädesvis har södra Sverige Blekinge- Hälsingland varit dominerande) 

http://www.vatten.se/
http://www.tinnert.se/
http://www.limnia.se/
http://www.norconsult.se/
http://www.milva.se/
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TMS Engineering 
Gatuadress och huvudkontor 
Gränevägen 3,  

511 62 SKENE 

Flyttar inom kort till nya lokaler med följande adress: 

Bäckängsvägen 12 
511 96 BERGHEM 

 
Telefon 
+4632 031 890 

  
E‐post 
info@tmsengineering.se 

 
Kontaktperson 
Tomas Sahlin, tomas@tmsengineering.se, +4670 688 49 95 

 
Hemsida 
www.tmsengineering.se  

 

Etablerat den 2002 samt 2012  

 

Anställda, varav inom småskalig vattenkraft 

4  

Beskrivning av företaget  
TMS Engineering AB samt TMS Engineering Sweden AB tillhör ursprunget beträffande 
grindrensarteknologi i Scandinavium. Vi konstruerar, tillverkar levererar utrustning såsom 
grindrensare, bandtransportörer, galler, kompositgaller, rostfria dammluckor samt kontroll och 
hydraulik utrustning. 

Tjänsteleverantör inom 
Konsult inom projektering  

Rådgivning vid utformning av dammar och vattenvägar  

Teknisk analys, dimensionering av system, val av turbin, storlek på utrustning  

Hydrologiska beräkningar, översvämningsberäkning 

Entreprenad, utrustning och lösningar ”under vatten” (grindar, luckor, tuber, turbiner etc) 

http://www.tmsengineering.se/
mailto:info@tmsengineering.se
mailto:tomas@tmsengineering.se
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Mekanisk utrustning  
Mekanisk utrustning, allmänt 

Dammluckor, Dammluckdrag, Utskov 
Intagsgaller, Grindar 

Grindrensare, Rensmaskiner 

Utrustning för kylning av oljelager, kraftbyggnad 

 

Regioner företaget verkar i 
Hela Sverige 
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Turab AB 
Gatuadress och huvudkontor 
Förrådsgatan 2 

571 39 NÄSSJÖ 

 

Telefon 
+4638 051 51 52 

 
E‐post 
ca@turab.com 

 

Kontaktpersoner  
Ingvar Andersson, reparation och underhåll, ia@turab.com +4638 051 51 51 

Christer Abrahamsson, nytillverkning, ca@turab.com +4638 051 51 52 

 
Hemsida 
www.turab.com 

 

Etablerat 1965 som enskild firma. Som AB 1968. 
 

Anställda, varav inom småskalig vattenkraft 

32 

 

Beskrivning av företaget  
Tillverkning reparation och underhåll av vattenturbiner med kringutrustning. Miljöanpassning 
och certifikatrenovering. Vi arbetar även internationellt i mån av tid och resurser. 

 

Tjänsteleverantör inom 
Tillståndsbedömning besiktningar. 

 

Entreprenadarbete 
Entreprenad, utrustning och lösningar ”under vatten” ( turbiner, generatorer kontrollutrustning 
etc) 

 

mailto:ca@turab.com
mailto:ca@turab.com
mailto:ia@turab.com
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Drift och underhåll 
Underhåll och reparation, allmänt 

Renovering av turbiner, löphjul, ledskenor 

Reparationer av befintliga anläggningar under och över vatten 

Reparation av ytor (erosion, kavitation, korrosion) 

Nedmontering 

 

Elektrisk utrustning  
Elektrisk utrustning, allmänt 
Generatorer, Elmotorer 

Styr & reglerutrustning 

Kontrollpaneler 

Frekvensomriktare, Transformator 

Växellåda 

 

Mekanisk utrustning  
Mekanisk utrustning, allmänt 

Vattenturbiner (Francis, Kaplan, axialturbiner etc.)  
Begagnad vattenkraftutrustning 

Kopplingar, flänsar, ventiler. 

Hydraulisk utrustning (Styrning av Dammluckor) 

Utrustning för kylning av oljelager, kraftbyggnad 

 

Regioner företaget verkar i 
Hela Sverige 
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Tyratronic Automation AB* 
Gatuadress och huvudkontor 
Östra hamnen 7 

475 42 Hönö 
 
Telefon 
+4631 764 55 00 
 
E‐post 
mail@tyratronic.se 
 
Kontaktperson 
- 
 
Hemsida 
www.tyratronic.se 

 

Etablerat 1978 

 

Beskrivning av företaget  
Tyratronic Automation AB konstruerar, tillverkar och marknadsför kompletta datoriserade 
styrsystem, anpassade efter respektive kunds unika förutsättning och behov. Vår målsättning är 
att erbjuda marknaden optimerade systemlösningar inom styr- och reglertekniken. Vi 
tillhandahåller produkter och system, i vilka den senaste tekniken inom PC och PLC används. Vi 
använder oss av marknadsledande varumärken och fabrikat i våra automationssystem. Tyratronic 
anpassar sig efter både lands- och kundspecifika krav, omfattande säkerhet och normer för den 
utrustning vi tillhandahåller. 
 
I huvudsak arbetar vi med totalåtaganden inom projektering, konstruktion och programmering. 
Dessutom tillverkning av instrument, apparatskåp och kringutrustningar samt installation, 
drifttagning och dokumentation för samtliga typer av automation. 
 

Underleverantör av utrustning och system 
 

Elektrisk utrustning  
 

Regioner företaget verkar i 
Hela Sverige 

http://www.tyratronic.se/
mailto:mail@tyratronic.se
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Vatten och Samhällsteknik AB 
Gatuadress och huvudkontor 
Box 742, 391 27 Kalmar 

Besöksadress: Trädgårdsgatan 16 
 
Telefon 
+464 806 15 00 

 
E‐post 
kalmar@vosteknik.se 

stefan.ljung@vosteknik.se 

Kontaktpersoner 
Stefan Ljung, stefan.ljung@vosteknik.se 

Lars Kylefors 
 
Hemsida   
www.vosteknik.se 

 

Etablerat 1 juni 1992 

 

Anställda, varav inom småskalig vattenkraft 

21, 3 

 

Beskrivning av företaget 
Vatten och Samhällsteknik AB bildades 1992 och är ett personalägt konsultföretag med stort 
personligt engagemang. Vi är 21 anställda med kontor i Kalmar och i Jönköping. 
Vår affärsidé är att bedriva specialiserad teknisk konsultverksamhet i främst södra Sverige inom 
områdena vattenhushållning, markhushållning, avfallshantering, miljöskydd och 
samhällsplanering. 
Vi har en långvarig kontinuerlig erfarenhet av fysisk planering och miljöfrågor. Under snart två 
årtionden har vi haft förtroendet att arbeta åt ett stort antal kommuner främst i södra och mellersta 
Sverige men även i övriga delar av landet samt utomlands. All vår verksamhet har en tydlig 
samhörighet med Miljöbalken och Plan- och bygglagen. 

 

Tjänsteleverantör inom 
Konsult inom projektering 

Tvärvetenskaplig rådgivning i små vattenkraftverksprojekt från den första idén till 
färdigställandet 

http://www.vosteknik.se/
mailto:kalmar@vosteknik.se
mailto:stefan.ljung@vosteknik.se
mailto:stefan.ljung@vosteknik.se
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Rådgivning vid utformning av dammar och vattenvägar 

Teknisk analys, dimensionering av system, val av turbin, storlek på utrustning 

Ekonomisk analys, simulering med programvara, 

Hydrologiska beräkningar, översvämningsberäkning 

Miljökonsekvensbeskrivningar och miljöutredningar  
Juridiska tjänster, miljö & tillstånd 

Arkitekt 

Regioner företaget verkar i 
Hela Sverige 

Jönköpings län 

Kronobergs län 

Kalmar län 

Gotlands län 

Blekinge län 
Skåne län 

Hallands län 

Västra Götalands län 

Örebro län 
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WEAB Vattenturbin 
Gatuadress och huvudkontor 
Lövsjövägen 20 

653 46  KARLSTAD 
 
Telefon  
Tfn: 054 83 09 52 

Mobil: 070 379 81 61 

 
E‐post  
willy@vattenturbin.se  
 
Kontaktpersoner 
Willy Stensdahl 
 
Hemsida  

www.vattenturbin.se  

Beskrivning av företaget  
Säljer  en fullt utvecklad kaplanturbin som tillverkas i storlekarna 230, 280, 340, 415 och 610 
mm löphjulsdiameter. Lämpliga fallhöjder 4-22 m, med effekter mellan 2 - ca 400 kw 
beroende på fallhöjd och turbinstorlek. 

 

Mekanisk utrustning  

http://www.vattenturbin.se/
mailto:willy@vattenturbin.se
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VG Power AB, A Voith and Siemens Company 
Gatuadress och huvudkontor 
Kopparlundsvägen 7 

721 30 Västerås 

 
Telefon 
+4621 382 560 
Fax: +4621 470 20 80 

 
E‐post 
info@vgpower.com, fff.eeee@vgpower.com 

Kontaktpersoner 
VD, Christer Parkegren +46730 389 450 

Ekonomi, Stig Tibblin +46730 389 489 
Marknad och försäljning, Magnus Wenna +46730 389 485, Stefan Borsos +46730 389 463 

Service, Jan-Erik Lillkull +46730 389 455 

Inköp, Lars Nilsson +46768 175 264 

 
Hemsida 
www.vgpower.com 

Etablerat 2002-10-14 

 

Anställda, varav inom småskalig vattenkraft 

100 (inga direkt allokerade men ett tiotal kan bli inblandade del av tid) 

 

Beskrivning av företaget 
Företaget grundades 14 oktober 2002 och har sedan dess vuxit till en av Nordens ledande 
aktörer inom vattenkraftgeneratorer. Sedan 2006 ingår VG Power som ett delägt bolag i Voith 
Hydro-koncernen vilken är ett utav Europas största familjeägda företag med över 4000 
människor verksamma inom vattenkraften. 

Vi arbetar också med magnetiseringsutrustningar till alla typer av generatorer samt sedan 
början av 2011 även med service och retrofit av luftkylda turbogeneratorer. 

 

http://www.vgpower.com/
mailto:info@vgpower.com
mailto:fff.eeee@vgpower.com
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Drift och underhåll 
Underhåll och reparation, allmänt 

Renovering av generatorer 

Renovering av turbiner, löphjul, ledskenor 

Service av elektromekaniska system, övervakning och styrning 

 

Underleverantör av utrustning och system 
Kompletta generatorer och kontrollpaneler, styrsystem, Elektroteknik, installation, service och 
support 
 

Elektrisk utrustning  
Elektrisk utrustning, allmänt 

Generatorer, Elmotorer 

Styr & reglerutrustning 

 

Mekanisk utrustning  
Vattenturbiner (Francis, Kaplan, Pelton, Tvärströmningsturbin etc.)  
Utrustning för kylning av oljelager, kraftbyggnad 

 

Regioner företaget verkar i 
Hela Sverige 
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Willy Lundgren AB* 
Gatuadress och huvudkontor 
Missionsgatan 2B 

573 22 Vetlanda 

 
Telefon  
0383-18723 

Mobil 070-524 48 06 

 
E‐post  
willy.lundgren.ab@telia.com  
 
Kontaktpersoner 

Willy Lundgren 

Beskrivning av företaget  
Konsult med erfarenhet av egen småskalig vattenkraft.  

 

 

Tjänsteleverantör 

mailto:willy.lundgren.ab@telia.com
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Uniphon AB 
Gatuadress och huvudkontor 
Gästabudsvägen 6 

61131 Nyköping 

 
Telefon  
+4615 529 01 40 

 
E‐post 
peter@uniphon.se 

Kontaktperson 
Peter Thor, VD, peter@uniphon.se +46 155 29 01 40 

 
Hemsida  
www.uniphon.se 

 

Etablerat 1941 

 

Anställda, varav inom småskalig vattenkraft  

1 

 

Beskrivning av företaget 
Verksamma inom 5 affärsområden: Energi/miljö; Fordon; Försvar/räddning; Plombering; 
Lyftteknik 

 

Underleverantör av utrustning och system 
Underleverantör av system, allmänt 

Dammluckeautomatik, luckspel 

 

Regioner företaget verkar i 
Hela Sverige 

http://www.uniphon.se/
mailto:peter@uniphon.se
mailto:peter@uniphon.se
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Register över företagen sorterat efter verksamhetsslag 
Rådgivning 
ABB 
Alcontrol Laboratories 
Alrutz 
AL konsult i Göteborg 
Andritz Hydro 
Bo Thunberg Arkitektkontor 
Cargo & Kraft Turbin 
EAML Engineering/Xylem 
FlödesOptimering FOAB 
Havs- och vattenmyndigheten 
Hultet HydroPower Business 
HydroTerra Ingenjörer 
IETV 
Kraftkonsult i Bromma 
Kraftprojektering i Falun 
Manex 
Marsch & McLennan 
NEA Installation 
Nordjysk Elhandel 
ONE Nordic 
Power House 
R-CON 
Rydell Consulting 
Semcon 
Seffle Turbin 
SMHI 
SWECO 
SWECO Vattenkraft 
TerraLimno Gruppen 
TMS Engineering 
TURAB 
Vatten och samhällsteknik 
Willy Lundgren 
 
Entreprenadarbete 
ABB 
Andritz Hydro 
Cargo & Kraft Turbin 
FlödesOptimering FOAB 
IETV 
Mobin Hydraulic 
ONE Nordic 
Power House 
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R-CON 
Semcon 
SWECO 
SWECO Vattenkraft 
TURAB 
 
Drift och underhåll 
ABB 
Andritz Hydro 
Cargo & Kraft Turbin 
Cornelis Mekaniska 
Defensa Service 
EAML Engineering/Xylem 
FlödesOptimering FOAB 
Gropen Backa Kraft 
Hultet HydroPower Business 
IETV 
Mobin Hydraulic 
NEA Installation 
ONE Nordic 
Power House 
R-CON 
Ryholms Maskinverkstad 
Semcon 
Seffle Turbin 
TURAB 
VG Power 
 
Förmedling, vattenkraftsägare och investerare 
ABB 
Anecta 
Cargo & Kraft Turbin 
FlödesOptimering FOAB 
IETV 
Nordjysk Elhandel 
Power House 
Svensk Kraftmäkling 
 
Underleverantör av utrustning och system 
ABB 
Andritz Hydro 
Autostyr Anders Uhlin 
BEVI Teknik & Service  
Blaxmo Kraft 
Defensa Service 
Edman & Sjöberg 
FlödesOptimering FOAB 
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IETV 
Leremar El och Automation 
NEA Installation 
R-CON 
Semcon 
Seffle Turbin 
Tyratronic Automation 
VG Power 
Uniphon 
E lektrisk utrustning 
ABB 
Autostyr Anders Uhlin  
BEVI Teknik & Service 
Blaxmo kraft 
Cargo & Kraft Turbin 
Carl A Nilssons Elektriska Reparationsverkstad  
EAML Engineering/Xylem 
EL-Andersson 
Elektroservice Eksjö 
Edman & Sjöberg 
FlödesOptimering FOAB 
IETV 
Ingenjörsfirman Myrén o Co 
Lindströms Elektriska 
Leremar El & Automation 
NEA Installation 
R-CON 
Semcon 
TURAB 
Tyratronic Automation 
VG Power 
 
Mekanisk utrustning 
ABB 
Alfredssons Maskinaffär 
AL Konsult i Göteborg 
APS Norway 
Boxholm Produktion 
Cornelis mekaniska 
CS Engineering 
Defensa Service 
EAML Engineering/Xylem 
Fiskevårdsteknik 
FlödesOptimering FOAB 
Forshaga Svets och Smide 
Granbäckens Varv och Maskin 
HOBAS Scandinavia 
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IETV 
Jacobssons Smide 
NEA Installation 
Ove Lindström Rör 
Power House 
R-CON 
R Wahls Svets och Reparationer 
Ryholms Maskinverstad 
Siwans intagsgaller 
TMS Engineering 
TURAB 
WEAB Vattenturbin 
VG Power 
 

 
 


