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SAMMANFATTNING 
Utbyggnaden av den Svenska vattenkraften är något som medfört stora miljömässigt positiva aspekter i 

form av t.ex. minskade utsläpp från den fossila elproduktionen. Dock har den också visat sig påverka 

vattendrags ekologiska status och närmiljö negativt i form av inverkan på t.ex. artrikedom och olika 

fiskbestånd som minskat. Bakomliggande problem till detta är bland annat bristen på vandringsvägar 

förbi kraftverken och också fiskdödligheten vid turbinpassage, vilket i detta arbete utreds och beräknas 

för tre kraftanläggningar i Sverige, Fall 1 (Untra i Tierps kommun), Fall 2 (Tännfallet i Härjedalen) och 

Fall 3 (vars lokalisering är sekretessbelagd på grund av känslig information och därmed har viss 

anläggningsspecifik data utgått i denna utgåva).  

Modellen som används i detta arbete är baserad på tidigare bladträffsmodeller och beräknar 

sannolikheten att en fisk med en viss längd dör av de mekaniska skadorna som uppkommer vid 

kollision med en eller flera löpskovlar i turbinen. Resultaten presenteras vid olika belastningsfall och 

för olika fisklängder och turbinerna som utreds är Francis- och Kaplanturbiner. Arbetet syftar till att ta 

reda på hur fiskdödligheten av nedströms vandrande fiskar, genom turbinen, påverkas av dessa 

turbintyper och vilka fysikaliska faktorer samt design- och modellparametrar som påverkar 

dödligheten och i vilken utsträckning. 

I första fallet, Untra, fås en relativt låg fiskdödlighet för de Kaplanturbiner som utretts, medan 

fiskdödligheten för Francisturbinen är betydligt högre. Dock har Francisturbinen lägre dödlighet vid låg 
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belastning och resultaten visar att en Kaplanturbin med större dimensioner ger lägre fiskdödlighet än 

en mindre Kaplanturbin. I andra fallet, Tännfallet, visar resultaten att en Kaplanturbin skulle ge ca 50 % 

lägre fiskdödlighet än en Francisturbin dimensionerad för samma slukförmåga och fallhöjd. Detta gäller 

vid full belastning och vid halvlast blir dödligheten istället ca 42 % lägre.  

Utifrån dessa fall är Kaplanturbinen mer fiskvänlig än Francisturbinen och en mindre turbin har visats 

ge högre fiskdödlighet, men utredningen i Fall 3, visar att Francisturbinen som satt i den gamla 

anläggningen hade lägre fiskdödlighet än den nuvarande Kaplanturbinen. Denna var också mindre i 

dimensioner vilket borde innebära hög fiskdödlighet. Dock visar det sig att denna turbin var så liten och 

hade ett så lågt flöde att den relativa hastigheten i turbinen var långt under 10 m/s, vilket innebär att 

fisken klarar en kollision med en löpskovel utan att ta skada, och förklarar att den beräknade 

fiskdödligheten är 0 % i denna Francisturbin.  

I samtliga fall har intagsgrinden stor betydelse för fiskdödligheten då denna kan hindra fiskar som har 

stor sannolikhet att ta skada i turbin att passera. I Untra rekommenderas en fingrind med en spaltbredd 

på 20 mm vilket skulle hindra 25 cm långa fiskar och 80 cm långa ålar att passera. I Tännfallet förväntas 

den nuvarande fingrinden med spaltbredden 25 mm vara tillräcklig för att hindra 30 cm långa fiskar 

och 90 cm långa ålar. I Fall 3 rekommenderas en fingrind med ett spaltavstånd som är 18 mm och 

fiskdödligheten blir då som mest för anläggningen och de fiskar som kan ta sig igenom grinden, 26 %, 

och samma siffra för ål är ca 70 %. Dessa har då en längd om ca 25 cm och ca 70 cm. 

Slutsatsen som kan dras utifrån detta arbete är att fiskdödlighet för fiskar som passerar genom turbinen 

kan minskas, dels genom att, för platsen, välja en mer fiskvänligt dimensionerad turbin, men också 

genom att installera en optimalt utformad intagsgrind. Fiskdödligheten minskar med större 

turbindimensioner och ökar med fiskens längd, men vid låga relativa hastigheter, < 10 m/s, är 

sannolikheten att fisken dör vid turbinpassage mycket liten. Låga relativa hastigheter förekommer i 

större utsträckning i Francisturbiner, men generellt är fiskdödligheten lägre i Kaplanturbinen. Vidare 

finns många osäkerheter vid beräkning av fiskdödligheten och den turbintekniska parametern som ger 

störst inverkan på resultatet är den relativa flödesvinkeln (skovelvinkeln). Den andra stora osäkerheten 

ligger i fiskens beteende. T.ex. ökar fiskdödligheten i Francisturbinen om en passage sker långt upp i 

löphjulet jämfört med om passagen sker vid en punkt längre ner, där diametern är större då löphjulet 

har en koncentrisk form. 

Förhoppningsvis kan detta arbete bidra med kunskap till framtida utredningar, där bästa möjliga teknik 

för att minska fiskdödligheten vid turbinpassage ska väljas, och därmed främja både den miljömässiga 

som såväl ekonomiska hållbarheten för den småskaliga och storskaliga vattenkraften. 

 

Nyckelord: Fiskdödlighet, nedströmsvandrande fisk, vattenkraft, turbin  
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ABSTRACT 
The expansion of the Swedish hydro power has contributed positively to the reduction of the 

environmental impacts from the fossil fueled power production. In the same time the extensive 

expansion has been proved to cause negative ecological and local environment impacts of a stream. 

This, in turn, has been affecting the biodiversity and fish stock negatively, which has been reduced. One 

of the underlying problems is the lack of possibility for the fish to pass the plants, but it is also directly 

correlated to the mortality rate of the fish passing through the turbine, which this study is investigating.  

The mortality rate has been computed for three different locations in Sweden, Untra, Tännfallet and a 

third one whose location is confidential, and is denoted as Case 1, 2 and 3. The model used to calculate 

the mortality rate in this investigation is based by existing blade strike models and knowledge and are 

investigating the death due to mechanical injuries from collision with a runner blade in the turbine. The 

model is valid for Kaplan- and Francisturbines and is taking technical design, physiological and 

behavioral parameters, in consideration.  

In the first case, Untra, the mortality rate is lower for the Kaplan turbines than for the Francis turbine 

that has been under investigation. However the Francis turbine has lower mortality rate at low loads 

and the result also indicates that a Kaplan turbine with greater diameter has lower mortality rate than a 

smaller one. In case 2, Tännfallet, the Kaplan turbine would give 50 % lower mortality rate than a 
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Francis turbine with a corresponding drop and water intake and at full load. At part load the mortality 

rate is 42 % less.  

Case 1 and 2 indicates that a Kaplan turbine is more fish friendly than a Francis turbine, but Case 3, 

indicates the opposite. The mortality rate in the old Francis turbine was 0 % according to the 

calculations. This could be explained to the low relative velocity, which is partly a result of the small 

scale turbine. The relative velocity is in this case is well below 10 m/s and a collision with the runner 

blades has not necessary a deadly outcome.    

In all cases the trash rack is of great importance to prevent a fish with high probability to die in the 

turbine to pass. In Untra a rack with a gap width of 20 mm is recommended. This would prevent 25 cm 

long fish and 80 cm long eels to pass. In Tännfallet the current rack that has a gap of 25 mm is 

considered to be sufficient and will prevent a 30 cm long fish and 90 cm long eels. In Case 3 an 18 mm 

wide rack is recommended and if choosing that the mortality rate in Case 3 will be at most 26 % if a fish 

is passing and 70 % for the eel, these with a length of 25 and 70 cm respectively.  

The results from the case study and the analysis indicates that the mortality rate due to fish passing 

through the turbine can be reduced. Partly by choosing a turbine that is more fish friendly designed, but 

also by using optimally designed diverters as trash racks. In general the mortality rate increases with 

the length of the fish and with a reduction in the turbine dimensions, but at relative velocities below 10 

m/s the mortality rate are reduced. This occurs in more extent in Francis turbines, but in general the 

Kaplan turbine has a lower mortality rate. Also to be mentioned, there are a lot of uncertainties when 

calculating the mortality and the technical parameter that has the most influence to the mortality rate is 

the relative flow angle (runner blade angle). Another uncertainty is the behavior of the fish. For 

example, the mortality rate is much greater for a fish passing at the top of the impeller in a Francis 

turbine than one passing at the bottom.  

Hopefully, the knowledge given in this report will contribute to future investigations where the best 

possible technique to reduce the mortality of a fish passing through the turbine is to be done, and 

thereby promote both the environmental and economic sustainability of the hydro power.  

Keywords: Fish, mortality rate, downstream mitigation, hydro power, turbine   
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Nomenklatur 

Symbol  Enhet  Förklaring  

ρ kg/m3 Densitet 

g m/s2 Gravitationskonstant 

η -- Verkningsgrad 

P W Effekt 

ttrans -- Förlustfaktor i transmissionen 

ε kg·m2/s2 Energi 

        m/s  Inflödeshastighet (axiell i Kaplanturbinen) 

 r m/s  Inflödeshastighet (radiell i Francisturbinen) 

 t m/s  Tangentiell hastighet  

Vfisk m/s Fiskens (absoluta) inströmningshastighet 

   m/s  Bladens perifera hastighet (rotationshastighet) 

   m/s  Relativ hastighet  

  ° Vinkeln mellan vektorerna        och  1 (relativa inflödesvinkel) 

   °  Inflödesvinkel,  =90°−   

   °  Den relativa strömriktningen, motsvarar turbinbladsvinkeln  

N  antal  Antal löpskovlar  

n  varv/min  Turbinens varvtal  

   m  Löphjulsdiameter (nominell)  

 N m  Navets diameter (Kaplan)  

   m Inloppshöjd till Francisturbinen 

   m3/s  Flöde genom turbinen  

Qmax  m3/s  Maximalt turbinflöde, slukförmåga  

   cm  Fiskens längd  

bs cm Spaltbredd (fingrind) 

bf cm Fiskens bredd 

   cm  Den relativa öppningen, teoretisk maxlängd på fisk som kan passera oskadd  

  % Belastning, pådrag i procent av maximal kapacitet (Qmax) 

Ktjock  mm Omvandlingsfaktor, fiskens förhållande till längden 

Pf (l) % Procentuell sannolikhet för fiskdödlighet vid en viss fisklängd 

Pg(l,b) % Procentuella sannolikheten att en fisk med en viss längd tar sig igenom en 
grind med en viss bredd 

Q11 Index Enhetsvattenflöde 

n11 Index Enhetsvarvtal  

nc varv/min Synkronvarvtal 

ν -- Navförhållande 

HN m Netto fallhöjd 

HB m Bruttofallhöjd 

hf m Fallhöjdsförluster 

Hs m Sughöjd 

σKB -- Kavitationstal 

ÖVY m Övre vattenytan 

NVY m Nedre vattenytan 

Korr(L) -- Korrigering med avseende på belastning  

Korr(w) -- Korrigering med avseende på den relativa hastigheten 

Korr (k) -- Korrigeringskonstant 
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2 INTRODUKTION 
Trots att vattenkraften räknas som en förnybar energikälla är denna sektor idag hårt bevakad av 

myndigheter och miljöorganisationer, vilket gör att det kan vara problematiskt att få tillstånd till 

ombyggnationer, nya vattendomar och utökat kraftuttag. Stor del av denna bevakning behandlar frågor 

som rör påverkan på närmiljö och den ekologiska faunan, och vandringsvägar för fiskar och 

fiskdödlighet står ofta på agendan. Det kan vara svårt att med säkerhet se hur förändringar av 

vattenhabitat påverkar fisken och andra vattenlevande organismer på lång sikt vilket gör att 

motstridigheter ofta uppstår mellan kraftverksägare, som t.ex. vill bygga ut sin verksamhet, och 

myndigheter som eftersträvar att följa miljömässiga direktiv från EU.  

Utbyggnaden av den Svenska vattenkraften är något som faktiskt har visat sig ge negativ påverkan på 

olika fiskbestånd, som minskat, och idag finns både biologisk och teoretisk kunskap kring fiskdödlighet 

vid kraftverks- och turbinpassage. Detta är också något som behandlas i de 

miljökonsekvensbeskrivningar som görs, men än saknas en matematisk grund med beräknade 

förlustsiffror vilket gör att denna kunskap ännu inte fått någon större genomslagskraft. För att ge frågan 

om fiskdödlighet utrymme att prioriteras i framtida utbyggnadsprojekt och 

miljökonsekvensbeskrivningar utreder detta arbete den matematiska modellen för beräkning av 

fiskdödlighet vid turbinpassage.  

2.1 BAKGRUND 
Att hitta en validerad modell för beräkning av fiskdödligheten för nedströms vandrade fiskar vid 

turbinpassage vidare svårt, men ett mycket aktuellt område och något som detta arbete undersöker. 

Med den utvalda modellen som är baserad på tidigare bladträffsmodeller, men modellanpassad efter 

empirisk data, utreds dödligheten för tre olika fall av kraftverksanläggningar i Sverige och med hjälp av 

en analys av resultaten görs sedan en utvärdering av modellen. Två av de utredda anläggningarna är 

småskaliga, Fall 2 och 3, med en installerad effekt om 1 MW respektive 163 kW och den tredje, 

benämnd som Fall 3 är en storskalig anläggning om 41 MW. De olika fallen och dess geografiska lägen 

kan ses i Figur 1. 

 

FIGUR 1: De  olika anläggningarna som undersöks (Fall 3 ej inkluderad i karta) (Suspicio, 2014).  
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Gemensamt för fall 1 och 2 är att de behandlar en anläggning där det för nuvarande sitter ett flertal 

aggregat som bör utvärderas i form av att byta ut dessa till ett större. Genom att ersätta mindre turbiner 

med en större och nyare bör verkningsgraden teoretiskt sett öka, medan fiskdödligheten vid 

turbinpassage bör minska. Samtidigt kan intagsförmågan behållas om så önskas, och nuvarande 

vattendom för utbyggnadsvattenföring kommer kunna följas, vilket gör att vattendrag uppströms och 

nedströms inte påverkas. I Fall 2 kommer dock slukförmågan utökas vid utbyggnad av ny anläggning 

vilket förutsätter ny vattendom. För det tredje fallet har redan ett byte från en gammal turbin till en 

nyare skett. Detta med en potentiell ökad slukförmåga som idag inte får utnyttjas då tillstånd saknas. I 

detta fall kommer ingen utvärdering av ett byte till en ny turbin att göras utan istället kommer 

fiskdödligheten undersökas för befintlig turbin genom att se hur denna påverkas om vattenföringen 

ökas så att den fulla slukförmågan utnyttjas. Utöver det kommer också en undersökning av 

fiskdödligheten göras för den ursprungliga Francisturbinen. 

2.2 MÅL OCH SYFTE 

I detta arbete undersöks förlusten av nedströmsvandrande fisk vid turbinpassage för tre specifika fall 

av vattenkraftanläggningar i Sverige. Det primära målet är att beräkna fiskdödligheten för befintlig 

turbin vid varje anläggning och jämföra fiskdödligheten i denna med ett eller flera utbyggnadsförslag. 

Utifrån denna utredning kan rekommendationer till bästa alternativ för att minimera förlusterna för 

varje fall och anläggning ges. Det sekundära målet är sedan, via en analys av modellparametrar och av 

resultaten från de olika fallstudierna, att dra allmänna slutsatser och ge rekommendationer kring 

dimensionering och driftförhållandena av turbin för att minska fiskdödligheten.  

Detta arbete syftar således till att bästa möjliga teknik för att minska fiskdödligheten vid turbinpassage 

ska väljas vilket förhoppningsvis kommer förbättra den långsiktiga hållbarheten för såväl den 

småskaliga, som storskaliga vattenkraften.  

2.3 FRÅGESTÄLLNING 
Den övergripande frågeställningen som ska besvaras är således: Hur påverkas fiskdödligheten av 

nedströms vandrande fisk av turbintyp och vilka fysikaliska faktorer, design- och modellparametrar 

påverkar fiskdödligheten och i vilken utsträckning?  

För att kunna svara på frågeställningen har denna brutits ner till delfrågor som besvaras i kapitel 9 

Resultat samt kapitel 11, Slutsatser och rekommendationer. Dessa frågor är: 

 Hur påverkar driftförhållande, varvtal och storlek på turbin fiskdödligheten? 

 Är Francis- eller Kaplanturbinen mest fiskvänlig? 

 Hur påverkas fiskdödligheten av fiskens längd? 

 Påverkas fisken fysiologiskt av de fysikaliska faktorerna som uppkommer vid passage via turbin 

och om, i vilken utsträckning? 
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 Hur stor säkerhet har de presenterade resultatet och i vilka modell- och designparameterar 

ligger största osäkerheten? 

 Hur stor är fiskdödligheten (%) för befintliga och utredda turbiner för varje fall? 

 Hur kan fisken hindras att passera genom turbin och vilka fiskar och längder kan stängas ute? 

2.4 AVGRÄNSNINGAR 

Fiskdödligheten vid turbinpassage kommer endast undersökas för två olika typer av turbiner, Francis 

och Kaplan. Modellen antas täcka olika utföranden av dessa turbintyper, semi-Kaplan och dubbelfrancis. 

Endast fall 1 och 3 kommer att utreda ett turbinbyte och dimensionering av dessa turbiner görs utifrån 

möjligheter för varje enskilt fall, där stor hänsyn tas till tidigare utredning kring utbyggnadsförslag. De 

elementära avgränsningsfaktorerna är dock: fallhöjd, vattenflöde, slukförmåga, kraftuttag och storlek 

på kraftverket. 

Arbetet avgränsas till valda anläggningar och därmed kommer inte kraftverk nedströms, som är en 

potentiell fara för nedströms vandrande fiskar inte att tas i beaktande. Inte heller kommer någon 

utredning kring uppströms vandrande fiskar att göras då detta inte anses påverka den aktuella 

frågeställningen, d.v.s. hur fiskdödligheten vid turbinpassage påverkas för nedströms vandrande fiskar.  

Beräkningarna av förlusterna kommer göras för ett begränsat antal valda fiskarter och storlekar som är 

av betydande roll för den biologiska faunan för det avgränsande området. Det är endast de mekaniska 

skadorna som analyseras och skador som uppkommer på grund av t.ex. tryckfall vid högre fallhöjder tas 

inte hänsyn till. Vidare kommer ingen hänsyn tas till den specifika löpskovelvinkeln för anläggningen 

som undersöks. Istället används allmänna värden för hur denna vinkel varierar med belastning.  

Studien tar ej hänsyn till medeltäthet av olika typer av fiskarter för de olika vattendragen. Det vill säga 

att fiskdödligheten inte kan uttryckas som ett antal, utan endast som procentenhet av de fiskar som 

passerar.  

2.5 METOD 

För att kunna dra slutsatser om fiskdödligheten genom turbin samt att presentera för och nackdelar vad 

gäller förhållanden för nedströms vandrande fiskar görs först en omfattande litteratursstudie. Denna 

presenterar nuvarande förhållanden och studier vad gäller vattenkraft i Sverige med fokus på 

problematik kring fiskdödlighet, men också framtidsutsikter samt beräkningsgång för att beräkna 

fiskdödlighet, teknisk prestanda och dimensionering av turbin.  

En fallstudie för tre specifika kraftanläggningar i Sverige görs sedan för att undersöka fiskdödligheten. 

Då anläggningarna skiljer sig vad gäller platspecifik samt teknisk specifikation görs en lägesbeskrivning 

för varje fall där information från kraftverksägare samt ansvariga personer samlats in. Utifrån denna 

information görs sedan en utredning i syfte att minska fiskdödligheten för varje anläggning.  
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De tre fallen beskrivs kort nedan: 

 Fall 1: Den första studien gäller anläggning Untra i Dalälven. Denna består idag av fem aggregat, 

G1-G5 varav fyra av dessa är äldre dubbelfrancisturbiner (80 m3/s totalt och 40 m3/s per sida) 

som i tidigare utredningar och även i denna utreds för utbyte till en eller flera nya 

Kaplanturbiner. I detta fall kommer alltså fiskdödligheten beräknas för befintliga 

Francisturbiner och även för ny Kaplanturbin och täcker då både turbintyp och storlek. Vid byte 

till en stor ny Kaplanturbin sker detta i samband med en byggnation av en helt ny anläggning. 

Denna skulle då ha samma slukförmåga och totala effekt som de fyra gamla Francisturbinerna 

tillsammans och vid byte till mindre Kaplanturbiner per Francis-enhet kommer detta ske i 

befintlig kraftstation och slukförmågan för dessa skulle ökas från 80 m3/s till 85 m3/s. För de 

både förslagen sker en grunddimensionering för att vidare kunna undersöka huruvida val av 

dessa parameterar påverkar fiskdödligheten.  

 

 Fall 2: Den andra fallstudien görs på en kraftanläggning som heter Tännfallet och ligger i 

Tännån, som är ett biflöde till Ljusnan. Denna är en småskalig anläggning där det sitter två 

mindre Francisturbiner som ska utredas till att bytas ut mot en större. I detta fall presenteras 

två utbyggnadsförslag och de båda gäller en byggnation av en helt ny anläggning.  Det första 

förslaget är en Francisturbin och det andra en Kaplanturbin, båda dessa dimensioneras efter en 

slukförmåga på 6 m3/s och en fallhöjd på 38 meter, vilket tillåter båda turbintyperna. 

 

 Fall 3: Den sista anläggningen som undersöks är en mindre anläggning vars namn och plats 

sekretessbelagts och stationen som undersöks benämns som Fall 3 alternativt kraftstation 2, 

eftersom anläggningen består av kraftstation 1 och 2. Station 2 har en nyinstallerad semi-

Kaplanturbin, med en slukförmåga på 6 m3/s. Problemet med denna är att den idag endast får 

köras med en vattenföring om 2 m3/s, vilket motsvarar den gamla vattendomen och den gamla 

turbinens drivvattenföring. Fiskdödligheten utreds för den befintliga semi-Kaplanturbinen för 

att se hur fiskdödligheten påverkas om vattenföringen utökas till 6 m3/s. Utöver det kommer 

fiskdödligheten för den gamla dubbelfrancisturbinen också beräknas. 

Mer kring fallstudien och de olika fallen kan ses i kapitel 6, 7 och 8, Fallstudie och dimensionering. 

Beräkning av fiskdödligheten görs med en modell framtagen med hjälp av tidigare modeller (Von 

Raben, 1957)(Montén, 1985)(Ferguson, et al., 2008), och ett modellverktyg utvecklat i samarbete med 

Elforsk (Leonardsson, 2012) samt expertkunskap från Sweco (Bard, 2014). Denna modell kan idag 

endast användas för Kaplan- och Franciturbiner och resultatet presenteras som den procentuella 

sannolikheten för en fisk av en viss längd att träffas av en löpskovel och dö av de mekaniska skadorna. 

Hänsyn tas även till om denna träff är av vital karaktär och anpassning av modellen har gjorts utifrån 

tidigare modellparametriseringar samt validering mot empirisk data för fiskar och ålar som släpps 



FÖRLUSTER AV NEDSTRÖMSVANDRANDE FISK VID TURBINPASSAGE                Stålered J. 2014 

 

 

 18 

genom turbin. Modellen beräknas gälla för flera olika fiskarter, dock är intagsgallrets påverkan för 

genomsläpp till turbin anpassat till ål, där huvudbredden beräknats vara 3,3 % av ålens totallängd. Mer 

om modellen samt beräkningsgång kan läsas i kapitel 5.6, Modell för beräkning av fiskdödlighet i turbin. 

Arbetsgången för beräkning, analys och resultat kan således delas in i fyra olika steg vilka gäller för 

varje fallstudie, med undantag i Steg 1 för Fall 3 där gamla turbinen dimensioneras för att kunna 

jämföras med den befintliga. Dessa är:  Steg 1) Dimensionering av (ny) turbin till utredning och 

utbyggnadsförslag, Steg 2) Beräkna fiskdödligheten för olika fiskstorlekar för dimensionerad turbin och 

jämföra detta med nuvarande turbin, Steg 3) Dra slutsatser och väva samman detta med litteraturstudie 

samt Steg 4) Ge rekommendationer. 

En sammanfattning av metoden kan ses i Figur 2 nedan. 

  

FIGUR 2:  Modellbeskrivning av metoden.  

Insamling av fakta 

- Litteraturstudie 

- Intervjuer med berörda 

parter 

 Fallstudie 

- Fallspecifik och teknisk utvärdering av 

anläggningarna 

- Datainsamling (hydrologisk, fiskbestånd och 

nuvarande turbin) 

- Presentera tidigare utredningar 

- Dimensionering av nya turbiner  

 
Analys av data 

- Beräkning av fiskdödlighet 

- Analysera resultat och jämföra 

dessa mot ett motsvarande 

beräkningsverktyg 

- Känslighetsanalys 

 

Resultat och slutsatser 

- Sammanfatta resultat och koppla dessa till litteraturstudie 

- Analysera och ge allmänna och fallspecifika rekommendationer 
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3 VATTENKRAFT I SVERIGE 
Vattenkraften har historiskt sett och har även idag en mycket betydande roll för världens elproduktion. 

Med en teknik som har en hög effektivitet, en källa som är förnybar och en produktion som är fossil och 

förbränningsfri ger vattenkraften med sin mycket höga tillgänglighet en stabil grund för elmarknaden. I 

Sverige står vattenkraften för nästan hälften av all producerad el, med ca 77,7 TWh årligen och den 

största utbyggda effekten återfinns i de större norrlandsälvarna vilka svarar för ca 80 procent av den 

totala vattenkraftsproduktionen. Dessa älvar är Luleälven, Skellefteälven, Umeälven, Ångermanälven, 

Indalsälven, Ljungan, Ljusnan och Faxälven. I södra Sverige finns främst tre större utbyggda älvar, 

Dalälven, Klarälven och Göta älv och i övrigt domineras södra Sverige främst av småskalig vattenkraft. 

Utöver dessa finns fyra stycken stora och värdefulla skyddade älvar, Kalix älv, Vindelälven, Torne älv och 

Piteå älv samt ett antal skyddade älvsträckor (Energimyndigheten, 2013a) (Miljödepartementet, 2011). 

3.1 SMÅSKALIG VATTENKRAFT 

Den största delen el producerad från vattenkraft kommer från storskalig vattenkraft, d.v.s. kraftverk 

som är större än 10 MW enligt EU:s lagstadgar. Den småskaliga vattenkraftsverksamheten står idag för 

ca 4,3 TWh av den totala årliga vattenkraftsproduktionen och detta med potential att ökas, utan att 

ändra vattenhushållningen, om ett byte till effektivare och nyare turbiner skulle göras. Det finns ca 

2000 småskaliga vattenkraftverk som idag är i drift och lika många till som är tagna ur drift, men skulle 

kunna rustas upp. För att sätta den småskaliga vattenkraften i perspektiv till Sveriges elbehov kan en 

jämförelse göras med att ca 860 000 hushålls elförbrukning beräknas täckas av den nuvarande 

installerade småskalig vattenkraften (Svensk Vattenkraft, u.å).  

Det finns både föredelar och nackdelar med den småskaliga vattenkraften. Precis som den storskaliga 

verksamheten påverkar den småskaliga närområden och kan hindra fortplantning och vandring av fisk. 

Vid uppdämning förändras också den biologiska mångfalden och reglering av dammar påverkar flora 

och fauna. Dessa komplikationer uppkommer i mindre utsträckning från småskalig vattenkraft och är 

generellt lättare att åtgärda än för ett storskaligt kraftverk. Däremot kan påverkan på fiskars dödlighet 

vid turbinpassage och möjlighet till att passera i relation till storskalig vattenkraft ifrågasättas. Mindre 

turbiner kan t.ex. innebära att fisken får det svårare att passera turbinen oskadd, men vid t.ex. mindre 

kraftverk som tillämpas direkt i friströmmen har fisken möjlighet att undvika turbinen och passera 

kraftverket på annat sätt, eftersom uppdämningen intill ett litet kraftverk inte är lika omfattande. 

Nackdelen med ett småskaligt vattenkraftverk är dock den höga produktionskostnaden, vilket det idag 

ges en kompensation för i form av elcertifikat, vilket syftar till att gynna den småskaliga vattenkraften, 

se nästa kapitel, 3.2 Elcertifikat för mer information (Söderberg, 2009).   
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3.2 ELCERTIFIKAT 

För att främja den hållbara utvecklingen och minska klimatpåverkan från Sveriges elproduktion finns 

ett antal ekonomiska stöd för producenter av förnybar el. Ett av dessa stöd är elcertifikatet som 

infördes 2003 och innebär att för varje producerad megawattimme förnybar el kan producenten få ett 

elcertifikat från staten. Detta säljs sedan på en öppen marknad till de kvotpliktiga som består av bland 

annat elleverantörerna. På så sätt gynnas produktionen av förnybar el och likaså vattenkraften. Dock 

finns det begränsningar för vem som har rätt till elcertifikat och för vattenkraften har en producent rätt 

att till elcertifikat om (Energimyndigheten, 2013b): 

 Anläggningen har en installerad maxeffekt om 1,5 MW per produktionsenhet och hade även det 

vid utgången av april 2003 då elcertifikatet infördes. Dessa certifikat sträckte sig till år 2012 

alternativt som längst till 2014 och måste därefter förnyas. 

 Anläggningen är nybyggd (nybyggda anläggningar som tas i drift framöver har rätt till certifikat 

i 15 år, dock längst till utgången av 2035).   

 Driften är återupptagen från nedlagda anläggningar som genomgått omfattande ombyggnation 

eller annan investering så att anläggningen kan anses som ny. 

 Produktionsökande åtgärder har gjorts på anläggningen. 

 Anläggningen bedöms inte längre kunna erhålla en långsiktig lönsam produktion p.g.a. 

myndighetsbeslut eller omfattande ombyggnationer.   

3.3 MILJÖPÅVERKAN OCH BESTÄMMELSER 

Trots att vattenkraften är en ren förnybar energikälla med låg klimatpåverkan är konsekvenserna för 

närliggande miljö, landskap och organismer påtaglig. Exempel på effekter från vattenkraften är 

förändrade flödesvariationer, förändrad vattentemperatur, omvänd vattenföring, förändrade och 

varierande vattennivåer, förlust av strömmande vatten samt ökad sedimentation och 

homogeniserikonsekvenser. Utöver detta tillkommer även förluster av vattenlevande djur, dels vid 

passage genom turbin, men också på grund av att vandringen i älvarna inte kan ske naturligt vilket 

påverkar framförallt laxens och ålens fortplanting. Som följd av detta påverkas markägare, sportfiskare 

och annat frilufsliv i området (Werngren, 2010) (Kriström, et al., 2010). 

 

För att minimera miljömässiga skador och förebygga framtida problem inrättates år 2000 ett 

gemensamt ramdirektiv för vatten inom EU, (2000/60/EU). Detta regelverk, vattendirektivet, sattes 

upp för att en god vattenkvalité för Europas grund- och ytvatten skulle säkras samt för att förbättra 

vattenkvalitén i befintliga älvar och dammar. I samband med att detta ramdirektiv infördes delades 

Sverige in i fem vattendistrikt, där en länsstyrelse i varje distrikt tillsattes som vattenmyndighet och ska 

därmed med hjälp av sakkunniga personer utsedda av regeringen se till att dess distrikts 

vattendelegation följs upp korrekt. Frågor som beslutas om här är t.ex. miljökvalitetsnormer, 
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åtgärdsprogram och förvaltningsplaner. Dessa beslut är viktiga för att uppnå målet för det nya 

vattendirektivet och Sveriges såsom andra medlemsländers delaktighet är av stor betydelse.  

Ett vattendrags flöde varierar naturligt beroende på klimat, en så kallad flödesregim, vilket skulle kunna 

delas upp i olika relevanta aspekter; Magnitud (mängd vatten), varaktighet (hur länge flödet 

förekommer), frekvens (hur ofta flödet förekommer), timing (hur tidsbestämt flödet uppkommer) samt 

förändringshastighet (d.v.s. hur snabbt flödet förändras). Alla dessa parametrar bildar ett flödesspektra 

som med sin flödesvariabilitet och säsongsmässiga flödesmönster kan delas in i klasser av vattendrag 

och som i sig ger upphov till olika ekologiska samhällen (Renöfält Malm & Ahonen, 2013). 

När ett vattendrags ekologiska status ska bedömmas är det viktigt att hänsyn tas till dess naturliga flöde 

och de ekologiska samhällen som finns i det vattendrag som är under bedömning. Själva bedömningen 

görs sedan med en 5-gradig skala där de biologiska och abiotiska faktorerna ligger till grund, för att 

sedan veta vilka åtgärder som behöver utföras för respektive vattendrag. De biologiska 

kvalitestsfaktorer, med fokus på fisk och bottenfauna, väger tyngst. Efter detta värderas fysikalisk-

kemiska faktorer och sist hydromorfologiska kvalitetsfaktorer (Werngren, 2010).  

Ett undantag till detta som gör denna klassificering mer svårhanterlig är termen ”kraftigt modifierat 

vatten”, vilket innebär att vattendraget av vissa skäl inte kan uppnå god ekologisk status. Dessa 

vattenförekomster räknas då som undantag och behöver då endast uppnå god ekologisk potential, 

vilket innebär att åtgärder endast tas vid om de är tekniskt genomförbara och inte orsakar betydande 

negativ påverkan på verksamheten (Naturvårdsverket, 2008).  

Utöver EU:s ramdirektiv finns allmänna bestämmelser för varje kraftanläggning och vattendrag. Dessa 

kan bestå av vattenhushållningsbestämmelser och vattendomar som t.ex. krav på minitappning för att 

uppnå ett miljöanpassat flöde utifrån ett ekosystemperspektiv. Det har på många håll i Sverige också 

bildats så kallade vattenråd där olika intresseorganisationer ges delaktighet i beslut som rör de lokala 

vattenresurserna i ett område (Kriström, et al., 2010). 

3.4 FRAMTIDSUTSIKTER 

Att vattenkraften med dess gedigna teknik har mycket goda framtidsutsikter råder ingen tvekan om. 

Dock offentliggjordes, i oktober 2013, ett nytt delbetänkande i Sverige med koppling till EU:s 

vattendirektiv som kan komma att påverka vattenkraften negativt om det röstas igenom. Detta 

delbetänkande föreslår en nyprövning av alla tillstånd för verksamheter, ca 98 % av alla kraftverk och 

reglerdammar, som upprättats innan miljöbalken trädde i kraft d.v.s. enligt äldre lag. En sådan prövning 

kan bli kostsam för anläggningsägarna och i många fall kan verksamheten tvingas läggas ner. Antingen 

av ekonomiska skäl eller också på grund av att inte omprövningen går igenom (Hagner, 2014). 
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4 TEKNISKA SPECIFIKATIONER 
I detta kapitel behandlas teknisk specifikation kring turbinen. Detta innefattar val av turbin såväl som 

tillvägagångssätt för dimensionering och beräkning av effektuttag. Fokus ligger på Francis- och 

Kaplanturbinen, vilka är de turbiner som undersöks för de tre olika fallstudierna. 

4.1 VAL AV TURBIN 

Grundprincipen för en vattenkraftanläggning är att omvandla potentiell energi i en viss mängd vatten 

på en viss fallhöjd, till mekanisk energi i turbinen, som sedan omvandlas till elektrisk energi i 

generatorn. Den mekaniska energin kan utvinnas antingen genom en impuls- eller en reaktionsturbin 

och den vanligaste impulsturbinen är Peltonturbinen. Vid högre flöden är reaktionsturbinen mer 

fördelaktig där Francis- och Kaplanturbinen är bland de vanligaste. Att välja turbin utifrån fallhöjd och 

flöde, vilket kan ses exempel av i Figur 3, är två av de viktigaste kriterierna som bör tas i beaktande vid 

val av turbin. Utöver dessa kriterier är rotationshastigheten, kavitationsproblem och kostnader viktiga 

att betrakta vid val av turbin och ofta sker en iterativ process mellan dessa (ESHA, 2004).  

 

FIGUR 3:  Intervall för val av turbin utifrån nettofallhöjd och flöde. Dessa gränslinjer skiljer sig från olika 

turbintillverkare och detta är endast en godtycklig illustration (KTH,  RENEWABLE ENERGY TECHNOLOGY I, 2012).  
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4.1.1 Fallhöjd 
Fallhöjden för en vattenkraftanläggning kan generellt delas in i tre olika klasser. Dessa är låg, medel och 

hög fallhöjd och generella intervall för dessa kan ses i Tabell 1. Normalt definieras fallhöjden som 

bruttohöjdskillnaden mellan inloppssidan uppströms och utloppssidan nedströms, d.v.s. ÖVY och NVY 

och betecknas HB (Hölcke, 2002). 

TABELL 1:  De olika klassificeringarna av fallhöjder och dess intervall i meter (ESHA,  2004) .   

Låg fallhöjd 2-30 m 

Medel fallhöjd 30-100 m 

Hög fallhöjd > 100 m 

 

Nettofallhöjden kan sedan beräknas enlig, 

                                                   (1) 

där hf1 är strömningsförluster vid intagsgrind och inloppstunnel och hf2 är strömningsförluster vid 

utloppet. Dessa förluster består t.ex. av friktionsförluster samt förluster på grund av turbulens (Holmén, 

u.å).  

Ju högre fallhöjd desto mer energi kan utvinnas ur vattnet, men som kan ses i Figur 3 lämpar sig olika 

typer av turbiner för olika typer av fallhöjder. Med en hög fallhöjd och lågt flöde kan en jetliknande 

stråle bildas vilket lämpar sig väl för Peltonturbinen som ofta används vid fallhöjder mellan 60 och 

1000 meter eller mer. På så vis skapas en impuls på bladen som är skopformade och gör att turbinen 

sätts i rotation. Vidare är Kaplanturbinen den mest använda vid låga fallhöjder, normalt från 2 till 40 

meter medan Francisturbinen normalt används för fallhöjder mellan 25 och 600 meter (ESHA, 2004).  

Ofta utrustas kraftstationer med lägre fallhöjder, oftast småskaliga kraftverk, med kanaler eller tuber 

som förlänger vattnets väg från uppdämningen och om nedströms sträcka har en betydande fallhöjd 

kan en högre fallhöjd utnyttjas genom att turbinen kan placerar längre nedströms. Att tänka på är dock 

att ju längre tub anläggningen har, desto mer strömningsförluster uppkommer, och en övervägning av 

faktisk nyttoeffekt av förlängd tilloppstub bör göras (Sorby, 2009)(ESHA, 2004).  

Ofta placeras turbinen, av praktiska skäl, ovan NVY i småskaliga anläggningar. Jämfört med en 

storskalig anläggning, där detta ger mycket små marginalkostnader och turbinen placeras vanligen 

under NVY. Genom att placera turbinen över NVY underlättas service av turbinen då ingen sugrörslucka 

behövs (Bard, 2014). 
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4.1.2 Vattenvägar och flöde 
Vattenflödet till och förbi ett kraftverk beror av många faktorer, dels av uppströms kraftverks 

vattenhushållning, men också av nederbörd och andra väderfenomen. Eftersom dessa variationer kan 

vara stora och påverkar kraftverket i stor utsträckning samlas data i långa observationsserier som kan 

sammanställas i en så kallad varaktighetskurva. Denna information kan idag hämtas direkt från SMHI:s 

hemsida för olika vattendrag och kustlinjer. Vattenföringens fördelning över året är framförallt viktig 

vid produktion och projektering av kraftverk. Det visar hur mycket tillgängligt flöde det finns vid olika 

driftförhållanden och används för att t.ex. beräkna årsenergiproduktionen och även för att beräkna vid 

vilken vattenföring det är ekonomiskt lönsamt att designa och driva kraftverket med (Engström, 1983).  

 

FIGUR 4:  Varaktighetsdiagram för en typisk turbin (ESHA,  2004). 

I Figur 4 ovan kan en typisk varaktighetskurva ses. Denna beskriver hur stor del av tiden ett visst flöde 

är tillgängligt. Designflödet, d.v.s. det flöde som turbinen är designad för, kan identifieras genom en 

optimeringsprocess, men en riktlinje för att räkna ut vid vilket flöde turbinen ska designas för är att gå 

efter det maximalt tillåtna, utbyggnadsvattenföringen. Detta kan räknas ut genom att multiplicera 

medelvattenföringen med en faktor 1,5. Medelvattenföringen kan räknas ut genom att integrera fram 

arean i varaktighetsdiagrammet och sedan ta ett medelvärde på det. Detta ligger normalt mellan 35-50 

% varaktighet (ESHA, 2004)(KTH, Renewable Energy Technology I, 2012)(Bard, 2014).  

Olika typer av turbiner har olika kapacitet att klara mindre flöden än den är designad för. Exempel på 

minsta flöde för olika turbiner kan ses i Tabell 2 där propellerturbinen, vilket är en Kaplanturbin där 

varken ledskovlarna eller löpskovlarna är reglerbara, kan arbeta under minst belastningsintervall. I ett 

vattendrag med stora variationer och en fallhöjd som tillåter både en Francis- och en Kaplanturbin bör 

t.ex. Kaplan väljas utifrån detta perspektiv då den klarar större variationer i flödet tack vare sina 

ställbara skovlar och vridbara ledskovlar (Holmén, u.å).   
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TABELL 2:  Minsta flödet som procent av det maximala flödet för olika turbiner (ESHA,  2004)(BARD , 2014).  

 

 

 

 

 

4.1.3 Dimensionering 
Efter att ha valt en passande turbintyp utifrån fallhöjd och flöde kan dimensionering av denna göras. 

Dimensioneringen är en iterativ process och måste ta hänsyn till många kriterier. För dimensionering 

av bulb-, Kaplan- och Francisturbiner är indata: fallhöjd, volymström, men också sughöjd, vilket 

uppkommer på grund av kavitationsrisken, vilken kan läsas mer om i kapitel 4.1.4. 

Principer och definitioner för dimensionering kan skilja sig för olika beräkningsmetoder. I detta arbete 

används statistikparametrarna, n11 och Q11, vilka benämns som enhetsvarvtal samt enhetsvolymflöde, 

och är rena egenskapsparameterar. Dessa är omräknade till att gälla för en homolog turbin med 1 

meters löphjulsdiameter och 1 meters fallhöjd, där av index 11. I Bilaga 1 och 2 kan diagrammen för 

dessa statistikparametrar för Kaplan- och Franciturbinen ses och vidare ekvationer för beräkning kan 

ses i kapitel 4.2 och 4.3. Utöver detta kan också affinitetslagarna användas för att jämföra en och samma 

turbin vid t.ex. olika fallhöjder, flöden, varvtal och effekt (Holmén, u.å).  

Vad gäller varvtalet är detta något som är konstant när väl turbinen är monterad och för stora turbiner 

som är direktkopplade till en synkron generator måste detta anpassas för att nätets frekvens ska hållas 

och det valda varvtalet kallas då synkronvarvtal. I Sverige är frekvensen 50 Hz, vilket ger ett 

synkronvarvtal, nc, med utgångspunkt från 6000 rpm/poltal. Generellt ger hög fallhöjd och litet flöde ett 

lågt poltal och en lägre fallhöjd ger högre flöden och också en lägre rotationshastighet vilket kräver ett 

högre poltal. De olika synkronvarvtalen kan ses i Bilaga 3, Lämpligt synkronvarvtal. 

Vid ett givet flöde, Q, en fallhöjd, H och vid en uppskattad sughöjd Hs kan Q11 och n11 läsas från 

diagrammen i Bilaga 1 och 2 och löphjulsdiametern och varvtalet kan vidare beräknas utifrån följande 

ekvationer. 

      
 

     
  [M]                       (2) 

        
  

 
  [rpm]                       (3) 

 

Turbintyp  Q
min 

(% of Q
max

) [m3/s] 

Francis  50 

Semi Kaplan  40 

Kaplan  25 

Pelton 20 

Propeller 85 
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4.1.4 Kavitation 
Kavitation är ett fenomen där ångbubblor bildas på grund av att det statiska trycket i vattnet sjunker så 

lågt att det når ångbildningstrycker. Detta tryck riskerar att uppnås på skovlarnas sugsida där 

hastigheten ofta är hög. När hastigheten sedan sjunker och trycket ökar igen efter kanalkrökningen 

sammanfaller dessa bubblor och släpper ifrån sig energi. Detta är något som bör undvikas i samband 

med strömning genom vattenkraftsturbinen då tryckimplosionen kan åstadkomma skador på 

skovlarnas underkant på sugsidan vid skovelutloppet i form av att tryckimpulserna utsätter materialet 

för utmattning och erosion (Holmén, u.å). 

För att undvika kavitation anpassas alltid turbinen och kraftverkspassagen för platsspecifika 

förhållanden. T.ex. skovelytor, krökningsradie, diametrar på strömningskanaler, volymström, sugrör, 

men framförallt sughöjden anpassas. Sughöjden är en parameter som talar om på vilken höjd ovan eller 

under NVY turbinen bör placeras för att skapa ett mottryck för att minimera kavitationsrisken. Denna 

risk kan beräknas och uttrycks i form av ett kavitationstal, σkB. Detta tal är framtaget med hjälp av 

statistiska formler som i sig är beroende av n11 och Q11. Detta gör att en iterationsprocess krävs för att 

hitta en passande sughöjd för att minimera kavitationen. Talet skiljer sig för olika typer av turbiner och 

formler för att räkna ut kavitationstalet för Kaplan- och Francisturbin kan ses i följande två avsnitt.  

 

När kavitationstalet är känt kan sughöjden beräknas enligt ekvation (4). 

  

               ,                                   (4) 

 

där faktorn 9,5 (meter) är uppskattat efter barometeravståndet och ångbildningstrycket för platsen. 

Ångbildningstrycket beror på vattnets egenskaper och i nordliga kallare vatten gäller allmänt 10 meter, 

men här har en säkerhetsmarginal satts(Holmén, u.å). 

 

När en ny kraftstation ska byggas, beror placeringen, d.v.s. sughöjden, ofta på platsspecifika möjligheter 

och ekonomiska incitament. Generellt eftersträvas en turbin med mindre dimensioner och högre 

genomflödeshastighet då detta är mer ekonomiskt försvarbart. Dock medför detta högre kavitationsrisk 

och för att motverka detta måste turbinen placeras djupare, vilket också oftast är mer kostsamt (Bard, 

2014). 
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4.2 KAPLANTURBIN 

Kaplanturbinen är den turbin som kan uppnå bäst verkningsgrad vid flest olika variationer av flöden 

och fallhöjder. Det är en axiell turbin där flödet från tilloppstuben leds genom en spiralformad 

ledkammare för att sedan ledas vidare genom ledskovlarna i ett radiellt flöde. Ledskovlarna i en 

Kaplanturbin kan antingen vara fasta eller vridbara. Vattnet når sedan löphjulet och har då en 

virvelform med en axiell riktning. Löphjulet består av ett fåtal löpskovlar, ofta mellan 4-6 stycken, vilka 

kan ses i illustrationen av turbinen i Figur 5. Dessa skovlar kan ha vridbar stigning och en turbin med 

både ledskovlar och löpskovlar som är vridbara klassas då som en dubbelreglerad Kaplanturbin, eller 

bara Kaplanturbin. Vissa typer är dock enkelreglerad (semi-kaplan och propellerturbinen) vilket då 

syftar till om endast löpskovlarna eller ledskovlarna är varierbara. En Kaplanturbin utan varierbara 

löpskovlar kallas propellerturbin och en utan varierbara ledskovlar kallas semi-kaplan (ESHA, 2004) 

(Hölcke, 2002).  

 

FIGUR 5:  Kaplanturbin med spiralformat intag och löphjul sett från sidan  (MONTÉN, 1985).   

Kaplanturbinens stigningsvariation för att uppnå bästa möjliga verkningsgrad vid olika laster kan antas 

ha ett linjärt samband, vilket kan ses i Tabell 3.  

TABELL 3:  Kaplanturbinens stigning (löpskovelvinkel) vid den nominella diametern vid olika belastning. Definition 

av den nominella diametern kan ses i Bilaga 5  (BARD, 2014).  

 Löpskovelvinkel (stigning) β ˚ 

 
Belastning L (% av Qmax) 

 
Turbindata 

(Prag) 

 
Mussel- 
diagram 

 
 
Medelvärde 

100 27 31 29 

60 14 16 15 

25 3 5 4 

 

Enhetsvarvtalet för Kaplanturbinen kan ses i Bilaga 2, och beror av fallhöjden. Utifrån detta samband 

som är baserad på statistik kan en varvtalslinje tas fram och n11 kan beräknas enligt ekvation (5).  

                                   (5) 



FÖRLUSTER AV NEDSTRÖMSVANDRANDE FISK VID TURBINPASSAGE                Stålered J. 2014 

 

 

 28 

Vidare måste också Q11 avläsas ur diagram i Bilaga 2. Detta beror både av sughöjden och fallhöjden 

vilket leder till iterationsprocessen där den antagna sughöjden efter beräkningar bör överrensstämma 

med den antagna sughöjden och ge ett lågt kavitationstal. 

Kavitationstalet räknas ut med hjälp av ekvation (6) vilket sedan används i ekvation (4) för att beräkna 

sughöjden, som innan endast antagits. 

           
   

   
 
 
  

   

        
 
 
 ,                         (6) 

där δ är strypningen i löphjulskammaren och är mellan 0,95-0,97 och ν är kvoten mellan navdiametern, 

DN, och löphjulsdiametern, D, och är vanligen inom området 0,35-0,65. 

 

För Kaplanturbinen räknas navförhållandet ut som, 

 

                             .                                (7) 

Oftast om en ny Kaplanturbin ska sättas in i en befintlig kraftstation måste löphjulsdiametern anpassas 

efter gammal löphjulsdiameter och för att öka slukförmågan väljs då oftast en navdiameter som är 

något mindre än enligt beräkningar (Bard, 2014). 

4.3 FRANCISTURBIN 

Francisturbinen har till skillnad från Kaplanturbinen ett radiellt tillflöde och vattenflödet från 

tilloppstuben når löphjulet i en radiell-tangentiell riktning efter att ha riktats genom de vridbara 

ledskovlarna som reglerar volymströmmen. Då Francisturbinen inte har reglerbara löpskovlar kan inte 

en lika god verkningsgrad erhållas för ett lika brett belastningsregister som för Kaplanturbinen, vilket 

kan ses som en nackdel. En jämförelse mellan olika turbiners verkningsgradskurva kan ses i Figur 7 

(Montén, 1985)(Hölcke, 2002). 

 

FIGUR 6:  Principskiss över en Francisturbin med snäckformat inlopp där vattnet leds in radiellt genom ledskenorna 

och vidare in i löphjulet och flödar sedan axiellt ut  (MONTÉN, 1985). 
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Själva löphjulet är format som ett konformat nav och består av ett flertal, mellan 10 till 20 stycken, 

skålformade överlappande skovlar där inloppsarean består av mantelarean för utrymmet mellan 

löphjulets övre och undre del och utrymmet mellan skovlarna får en nästintill rektangulär form 

(Montén, 1985).  

På samma sätt som för Kaplanturbinen kan enhetsvarvtalet räknas ut genom en ekvation som ges från 

statistik enligt diagram 1 i Bilaga 1 och den logaritmiska funktionen för beräkning följer nedan: 

                      .                            (8) 

Kavitationstalet för en Francisturbin räknas ut enligt, 

                     .                       (9) 

4.4 VERKNINGSGRAD 

Verkningsgraden, η, är en indikator för hur mycket nyttig energi, ε, som kan fås ut av det teoretiskt 

maximala, εmax och uttrycks vanligen  

     
 

    
 .                  (10) 

För en vattenkraftanläggning är det i huvudsak tre verkningsgrader som är av intresse för att beräkna 

effekten vilka är verkningsgraderna för turbin, generator samt växeln. Normala verkningsgrader för 

mindre vattenkraftverk för dessa komponenter är 0,8-0,9 för turbinen, 0,95 för generatorn, och 0,97 för 

växeln (Engström, 1983).  

Verkningsgraden för turbinen beror av flera faktorer och skiljer sig mellan olika turbintyper och 

dimensioner av respektive turbin. I Tabell 4 kan det ses att Francisturbinen har högst bästa 

verkningsgrad, medan Kaplan har något lägre. För storskaliga turbiner kan dessa toppverkningsgrader 

vara ytterligare högre. Kaplanturbinen har som tidigare nämnts ställbara löpskovlar, vilket gör att den 

kan arbeta med en bättre verkningsgrad vid ett bredare belastningsregister. En jämförelse mellan olika 

turbintyper och dess verkningsgrad i olika driftförhållanden kan ses i Figur 7.  

TABELL 4:  Ungefärliga bästa verkningsgrader för olika typer av  småskaliga turbiner(ESHA,  2004). 

 
Turbintyp 

 
Toppverkningsgrad 

Francis 0,94 

Kaplan enkelreglerad 0,91 

Kaplan dubbelreglerad 0,93 

Pelton 0,90 
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FIGUR 7:  Verkningsgradskurvor för olika typer av turbin (ESHA,  2004).  

4.5 EFFEKT 
För att en investering i en vattenkraftanläggning ska vara genomförbar är det viktigt att den är lönsam. 

Därför är årsproduktion av stor vikt vid val av ny turbin. Beroende på åtgärd vid revision eller 

anläggningsombyggnation tillkommer dock andra stora konstader och årsproduktionen är oftast endast 

en del av investeringskalkylen.  

För att ta reda på årsproduktionen behöver effekten räknas ut vilket är en funktion som beror av 

fallhöjd, medelflöde och verkningsgrad. Turbineffekten betecknas P och kan uttryckas enligt  

                              ,                         (11) 

där ηT är turbinverkningsgraden vid designflödet, ηg är verkningsgraden för generatorn, ttrans är 

förlusterna i transmissionen, ρ är densiteten för vatten vilket är ca 1000 kg/m3 och g är 

gravitationskonstanten och är 9,81 m/s2 i Sverige.  

Den maximala årsproduktionen kan sedan beräknas och kräver en summation av driftförhållandena vid 

de olika flödena och varaktigheten i dygnsmedelvärden ur en varaktighetskurva.  
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5 FISKAR OCH FÖRLUSTER VID TURBINPASSAGE 
Problematiken kring fiskdödlighet vid kraftverkspassage är något som länge varit känt och studerat. 

Både vad gäller fiskdödlighet genom turbin, men också alternativa passagevägar, hinder och tekniker 

för att öka vandringsmöjligheterna för fiskar har undersökts. Redan 1957 utvecklade Von Raben den 

första modellen för att beräkna fiskdödligheten (Von Raben, 1957). Denna utgjordes av en 

bladträffsmodell där en fisk med en viss längd och hastighet undersöktes i fråga om den kunde ta sig 

igenom två närliggande blad i rotation utan att träffas av ett blad. Beräkningar gjordes för både Kaplan- 

och Francisturbinen och denna bladträffsmodell har sedan utvecklats vidare genom bland annat Erik 

Montén (1985) och Bell (1991) (Ferguson, et al., 2008).  

För att minska fiskdödligheten krävs antingen modifiering av turbinen, vilket kan läsas mer om i kapitel 

5.5.2 Fiskvänliga turbiner eller också annan teknik för att avleda fisken från att passera turbinen. 

Teknikerna för avledning är många, men ännu finns få data på hur effektiva dessa är och hur det 

påverkar vandringen i det långa perspektivet eftersom fisken inte längre har möjlighet att passera 

genom turbin som tidigare. Det är också av stor vikt att avgöra vilken teknik som är bäst från fall till fall. 

För att göra detta krävs ett gott kunskapsunderlag där hänsyn tas till vilka fiskarter som finns eller 

borde finnas i vattendraget, deras beteenden och vandringsvägar samt kunskap om fiskarnas 

simförmåga. Det idag mest effektiva sättet att hindra fisken från att passera in i turbinen är att installera 

en fingrind vid intaget, vilket kan läsas mer om i kapitel 5.3 Intagsgrind och fiskpassage (Näslund, et al., 

2013). 

 

Om en fysisk avledare placeras framför turbinintaget är det viktigt att undersöka alternativa 

passagevägar för fisken eftersom en potentiell nedströms vandringsväg, dock kanske inte den mest 

optimala, tas bort. Att försöka avleda fisken till spillvatten är ett alternativ som idag tillämpas. Ett annat 

sätt kan vara att försöka samla upp nedströmsvandrande fisk i fällor för att sedan transportera dem 

vidare nedströms (Calles, et al., 2013).  

5.1 FISKARTER OCH BETEENDEMÖNSTER 

Vetenskap kring fiskars beteende, drivkrafter och vandringsvägar är något som studerats under lång tid 

vilket underlättar förståelsen för samband mellan och påverkan av vattenkraftsanläggningar och fiskars 

överlevnad. Både för att reproducera sig, för tillväxt och födosök är vandringsvägar för fiskar av 

betydelse. Dels finns de anadroma arterna, som t.ex. lax, som reproducerar sig i sötvatten, men växer sig 

stora i havet. Också finns de katadroma arterna som reproducerar sig i havet, och vandrar sedan till 

sötvatten för att växa till sig. Till dessa tillhör ålen. Andra skiften som sker, mestadels för födosök, är 

vandring mellan olika sötvatten, potadrom vandring, samt habitatskiften mellan vattendrag och större 

sjöar. Andra faktorer som påverkar vandring av fisk är temperatur och strömningsförhållanden 

(Näslund, et al., 2013). 
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5.1.1 Lax 
Laxen är som tidigare nämnts en anadrom art vilket innebär att den vandrar till sötvatten för att 

reproducera sig vilket huvudsakligen sker under sommar och höst. Storleken på en könsmogen lax som 

deltar i lek kan vara från 15 cm upp till 20 cm, vilket är vad en fullvuxen lax i de svenska vattendragen 

ungefär kan bli. Utlekt lax vandrar sedan tillbaka till havet direkt, medan ynglen stannar ca 1-4 år innan 

de är vandringsfärdiga och vandrar mot havet för tillväxt och kallas då smolt. Smolt kan ses som unglax 

och har en längd mellan 12-17 cm (Näslund, et al., 2013) (Werngren, 2010).  

Vandringsvägen för lax sker över mycket långa sträckor. Den sker främst i ytvattnet där de följer de 

största flödena av vattnet, och ofta hundra eller tusentals kilometer. Detta innebär att många kraftverk 

kan behöva passeras för att laxen ska kunna återvända till sin födelse- och reproduktionsplats 

(Näslund, et al., 2013) (Calles, et al., 2013).  

5.1.2 Öring 
Öringen liknar laxen i vissa beteendemönster då de har anadrom vandring för fortplantning och tillväxt. 

Den stora skillnaden är att den inte gör lika långa vandringar i havet som laxen gör då den övervintrar i 

sött eller bräckt vatten, medan laxen kan övervintra i havet. Det finns också öringar som helt och håller 

lever i sötvatten. Dessa kan då både vandra uppströms och nedströms för fortplantning beroende på 

potential till tillväxt och födotillgång. Strömlevande öring kan t.ex. söka sig högre upp mot högre 

vattentemperaturer i biflöden vid vårfloden och söker sig till lugnare och djupare vatten för 

övervintring (Näslund, et al., 2013).    

Öringen är en art som kan skilja sig mycket i utseende och storlek beroende på var den lever. Den kan 

förekomma som bland annat havsöring, bäcköring och insjööring. Med en vikt på 50 kg kan den vara 

upp till 110 cm långa, men i svenska vatten är normalstorleken mindre än så, omkring 15 kg och 33 cm.  

Havsöringen är den öring som liknar laxen mest i form av vandring och fortplantning och stannar i 

sötvatten mellan 1-6 år innan den vandrar ut till havet för att sedan återvända för lek. Vid utvandring är 

havsöringen ca 14-25 cm lång och efter två år i havet kan den vara upp mot 61 cm lång.  

Bäcköringen kännetecknas som den mindre av arten öring och återfinns ofta i kalla rinnande vatten 

över hela Sverige och lever där hela sitt liv. Vid 2 till 5 års ålder är de ca 15-20 cm långa och är 

lekmogna. En fullvuxen öring är sällan större än 25 cm (Anders Ivarsson, 2004).  

5.1.3 Sik 
Siken har ett ganska brett spann vad gäller bestånd, lekbeteende, födoval och tillväxthastighet. Dels 

finns de sikar som vandrar anadromt, men det finns också stationär sik som befinner sig antingen i 

havet eller i en insjö över hela livscykeln. Vandringssiken tillhör ett av de bestånd som påverkas av 

utbyggnaden av vattenkraft och medelstorleken på en sådan kan vara 0,4-1 kg. Från fiskeriverkets 
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rapport från 2008 bedöms tillståndet för sik vara svårbedömligt, men ännu har vandringsbeståndet inte 

ansetts vara totalskadat i någon älv (Larsson & Sparrevik, 2009).  

5.1.4 Ål 
Ålen är en katadrom fiskart, d.v.s. att den tvärtemot laxen vandrar till havet för att leka. Dock antogs det 

förut att ålen var tvungen att vandra till sötvatten för tillväxt, vilket idag visats inte är nödvändigt. 

Blankålen, som är en fullvuxen ål och ofta lever i de stora haven har efter att den reproducerat sig i 

Saragassohavet fullföljt sin livscykel och dör. Ålynglen växer sedan upp och färdas med golfströmmen 

mot västkusen och i detta stadie har ynglen vuxit till glasålar och har en storlek om ca 7 cm. Ålarna 

fortsätter vandra upp i t.ex. Östersjön, och vissa honor tar sig också vidare upp längst älvsträckor, 

medan hannarna oftast stannar vid kuststräckorna. Mindre ålar kan ta sig över hinder och under vissa 

omständigheter klättra upp för fuktiga släta dammväggar. Ålen fortsätter sin vandring tills de vuxit till 

sig till stora blankålar och nått sitt pubertetsstadium vilket gör att de vill ta sig ut till havet igen för att 

leka. Ju större ålen är, desto större är risken för att den ska skadas vid turbinpassage och ålar upp mot 

50 cm kan ibland hittas långt uppe i svenska vattendrag vilket gör det svårt för ålen att passera förbi 

kraftverken då den återigen söker sig mot havet för fortplantning. Storleken på en könsmognad ål kan 

variera mycket, från ca 46,4 cm till 101,3 cm vilket innebär att vid kraftverk långt nedströms kan 

storlekar runt 100 cm förekomma (Näslund, et al., 2013) (Werngren, 2010).  

Då ålbeståndet minskat mycket under de senaste årtiondena och för att hindra utrotningshotning har 

EU satt upp mål för Sverige inom ålförvaltning. För att uppnå detta mål krävs att ca 80 procent av ålarna 

som passerar via turbin klarar sig. Dessa siffror gäller om en ålutsättning finns uppströms 

(Leonardsson, 2012).   

5.1.5 Flodnejonöga 
Flodnejonöga är en fiskart som främst kan ses längst Sveriges kuster och i Mälaren, Vänern och Vättern. 

Det finns också stora förekomster i Bottenhavet och Bottenviken. Vandring mot sötvatten börjar 

normalt i slutet av sommaren och fortsätter till september-oktober medan leken sätter i gång under 

våren och i början av sommaren. Precis som ålen dör flodnejonögat en tid efter att den har lekt och 

ynglen lever i dessa lugnvatten tills de är omkring 5 år och har då nått en storlek om ca 8-12 cm och 

startar sin vandring mot havet som kan ta upp mot 2-3 år (Larsson & Sparrevik, 2009). 

5.1.6 Abborre 
Abborren förekommer ofta ganska stationärt i de flesta bräckta vatten och även i Sveriges insjöar och 

därmed också längs olika vattendrag och älvar. Storleken på abborren varierar beroende på hur 

näringsrikt vattnet den lever i är, men normalt når den inte en vikt över 0,5 kg och en längd omkring 10 

cm. Under de första åren är abborren en stimfisk, men övergår vid äldre ålder till att vara alltmer 

ensamma (Svensk fisk, u.å)(Ivarsson, Anders, 1997).  
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5.1.7 Lake 
Laken är en sötvattenfisk som trivs i djupa, kalla och syrerika sjöar och vattendrag och finns längst hela 

östersjökusten och i olika älvar runt om i Sverige. Laken är en delvis vandrande fisk, men kan också leva 

stationärt i samma område under hela sin levnadstid. En vandrande lake kan vandra upp mot 5-8 km 

för att nå sin hemström och lekplats uppströms. Nedströms återflyttning efter lek sker vanligtvis 

omkring mars-maj och en könsmogen lak som varit och lekt kan ha en storlek mellan 42-68 cm medan 

ynglen är omkring 10-15 cm vid deras första förflyttning mot djupare vatten nedströms(Svensk fisk, 

u.å)(Anders Ivarsson, 2004).    

5.1.8 Gädda 
Gäddan har en väldigt långsmal kropp som är byggd för att jaga andra småfiskar och kan blir upp mot 

1,5 meter långa och väga upp mot 34 kg. Gäddan förekommer i hela Sverige över landets sjöar, åar och 

vid kusterna, men föredrar bräckt eller sött vatten. Gäddan strävar efter att återvända till sin födoplats 

för fortplantning, och nästan hälften av alla gäddor i Östersjön är födda i sötvatten. Dock medför alla 

hinder att de inte kan ta sig till sin naturliga lekplats och fortplantar sig då i grunda vatten och på 

översvämmade stränder. Tillväxten av en gädda sker mycket snabbt och den kan vid 1 års ålder redan 

ha uppnått en storlek om 12-20 cm (Svensk fisk, u.å)(Havsmiljöinstitutet, 2014).  

5.1.9 Harr 
Harren är en anadrom eller helt sötvattenlevande art som kommer från laxfamiljen. Harren är en 

nordsvensk fisk och förekommer i regel alltid norr om Dalaälven. Storleken på harr i svenska vatten 

varierar från 8 cm, vid första sommarens slut, till 40 cm för en fullvuxen harr och livslängden är ungefär 

15 år.  

5.2 BETEENDESTYRNING 
Vid användning av beteendeavledande redskap för att avleda fisk måste detta anpassas till den art som 

det ska påverka och därför kan det vara svårt att anpassa för ett vattendrag med många olika arter. De 

redskap som idag finns tillgängliga är elbarriärer, luftbubblor, ljus och ljud.  

Elbarriärer används då man vill hindra fisken från att använda en viss passage, t.ex. passage genom 

turbin och det finns exempel där lyckade försök har utförts vid lägre strömhastigheter omkring 0,2 m/s, 

vilket är en relativt låg hastighet. Vid högre hastigheter har detta avledningssätt visat sig vara 

ineffektivt (Calles, et al., 2013).   

Att använda ljus kan också påverka beteendet hos olika fiskarter. Det är t.ex. visat att ålar ofta väljer att 

simma på den mörka sidan av ett vattendrag, medan andra arter t.ex. ytvandrande lax ofta söker sig mot 

ljus (Calles, et al., 2013).  

Det har även gjorts försök med kombinerade bubbel och ljudridåer. Dessa består av en perforerad slang 

som släpper ut ljud och komprimerad luft. Denna placeras vid intagskanalen och skapar på så vis en 
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ridå för att hindra fiskar att passera. Försök som gjorts gav en medeleffektivitet om 10 % och som bäst 

en effektivitet om 50 % för laxsmolt. I allmänhet bör det tas i beaktande att turbinen ger ifrån sig 

vibrationer och ljud som fortplanta sig i såväl vattnet och i tilloppstuber. Detta ger i många fall 

avvärjande signaler till vattenlevande djur som då ofta väljer en alternativ väg (Calles, et al., 

2013)(Bard, 2014).  

5.3 INTAGSGRIND OCH FISKPASSAGE 

Utöver de ovan nämnda beteendestyrda teknikerna har det visats att en väl anpassad intagsgrind med 

tillräckligt smalt spaltavstånd ger den bästa avledningen för att reducera fiskdödligheten. De faktorer 

som är viktiga i detta avseende är spaltavstånd, gallervinkel, fiskens utformning och 

strömningshastigheten (Calles, et al., 2013).  

Vad gäller vattnets strömningshastighet vid intagsgrinden bör denna inte överstiga en hastighet om 1,5 

m/s för att nedströmsvandrande fiskar inte ska fastna mot intagsgrinden och så småningom dö. I vissa 

fall kan även yngre ål och vissa fiskarter och storlekar ha svårt att simma från gallret om hastigheten 

överstiger 0,5 m/s (Werngren, 2010)(Montén, 1985). 

Lutningen av gallret har också en inverkan av fiskarnas förmåga att ta sig loss levande. Detta är dock 

något som skiljer sig från olika fall. Ett exempel är i Ätrafors där hälften av alla stora ålar fastnade då 

spaltavståndet var 20 mm och lutningen 63 grader (mot vertikala axeln), medan när detta byttes till 18 

mm och 35 graders lutning blev dödligheten försumbar (Leonardsson, 2012). 

En annan viktig aspekt när det gäller intagsgrinden är att ta hänsyn till fallhöjdsförlusterna som 

uppkommer. En högre intagsvinkel ger en större yta där det sker förluster. Det är även viktigt att rätt 

typ av rensning kan utföras för att få bort skräp som fastnar mot grindarna och orsakar förluster i 

produktionen (Bard, 2014).  

Ett vanligt spaltavstånd som används idag oberoende av turbintyp är 100 mm, vilket kan ses med hjälp 

av Figur 8 med största sannolikhet släpper igenom alla fiskar, men hindrar insläpp av större grenar och 

annat material som kan förstöra turbinen. I vissa fall tillämpas istället då en så kallad fingrind, som har 

en spaltbredd om ca 20 mm, vilket har visats hindra laxfiskar större än 1 år att ta sig igenom 

(Leonardsson, 2012).  

5.4 FISKENS UTFORMNING 
Figur 8 har tagits fram genom att klassificera fiskarterna i tre huvudtyper av utformning; högryggad, 

långsträckt och ålformad. Ett samband mellan tjocklek, höjd och längd, se Figur 9 för definition, har 

kunnat hittas genom datainsamling i olika projekt i forskningssyfte och en tjocklekskonstant, Ktjock, har 

approximerats med avseende på utformning. Denna är ca 0,033 för ål, 0,10 för långsträckt fisk och 0,11 

för högryggad fisk (DWA, 2005). 
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FIGUR 8:  Fiskens tjocklek som funktion av fisklängden. Denna beror av utformningen på fisken  (DWA,  2005). 

I Figur 8 kan fiskens huvudbredd ses som funktion av fiskens längd för de olika typerna av fiskar. Vidare 

kan fiskens utformning och tjocklekskonstanterna sedan användas för att beräkna sannolikheten för att 

en fisk ska kunna ta sig igenom intagsgrinden som sitter för att hindra fisk från att passera vidare in i 

turbinen, se kapitel 5.6.5 Fiskens utformning och  för samband mellan utformning och sannolikheten för 

passage genom galler.  

 

FIGUR 9:  Förklarande figur till fiskens utformning där fisken längd och tvärsnitt kan ses (DWA,  2005). 

 

En samanställning av ett antal arter och dess utformning har gjorts i Tabell 5 nedan. 

TABELL 5:  Olika arter och klassificering av utformning som kan användas till att läsa ut minsta spaltavstånd.  
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5.5 FISKDÖDLIGHET OCH FÖRLUSTER VID TURBINPASSAGE 

Det finns ett antal parametrar och turbinspecifikationer som påverkar fiskdödligheten genom turbin för 

nedströmsvandrande fiskar, så som antal löpskovlar, spaltbredd på intagsgrind, utformning och 

geometri av inloppskanter och löphjul, varvtal, belastning och flödeshastighet m.m. I en jämförelse 

mellan Kaplan- och Francisturbiner finns både fördelar och nackdelar med avseende på 

passageförluster av fiskar genom turbin (Montén, 1985). 

Francisturbinen anses generellt ha större negativ påverkan på fiskarna än Kaplanturbinen vilket ofta 

förklaras genom att dessa har ett fler antal blad och ytan för passage blir väldigt liten på grund av den 

smala spalt som bildas mellan ledskovlarna och löphjulsskovlarna. Däremot sker inpassagen i en 

Francisturbin grovt sett parallellt med rotationsaxeln vilket ger en någorlunda konstant 

rotationshastighet vilket är gynnsamt för fisken till skillnad från Kaplanturbinen som har en 

periferihastighet som är proportionell mot avståndet till navet. Rotationshastigheten i Kaplanturbinen 

varierar och beroende på var fisken passerar kan hastighet i periferin vara nästan dubbelt så stor som 

vid en punkt närmare navet (Montén, 1985).  

Idag beräknas medelvärdet av de flödesriktade passageförlusterna via turbin per kraftverk uppgå till ca 

30 % eller högre. Denna siffra är beräknad på 191 vattenkraftverk i Svealand och Götaland. I de mindre 

vattendragen är denna siffra högre och ett medelvärde per kraftverk ligger där mellan 60-70 %. Dessa 

siffror gäller först och främst ål och beräkningarna är gjorda med ett modellverktyg framtaget i 

samarbete med Elforsk. Se kapitel 9.4.4 samt Bilaga 6 för mer information kring modellverktyget 

(Leonardsson, 2012). 

Det finns även empirisk data där ålförsök har gjorts. T.ex. vid försök i Francisturbinen i Ätrafors 

uppgick förlusten vid turbinpassage till ca 60 % av de 15 ålar som släpptes i direkt anslutning till 

turbinen. Genomsläppet gjordes då delvis vid fullast och delvis vid halvlast. Ett annat försök som gjorts 

är i en turbinmodell i Motala där 274 laxungar och 25 abborrar av olika storlek släpptes igenom en 

Kaplan- och en Francisturbinmodell. Detta försök visade att ett högre varvtal ger högre fiskdödlighet 

och större fisklängd ger större träffsannolikhet. Dessa försök gjordes vid en fallhöjd på 14,5 meter och 

storleksordningen av båda turbinerna var runt 0,6 meter i löphjulsdiameter. Kaplanturbinen hade 6 

löpskovlar och Francismodellen 19. Resultat från försöket kan ses i Figur 10 nedan.  
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FIGUR 10:  Resultat av empiriska försök med lax och abborre i Motala modell (MONTÉN, 1985). 

 

Utifrån empirisk data i enlighet med försöken Motala samt tekniska beräkningar har vissa slutsatser 

kunnat dras. För Francisturbiner med låg fallhöjd kan de relativa hastigheterna vara väldigt låga, ner 

mot 2-3 m/s, vilket inte påverkar fisken som kan gå skadefri genom turbin. Jämfört med 

Kaplanturbinen är denna hastighet oftast högre, vilket gör att Francisturbinen i vissa fall kan vara mer 

gynnsam än Kaplanturbinen. För Kaplanturbinen finns också indikationer på att en anslagshastighet 

som understiger ca 14 m/s inte ger några skador på fisken och för båda typerna av turbin gäller att då 

den relativa hastigheten understiger ca 6 m/s påverkas inte fisken av en träff av en löpskovel. Därför 

bör den teoretiska fiskdödligheten korrigeras för att överrensstämma den verkliga, mer om detta kan 

läsas i kapitel 5.6.6 Modellanpassning (Montén, 1985).  
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5.5.1 Fysikaliska faktorer som påverkar fiskdödligheten 
När vatten passerar genom en turbin sker stora och väldigt snabba tryckförändringar vilket också 

påverkar fisken som passerar genom turbinen. Från ett vattentryck strax över det atmosfäriska stiger 

trycket succesivt via intaget och tilloppstuben till turbinen. Det är sedan efter spiralen i ledskovlarna 

och löphjulet det stora tryckfallet sker. Där sjunker trycket från ca 5 atm till ett tryck under det 

atmosfäriska, för att sedan stiga snabbt igen till ca 1 atm på bara några sekunder och sedan stabilisera 

sig på utloppssidan. Detta förlopp kan ses i Figur 11, där också hastighetsprofilen för strömning genom 

en godtycklig turbin kan ses.   

Tryckförändringarna medför en påtaglig skaderisk för fisken som riskerar att få en spräckt simblåsa 

vilket leder till döden. Ett stort problem vad gäller tryckförändringen är undertrycket som bildas precis 

efter turbinen där ett fenomen som kallas gasövermättnad kan ske. Detta innebär att syre och kväve 

trycks in i vattnet och vid undertryck kan detta ge symptom liknande dykarsjuka hos fiskarna, d.v.s. att 

gasbubblor bildas i fiskens blod och vävnad. Detta kan ses i form av blåsor kring ögon, fenor och gälar 

(Calles, et al., 2013). 

 

FIGUR 11:  Vattentryck- och hastighetskurvor sett över de olika stadierna i turbinpassagen  vid en fallhöjd på ca 50 

meter. Inskannat från (Montén, 1985, sid 17).  
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Problem med tryckförändringar ökar med fallhöjd, och påverkan beror som såväl av fallhöjd också av 

fiskart och storlek. Abborren är t.ex. en art som saknar förbindelse mellan simblåsa och svalg, vilket inte 

ålen och laxen gör. Detta gör att abborren inte klarar lika stora tryckförändringar. Studier gjorda på 

smolt i Stornorrfors kraftstation i Umeälven visar att den inte lider av några större skador på grund av 

tryckfallet, som sker för en fallhöjd på 75 meter. Yngel förväntas inte påverkas alls då de inte har någon 

färdigutvecklad simblåsa och i allmänhet förväntas inte skador på fisken uppkomma på fallhöjder under 

30 meter (Montén, 1985)(Calles, et al., 2013).  

Fiskdödligheten på grund av tryckfall anses inte vara den största faktorn för dödlighet och vid låga 

fallhöjder sker oftast inte någon påtaglig skada på fiskarna. En förklaring till att fisken klarar detta bra 

är att bortsett från simblåsan, är fiskens alla organ vätskefyllda och därför påverkas de inte av snabba 

tryckförändringar då vatten har större tröghet än luft. Detta lindrar skaderisken på simblåsan då 

påtryckning från omgivande organ inte är så stora tack vare dess tröghet. Försök som gjorts i 

tryckkammare visare att laxfiskar skulle klara ett övertryck som motsvarar en fallhöjd på ca 80 m 

(Montén, 1985).  

I samband med överbelastning kan det strax efter den snabba tryckminskningen, vid löpskovlarnas 

utkant, bildas som tidigare förklaras ett fenomen som kallas kavitation. Implosionerna från dessa 

bubblor friger mycket energi och när stålytan blir utsatt för detta kan små metalldelar lösgöras vilket 

skulle kunna vara en potentiell skaderisk för fiskar som passerar turbinen. Dock visar ingenting på att 

fiskens snabba passage förbi ett sådant område utsätter den för skaderisk (Montén, 1985).  

En annan parameter som påverkar fisken vid passage genom turbinen är variationer i hastighet och 

strömriktning. För lägre hastigheter, ca 2 m/s, som sker vid inlopp och utlopp kan fisken lätt parera för 

att inte stöta i eventuella hinder, men vid passage genom själva turbinen utsätts fisken för ovanligt höga 

hastigheter jämfört med dess naturliga miljö och turbulenta flöden i samband med mörka utrymmet gör 

det svårt för fisken att undvika vassa föremål. Vid dessa höga hastigheter gör strömlinjeformningen 

genom turbin stor skillnad för fisken överlevnad. T.ex. att ledskovlarna har en droppliknande form, med 

den runda sidan uppströms, vilket ökar fiskarnas möjlighet för överlevnad då fiskarna kan följa vattnets 

ström. Så länge som de passivt följer denna ström utsätts de inte för vattnets naturliga krafter och 

strömlinjeformad utformning av vägen genom turbin underlättar fiskarnas chans för att överleva 

(Montén, 1985).  

En annan faktor som uppkommer på grund av hastighetsgradienter och påverkar fiskdödligheten är 

skjuvning, vilket skulle innebära att fisken dras isär på längden. Skjuvningsrisken kan räknas ut genom 

att dela hastighetsökningen på ändring i längd på fisken. Risken för skjuvning ökar med längden på 

fisken (Montén, 1985).  
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Ytterligare en faktor som påverkar fisken är centrifugalkraften under passagen genom turbinen. I vilken 

utsträckning fisken påverkas beror av dess specifika vikt i förhållande till vattnet. Partiklar med högre 

densitet än vattnet förflyttas mot mitten, medan partiklar med lägre densitet till periferin. Däremot 

visar resultat från fiskförsök med passageutbredningen över turbinbladen för Kaplanturbinen att 

centrifugalkraften inte påverkar fisken vid passage och en jämn utbredning över strömningsarean sker. 

Det optimala med avseende på rotationshastighet skulle vara att fisken passerar i den inre delen, nära 

navet, där rotationshastigheten är lägre. Däremot har forskning visat att delen mellan navet och bladen 

inte är särskilt fiskvänligt och det finns försök med att utveckla en design med minimalt gap som 

därmed ger högre fiskvänlighet (Montén, 1985)(HEA, 2013).  

Sammanfattningsvis utgörs förlusten av fisk till största del av mekaniska skador som sker vid inpassage 

i turbin, på ledskovlar samt i turbinen. Vidare bör lägst förluster teoretiskt sett ske vid bästa 

verkningsgrad då relativt turbulensfria och lugna strömningsförhållanden infinner sig. Också har 

slutsatser kunnat dras att större fiskar är mer utsatta än små och empirisk data visar att ålar är mer 

motståndskraftiga än fjällförsedda fiskar.  

5.5.2 Fiskvänliga turbiner 
Då det är de mekaniska skadorna som står för den största delen fiskdödlighet vid turbinpassage finns 

incitament till att behandla och anpassa turbindesign i de fall en ny turbin ska installeras. Däremot 

finns, om effektiviteten och lönsamheten ska behållas, begränsade design och konstruktionsmöjligheter 

att tillgå. Två alternativa konstruktioner är archimedesskruven och vattenhjulet som visat sig ha en 

maximal verkningsgrad motsvarande en Kaplanturbin, men en fiskdödlighet som är betydligt mindre, 

och är därmed ett alternativ värt att behandla. Däremot är användningsgraden för dessa två 

konstruktioner begränsad till ett mindre belastningsregister och andra platsspecifika förhållanden och 

kan i många fall inte användas på grund av ett för stort bortfall i kraftproduktionen. Därmed bör de idag 

vanliga konstruktionerna, med hög prestanda, undersökas och utifrån forskning och hydrauliska 

studier har olika potentiella modifieringar tagits fram.  

Dessa är: 

 Att öka avståndet mellan rotorbladen för att öka passageutrymmet och/eller ha färre antal 

rotorblad. Detta minskar risken för kontakt vilket därmed minskar fiskdödligheten.  

 Trubba av framsidan av bladen för att minska skador som orsakas av de vassa bladen.  

 Minska avstånden mellan rörliga delar, t.ex. mellan navet och bladen i Kaplanturbinen.  

 Dimensionera turbinen så att rotationshastigheten och driftförhållanden anpassas för att 

minimera fiskdödligheten. 

 Utjämna ytor på ledskenor, sugrör och andra delar för att minska skärsår och andra fjällskador 

på fisken.  

 Åstadkomma en bladdesign som minimerar kavitationsrisken vilket ger en mer fiskvänlig 

passage då strömningen blir mer jämn (DWA, 2005).  
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5.6 MODELL FÖR BERÄKNING AV FISKDÖDLIGHET I TURBIN 

Vid uppskattning av passageförlusterna för nedströmsvandrande fisk är det de mekaniska skadorna 

som uppkommer i turbinen som undersöks. För att beräkna dessa är det den relativa öppningen var 

fiskarna måste ta sig igenom samt fiskens längd som är av största vikt (Leonardsson, 2012) (Montén, 

1985).  

Den teoretiska sannoliken, Pf, teoretisk, att en fisk träffas av ett eller flera turbinblad när den passerar 

genom turbinen kan uttryckas enligt 

                  
             

               
 

   

  
 
      

 
,      (12) 

där  N = antal skovlar 

n = varvtal [varv per minut] 

 l = fiskens längd [cm]  

θ = relativ inloppsvinkel [rad] 

V= Inflödeshastighet [m/s] (Radiell för Francis och axiell för Kaplan) 

 

En fisk som närmar sig de roterande turbinbladen kommer följa en riktning som motsvarar den 

absoluta strömriktningen och denna kallas därmed Vfisk. I det roterande systemet kommer sedan fisken 

få en riktning som motsvarar den relativa strömlinjen, w. Hur fisken närmar sig bladen illustreras i 

Figur 12 och hastighetsparallellogrammet som används för båda fallen ses i Figur 13. I båda fallen antas 

fisken passera med bakfenan först vilket också illustreras i figurerna nedan.  

 

FIGUR 12:  Inströmningsprofil för en Francisturbin respektive Kaplanturbin. Strömningen sker radiellt i 

Francisturbinen och axiellt för Kaplanturbinen (FERGUSON, ET AL. , 2008).   
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FIGUR 13:  Hastighetsparallellogram som används vid beräkning. Vf isk är fiskens absoluta hastighet, β är 

löpskovelvinkeln/relativ flödesvinkel, V är vattnets radiella/axiella inflödeshastighet och är radiell för 

Francisturbinen och axiell för Kaplanturbinen (egenritad). 

5.6.1 Relativ öppning 
Den relativa öppningen, S, beräknas enligt, 

     
    

        
 

        

   
,                                                                (13) 

och uttrycker den öppning i meter per blad och varv som fisken har till godo för att klara sig oskadd vid 

passage. För att bestämma detta måste den relativa inloppsvinkeln θ beräknas och denna beror av 

skovelbladets hastighet, u, inflödeshastighet V samt β, som är löpskovelns vinkel och även en relativ 

flödesvinkel som beror av belastning, se ekvation (15) och (16). 

Den relativa inloppsvinkeln uttrycks enligt,  

           
  

 
  

   

  
  

       

   
  

    

         
  

 

    

 
  

   

  
.                    (14) 

 

5.6.2 Variation av relativ flödesvinkel, β 
För Kaplanturbinen varieras β enligt uppgifter från Tabell 3 där en uppskattad omräkning från 

medelvärdet tagits fram för att gälla för mittsektionen på skovlarna. Detta har gjorts genom att 

uppskatta den radiella variationen i β utifrån mätning på ett miniatyrlöphjul. Med 0˚ som referens 

skiljer sig stigningen med 30˚ mellan den nominella diametern vid skovlarnas periferi och stigningen 

vid navet. Mittsektionen uppskattas därefter ha en stigning på 15˚ utöver medelvärdet vid periferin som 

kan läsas ur Tabell 3. För Kaplanturbinen antas β variera enligt, 

  
       

   
       .                                 (15) 
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För Francisturbinen kommer β att variera trots att löpskovlarna är fasta och refereras då till som den 

relativa flödesvinkeln. Denna variation uppskattas ske enligt insamlad data för olika Francisturbiner, se 

Bilaga 4 Turbinbladsvinkeln β. Variationen sker med avseende på rotationshastigheten, u, i förhållande 

till den radiella inströmningshastighetens (Montén, 1985). 

Ekvationen som beskriver variationen i β utifrån medelförhållandet uppskattas vara, 

          
 

 
 
      

.         (16) 

 

5.6.3 Inflödeshastighet 
Inflödeshastigheten samt skovelbladets hastighet skiljer sig för Kaplan- respektive Francisturbinen. 

Detta beror på att inflödet sker radiellt för en Francisturbin och axiellt för en Kaplanturbin och där av 

skiljer sig arean var strömningen sker över. För Francisturbinen sker vattenflödet in i turbinen i en 

radiell riktning och träffar turbinbladen vinkelrätt och ytan kan ses som en cylindrisk mantelarea som 

sträcker sig från övre delen av löphjulet till undre delen, denna höjd kallas här HF. För Kaplanturbinen 

där strömningen är axiell sker inströmningen för ytan mellan löpskovlarnas ytterdiameter, D, och navet 

med en innerdiameter benämnd, DN. Ytterdiametern, där inströmningen sker för Francisturbinen, 

benämns i överensstämmelse med Kaplanturbinen som D och kallas tekniskt sett nominell diameter 

enligt Bilaga 5.  

Inströmningshastigheten uttrycks enligt ekvation (17) och (18). 

           
  

       
  

                                  (17) 

       
 

      
                                                (18) 

5.6.4 Rotationshastighet 
Skovelbladets hastighet uppskattas till att vara medelhastigheten mellan hastigheten i periferin (vid 

nominella diametern) och rotationshastigheten vid navet för Kaplanturbinen. Detta för att få 

medelvärdet av rotationshastigheten för den yta fisken kan passera över då strömningen sker axiellt 

genom turbinen. För Francislöphjulet beräknas rotationshastigheten vid skovelbladens periferi då 

inströmningen sker radiellt och mantelarean var inströmningen sker över beräknas vara vid denna 

diameter. De olika rotationshastigheterna kan således uttryckas enligt ekvation (19) och (20) nedan.  

     
      

 
 
   

  
    (Kaplan)    (19) 

   
   

  
                       (Francis)   (20)  
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5.6.5 Fiskens utformning och grindpassage 
För att beräkna fiskdödligheten i turbinen behöver fiskens längd uppskattas utifrån möjlighet att ta sig 

igenom intagsgrinden. Programmet är i detta avseende anpassat efter ål och huvudbredden för att ta sig 

in genom intagsgallret är således 3,3 % av längden. Då fiskdödligheten även ska räknas för andra typer 

av fiskar krävs en längdomvandling med avseende på huvudbredd för att uppskatta passage förbi 

intagsgaller. Vid beräkningen vid turbinen tar denna modell endast hänsyn till längden på fisken och 

inte utformning på fisken. Däremot finns underlag som visar hur stor sannolikhet det är att fisken 

passerar genom intagsgallret.  

Omvandlingarna för att räkna ut motsvarande ållängd för en långsträckt och högryggad fisk sker med 

hjälp av tjocklekskonstanterna givna i kapitel 5.4 Fiskens utformning och uttrycks enligt nedan. 

           
           

   

                                                                 (21) 

          
         

   
                                                       (22) 

Sannolikheten för en fisk att passera en fingrind påverkas alltså av avståndet mellan spalterna på 

grinden, bs, och fiskens längd utryckt i ållängd, l, som står i relation till fiskens huvudbredd och 

beräknas enligt 

           
 

                
,                                             (23) 

där längden beror av utformning och beräknas enligt ekvation (21) och (22) (Leonardsson, 

2012)(Calles, et al., 2013). 

Utöver detta kan det också vara av intresse att veta fiskens absoluta hastighet in i turbinen. Detta 

räknas enkelt ut med hjälp av hastighetskomponenterna i Figur 13 och fås då till 

         
 

 .      (24) 

5.6.6 Modellanpassning 
Modellen för att räkna ut den teoretiska fiskdödligheten har sitt ursprung från 1950-talet (Von Raben, 

1957) och har sedan utvecklats vidare (Montén, 1985) (Ferguson, et al., 2008). En av den senaste 

vidarearbetade modellen (Leonardsson, 2012) har med hjälp av en modellanpassning mot empirisk 

data i kombination med tidigare kännedom resulterat i en modell som visats sig ge bra 

överensstämmelse med verkligheten. Genom att använda modellanpassning anses osäkerheterna 

minska i detta projekt och de tre modellanpassningar som den använda modellen tar hänsyn till är 1) 

träffkorrigering med avseende på belastning, 2) justering av fiskförlusten med avseende på den relativa 

hastigheten samt 3) träffsannolikhetkorrigering.  
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1) Träffkorrigering med avseende på belastning tar hänsyn till att förlusterna bör vara lägre vid 

bästa verkningsgrad, men också av att en träff vid hög belastning ger en större risk för att fisken 

skadas vid kollision. Träffkorrigeringen, Pkorr(L), beräknas enligt 

                                       ,   (25) 

där L är belastningen i %. 

2) Justeringen med avseende på den relativa hastigheten uttrycks enligt 

            
 

           
 ,                               (26) 

och tar enbart hänsyn till att en träff av ett blad vid en låg relativ hastighet inte orsakar lika stor 

skada som vid hög relativ hastighet och är ett komplement till ekvation (25). 

3) Slutligen har modellen anpassats efter att alla fiskar som träffas av turbinbladen faktiskt inte 

dör. Denna korrigering görs för att den teoretiska fiskdödligheten ska överensstämma med den 

verkliga. Tidigare studier mot empirisk data och modeller har visat att en träffkorrigering 

mellan 0,43 till 0,57 bör användas och i denna modell används en korrigeringsfaktor, korr(k), på 

0,432 i enlighet med modellverktyget som är utvecklat av Kjell Leonardsson. 

När alla parameterar är kända; Fisken längd (l), antal skovlar (N), varvtal (n), slukförmåga (Qmax), 

löphjulsdiameter (D), navdiameter (DF), inloppshöjd (HF) samt spaltöppning på intagsgrindarna kan 

sannolikheten för att fisken dör av de mekaniska skadorna som uppkommer vid kollision med 

skovelbladen vid turbinpassage beräknas i enlighet med givna ekvationer i detta kapitel. Med 

träffkorrigeringen inkluderad beräknas fiskdödligheten enligt: 

 

                 
   

  
 
      

 
                                                  (27)  
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FALLSTUDIE OCH DIMENSIONERING 
Här presenteras specifik bakgrundsinformation till de olika fallstudierna som är gjorda och ligger till 

grund för utvärdering av fiskdödligheten vid turbinpassage för varje anläggning. Information för de tre 

anläggningar är tagen från berörda parter, där bland andra kraftverksägare, Sweco och 

turbintillverkare.  

6 FALL 1 UNTRA 
Det första fallet och anläggningen som undersöks är Untra kraftverk, vilken kan ses i bilderna nedan. 

Untra är beläget i nedre Dalälven i Tierps kommun och anläggningen byggdes mellan åren 1911 och 

1918 i syfte att förse Stockholm med el. 

 

FIGUR 14:  Untra kraftstation, utsides och invändigt med de fem liggande aggregaten (Francisturbinerna) i bild till 

höger.  

6.1 TEKNISK SPECIFIKATION 
Kraftverket består av 5 stycken aggregat, benämnda G1-G5. Fyra av dessa, G1-G4, är av äldre typ med en 

drivvattenföring och slukförmåga om 80 m3/s vardera. Den nyare turbinen, G5, har en drivvattenföring 

om 100 m3/s. Generell information om kraftverket kan ses i Tabell 6 nedan.  

TABELL 6:  Allmän och teknisk information för kraftverket i Untra (KUHLIN,  2014). 

Kraftverksnamn Untra, Dalaälven 

Antal aggregat 5 

Effekt [MW] 41 

Maxflöde Qmax [m3/s] 540 

Fallhöjd [m] 14 

Normal årsproduktion [GWh/år] 270 
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Aggregat G1-G3 har genomgått många reperationer och förbättringar och anses idag ha uppnått både 

sin tekniska och ekonomiska livslängd, vilket motiverar en renovering av anläggningen. Alla 

installerade turbiner är dubbelfrancisturbiner och horisontalaxlade. Dubbelfrancis innebär att två 

turbiner är placerade på en och samma axel och vattnet i sumpen sprids på de både inloppen. Aggregat 

G5 anses vara det största installerade i världen av denna typ(Jiri Palat, 2007) .  

 

TABELL 7:  Turbinspecifikation Untra kraftverk (TECOVAL AB, 1987). 

Turbinspecifikation på befintliga Francisturbiner G1-G4 

Turbintyp Horisontal dubbelfrancis 

Fabrikat KMV 

Varvtal [varv/min] 125  

Antal skovlar  14  

Löphjulsdiameter [m] 3,05 

Ledskenehöjd [m] 1,1  

Max ledskeneöppning [mm]  255 

Slukförmåga [m3/s] 80  

Spaltöppning [mm] 70 

  

6.2 HYDROLOGI OCH FISKBESTÅND 
Uppströms Untra kraftverk ligger Untrafjärden, där tillrinningen till kraftverket sker ifrån. Från 

Untrafjärden delar vattnet sedan upp sig i två huvudgrenar och kraftverket ligger i den östra delen som 

nedströms stationen rinner in i Tammån, vilket kan ses i Figur 15. Den andra delen går genom den 

västra utskovsluckan, var också en miniturbin sitter placerad, vidare genom Båtforsområdet. De båda 

grenarna förenas sedan igen nedströms Mehedeby. 

 

FIGUR 15:  Karta över Untraverket och områdets vattenföring (TECOVAL AB, 1987). 
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Tillrinningen till kraftstationen sker i en 1 km lång tilloppskanal och medelvattenföring för hela 

kraftstationen är 337 m3/s med en nuvarande total uppskattad slukförmåga om 420 m3/s. 

Utloppskanalen är ca 500 m lång.  

Strömningshastigheten genom kraftstationen är relativt hög på grund av att genomströmningsarean i 

tilloppskanalen är ganska liten. Den stora nackdelen med detta är att det ofta bildas kravis vid den 

öppna vattenytan och mot intagsgrinden vilket idag orsakar driftstopp om ca 6-12 dygn/år. Idag 

beräknas hastigheten i tilloppskanalen ligga runt 0,9 m/s vid en vattenföring om 400 m3/s och för att 

undvika kravisbildning bör denna ligga under ca 0,6 m/s(Jiri Palat, 2007). 

Nedströms Untra ligger ett så kallat Natura 2000-område vilket innefattar speciella krav på vattenflödet 

och tillstånd för att bedriva verksamheter eller vidta åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka 

miljön. 

Vad gäller fiskar och fiskbestånd har lax och havsöring endast hittats upp till området vid Älvkarleby, 

trots att kraftstationen där har en väl fungerande laxtrappa. Detta ligger ca 15 km nedströms Untra och 

är det enda stora hinder nedströms som kan hindra fisk att vandra upp. Dock är laxartade fiskar som 

harr och bäcköring vanligare i strömmarna kring Untra och harr räknas där som en nyckelart. Enligt 

uppgifter återfinns också gädda, lake, abborre och gös i fjärdarna. Påverkan på fisk bedöms främst ha 

koppling till val av aggregat, men också vattenavledning.(Ahlfors, 2007)   

6.3 TIDIGARE UTREDNINGAR 
År 2007 dokumenterades ett utbyggnadsförslag för en helt ny kraftstation med en Kaplanturbin som 

benämnts till aggregat, G6. Denna skulle ligga till vänster om den befintliga kraftstationen och nya 

vattenvägar skulle anläggas med en utbyggnadsvattenföring om totalt 340 m3/s. Vid utbyggnad av ny 

kraftstation skulle denna således ersätta den gamla kraftstationens aggregat G1-G4 och ha en total 

produktion om 41 MW och den totala effekten för anläggningen med aggregat G5 blir då 54 MW. Detta 

förslag fick dock avslag då det ansågs för omfattande och riskabelt då omgivningen och livsmiljön för 

vissa arter som skyddas av art- och habitatdirektivet enligt miljöbalken skulle skadas(Jiri Palat, 2007).   

Det andra alternativet, som undersökt och fått avslag, men kan fortfarande ses aktuellt är att byta ut 

aggregat G1-G3 och senare också G4 till nya Kaplanturbiner och utvidga tilloppskanalen och riva ut 

spärrdammen, vilket minskar fallförlusterna med 5 cm. Den totala effekten skulle då öka till totalt 54 

MW (306 GWh/år). Detta förslag beräknas ta ca 9 år då varje aggregat måste bytas ut i olika omgångar 

då kraftverksbyggnaden är gammal och inte klarar en för omfattande utrivning, vilket gjort det svårt att 

motivera(Veterankraft AB, , 2003).   



FÖRLUSTER AV NEDSTRÖMSVANDRANDE FISK VID TURBINPASSAGE                Stålered J. 2014 

 

 

 50 

6.4 UTREDNING FISKDÖDLIGHET 
De båda tidigare utredningarna har fått avslag, men är fortfarande av intresse då en renovering och 

uppgradering måste ske om kraftstationen ska kunna fortsätta producera el framöver. Där av görs 

denna utredning som ytterligare material till tidigare utredningar där de olika alternativen jämförs med 

hänsyn till fiskdödlighet vid passage genom turbinen. En överblick över de alternativ som ska utredas 

kan ses i Figur 16. 

 

FIGUR 16:  Utredningsplan Untra. I varje utredningsförslag är det slukförmågan av den undersökta t urbinen som är 

av intresse. Dimensionering och beräkning av fiskdödligheten sker för en turbin med det givna Q max.   

Teknisk turbinspecifikation enligt Tabell 7 kommer användas som indata för de nuvarande 

dubbelfrancisturbinen. Att notera är att eftersom de är dubbelfrancisturbiner kommer endast halva 

slukförmågan, d.v.s. 40 m3/s, mata var sida av turbinen och det utrymme där fiskarna passerar. 

Fiskdödligheten utreds också för förslag 1, som är att sätta in en Kaplanturbin på nuvarande plats där 

en dubbelfrancis sitter, samt för förslag 2 som är en tänkt ny anläggning och dimensioneringsförslag till 

utbyggnadsförslagen kan ses i Tabell 9.  

Eftersom det finns en stor variation av fiskarter i Untrafjärden har tre av dessa valts ut. Dessa är harr, 

bäcköring och ål. Harren för att det klassas som en nyckelart i vattendraget, bäcköring för att det är en 

av de två vanligaste förekommande och ålen för att den är utrotningshotad. Då fiskestatistik för att ge 

fisklängd saknas antas en maxlängd enligt litteraturstudien och eftersom Untra kraftverk är beläget 

relativt långt nedströms uppskattas den maximalt förekommande ållängden vara något högre än 

normalt. 

TABELL 8:  Fiskar och längder som undersöks i utredningen kring Untra.  

Art Maxlängd [mm] Huvudbredd [mm] 

Bäcköring 250 25,0 

Harr 400 44,0 

Ål 700 23,1 

Utbyggnadsförslag Nuvarande 

Dubbelfrancis 

Qmax = 40 m3/s  

Förslag 1 

Kaplan 

Qmax =85 m3/s    

Förslag 2 

Ny kraftstation Kaplan 

Qmax  = 340 m3/s 
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6.4.1 Utbyggnadsförslag  
Vid byte till en Kaplanturbin kommer denna vara av större typ än nuvarande Francisturbin för både 

förslag 1 och 2. Kaplanturbinen i förslag 1 beräknas en ha slukförmåga på 85 m3/s och i förslag 2 så 

mycket som 340 m3/s. Fallhöjden är konstant och fortfarande uppskattad till 14 meter i båda 

utbyggnadsförslagen och med given fallhöjd har en grunddimensionering utförts enligt kapitel 4.1 och 

resultatet kan ses i Tabell 9.  

En kort förklaring till beräkningarna följer här efter:  

Enhetsvarvtalet, n11, räknas fram genom ekvation (5) till 162,4 varv/min, vilket gäller båda fallen. För 

att få fram enhetsvattenflödet, Q11, sker en iterationsprocess mellan sughöjd, kavitationstal och Q11. Med 

en sughöjd som uppskattas till 0 meter för båda förslagen fås, med hjälp av Bilaga 2, diagram 2 

”vertikala KAPLANTURBINER statistik” och en fallhöjd på 14 meter, ett enhetsvattenflöde, Q11 = 1,63. 

Kavitationstalet blir då för förslag 1, 0,67, och för förslag 2, 0,68, vilket räknas ut enligt ekvation (6) och 

om detta sätts in i ekvation (4) fås en sughöjd på 0,24 respektive 0,11 meter, vilket anses motsvara den 

antagna sughöjden. 

Navförhållandet räknas ut enligt ekvation (7) och löphjulsdiametern kan nu räknas ut enligt ekvation 

(2) och fås för förslag 1 till 3,7 meter, vilket ger en navdiameter om 1,5 meter och för förslag 2, 7,5 

meter med en navdiameter på 2,9 meter. Denna dimensionering ger förslag 1 ett högre varvtal än 

förslag 2, men både dessa varvtal kan anses låga.  

TABELL 9:  Utbyggnadsförslag för Untra kraftverk efter dimensionering.  

Turbinspecifikation på nya Kaplanturbiner i befintlig (G1-G4)  

respektive planerad ny kraftstation  

 Förslag 1 Förslag 2 

Turbintyp Kaplan  Kaplan 

Slukförmåga [m3/s] 85  340  

Löphjulsdiameter [m] 3,75  7,5  

Navdiameter [m] 1,5 2,9 

Varvtal [rpm] 157,9 (163)* 78,9 (80,5)* 

Antal skovlar 4 (uppskattat) 4 (uppskattat) 

Enhetsvarvtal n11 162,4 162,4 

Enhetsvattenflöde Q11 1,63  1,63 

Sughöjd [m] 0,08 0,08 

Spaltöppning [mm] 70 20 (fingrind) 

 

 

⨳ Det uträknade varvtalet () har anpassats efter bästa möjliga synkronvarvtal. 



FÖRLUSTER AV NEDSTRÖMSVANDRANDE FISK VID TURBINPASSAGE                Stålered J. 2014 

 

 

 52 

7 FALL 2 TÄNNFALLET 
Det andra fallet och kraftstationen som undersöks är Tännfallet i Härjedalens kommun i Jämtlands län. 

Kraftstationen utvändigt med turbinutlopp till vänster och utskov under bron till höger kan ses i 

bilderna nedan och en av turbinerna inne i kraftverken kan ses till höger. Kraftverket har utnyttjats 

sedan 1942 och bestod från börjat endast av ett aggregat ”Turbin 1”, men år 1962 byggdes stationen ut 

med ytterligare ett aggregat ”Turbin 2”. Kraftstationen är beläget ca 12 km väster om Tännäs i Tännån 

som är en av Ljusnans biflöden och anläggningen räknas som småskaligt då den totala effekten endast 

är ca 1 MW.  

 

FIGUR 17:  Tännfallets kraftstation, utvändigt och invändigt.  

7.1 TEKNISK SPECIFIKATION 
Tännfallets kraftstation består av två horisontalaxlade Francisturbiner benämnda Turbin 1 och Turbin 

2. Teknisk specifikation kring dessa kan ses i Tabell 11. Turbinerna skiljer sig i effekt och turbin 2 som 

är den nyare har den högsta effekten om 700 kW. Den totala effekten för båda turbinerna är ca 1 MW 

med ett flöde och en fallhöjd enligt Tabell 10 kan en normalårsproduktion om 5 GWh uppnås. 

TABELL 10:  Kraftverksinformation Tännfallet (KUHLIN, 2014)(BERGANDER , 2014). 

Kraftverksnamn Tännfallet, Ljusnan 

Antal aggregat 2 

Effekt [MW] 1,1 

Slukförmåga [m3/s] 3,4 

Fallhöjd [m] 38 

Normal årsproduktion [GWh/år] 5  
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TABELL 11:  Turbinspecifikation för befintliga turbiner Turbin 1 och Turbin 2 (BERGANDER, 2014). 

 Turbin 1 Turbin 2 

Turbintyp Horisontal Francis Horisontal Francis 

Varvtal [varv/min] 750 750 

Effekt [kW] 375 700 

Antal skovlar 15 13 

Löphjulsdiameter [m] 0,5  0,6 

Ledskenehöjd [m] 0,14 0,22 

Slukförmåga [m3/s] 1,2 2,2 

Q11 [m3/s] 0,8 1,0 

n11 [rpm] 60 73 

Spaltöppning [mm] 25 25 

 

7.2 HYDROLOGI OCH FISKBESTÅND 
Tännfallets anläggning består i sin helhet av en regleringsdamm, en intagsdamm beläget ca 1,1 km 

nedströms samt en kraftstation. Intaget till stationen sker med en 350 lång tilloppstub av trä med en 

intagsgrind med en spaltbredd på 25 mm. Anläggningen kan ses i Figur 18 nedan. 

 
FIGUR 18:  Karta över Tännfallets befintliga och planerade kraftstation (SWECO VBB,  2012). 

 

Medelvattenföringen för anläggningen, som tagits fram mellan 1929-1990, är 6,1 m3/s med en högsta 

vattenföring om 125 m3/s och en normal lågvattenföring om 0,6 m3/s.  

 

Vanligast förekommande fiskarter i området är harr och öring, men det förekommer också sik och 

gädda. Statistik från sportfiske mellan 2000-2010 visar att ca 850 öringar och 260 harrar fiskas mellan 
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10 juni och 31 augusti. Medellängden för fångade öringar på uppströmssidan är 230,7 mm och 

nedströms 210,6 mm och för harr i området 252,4 mm. Inga utsättningar av smolt sker uppströms 

kraftverket och inte heller ål är vanligt förekommande. Detta innebär att den existerande fiskfaunan 

inte är beroende att vandra, förutom då den söker sig till nya vatten för födosök (ÅF-Industri AB , 

2012). 

7.3 TIDIGARE OCH PÅGÅENDE UTREDNINGAR 
Då Tännfallets anläggning är mycket nedsliten och inte uppfyller gällande miljö- och arbetsmiljökrav 

anses stationen vara i behov av en renovering varav tidigare utredning gjorts. Det bästa alternativet, 

som för nuvarande också är en pågående utredning, är att anlägga en helt ny kraftstation. Ansökan till 

domstol har gjorts och tillstånd har givits till att bygga den nya kraftstationen med en ny tilloppstub. 

Detta innebär en total nedrustning av den gamla kraftstationen och också att en ny vattendom träder i 

kraft, som tillåter en ökad drivvattenföring från 2,7 m3/s till 6 m3/s med en något ökad bruttofallhöjd 

om 39,87 meter och en ny beräknad effekt på 2 MW. Den turbin som föreslås i domen för den nya 

anläggningen är en Kaplanturbin, i syfte att den kan köras över ett större belastningsintervall, men 

också att fiskdödligheten väntas vara lägre i en Kaplanturbin än i en Francisturbin. I den nya domen ska 

en intagsgrind av fingrindtyp med 25 mm spaltbredd installeras och hastigheten vid intagsgrinden ska 

inte överträda 0,45 m/s. Fallförlusterna i intag och tub beräknas uppgå till 1,15 meter vid 6 m3/s 

utbyggnadsvattenföring (Östersunds tingsrätt, 2014). 

7.4 UTREDNING FISKDÖDLIGHET  
Eftersom Tännfallet har en fallhöjd på 38 meter är både Francis- och en Kaplanturbinen ett alternativ 

vid installation av ny turbin. Tidigare studier har visat att Kaplanturbiner generellt är bättre vad gäller 

fiskdödligheten vilket kommer undersökas i detta fall. De förslag som undersöks i denna utredning kan 

ses i Figur 19 och fisklängderna som undersöks utgår från resultat från sportfiske i området, vilket 

dokumenterats mellan 2000-2010 på Nettan Skog och Fritid. Vad gäller harren undersöks en längd som 

är 8 cm längre än fiskeresultatet för att få en större variation av undersökta längder, se Tabell 12. 

 

FIGUR 19: Utredningsplan Tännfallet. 

Utbyggnadsförslag Nuvarande 

Horisontell Francis 

Turbin 1 Qmax = 1,2 m3/s  

Turbin 2 Qmax=2,2 m3/s 

 

Förslag 1 

Ny kraftstation Francis 

Qmax =6 m3/s 

  
Förslag 2 

Ny kraftstation Kaplan 

Qmax  = 6 m3/s 
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TABELL 12:  Fisklängder för utredning i Tännfallet.  

Art Fisklängd [mm] Huvudbredd [mm] 

Öring 230 23 

Harr, (Sik) 260 28,6 (26) 

Gädda 410 41 

 

7.4.1 Utbyggnadsförslag  
Utifrån samma beräkningsprocess, men med hänsyn till att den ena turbinen som dimensioneras är en 

Francisturbin, dimensioneras de två olika förslagen i detta fall utifrån en slukförmåga på 6 m3/s och en 

nettofallhöjd som är 38,72 meter. Dessa siffror kommer från tidigare utredningar och anses mest 

passande ur ett ekonomiskt perspektiv. Francisturbinen som passar bättre till höga höjder kan placeras 

ca 2 meter över NVY, vilket är fördelaktigt jämfört med Kaplanturbinen som i detta fall egentligen borde 

ligga 6 meter under NVY enligt vanliga dimensioneringskrav, men på grund av tekniska möjligheter för 

platsen väljs en sughöjd på -3 meter. Dimensioneringen resulterar i att Kaplanturbinen får ett betydligt 

högre varvtal och också en större diameter. Den höga fallhöjden i kombination med att den inte kan 

placeras på det djup den bör göras gör att Kaplanturbinen kräver 6 turbinblad och är också anledningen 

till de stora dimensionerna. Fullständiga resultat från dimensionering kan ses i Tabell 13 nedan. 

TABELL 13: Utbyggnadsförslag för Tännfallets kraftverk efter dimensionering .  

Turbinspecifikation på nya Kaplanturbiner i befintlig 

(G1-G4) respektive planerad ny kraftstation  

 

 Förslag 1 Förslag 2 

Turbintyp Francis  Kaplan 

Slukförmåga [m3/s] 6  6 

Löphjulsdiameter [m] 0,93  1,04 

Navdiameter [m] -- 0,53 

Ledskenehöjd [m] 0,35 -- 

Varvtal [rpm] 600 (571)* 750 (741)* 

Antal skovlar [st] 15 6  

Enhetsvarvtal n11 85 123 

Enhetsvattenflöde Q11 1,13  0,90 

Sughöjd [m] 2,15 -2,84 

Spaltöppning [mm] 25 25  

 

  

⨳ Det uträknade varvtalet () har anpassats efter bästa möjliga synkronvarvtal. 
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8 FALL 3  
Den tredje anläggningen som undersöks är mycket liten och har varit i bruk många år. Till en början 

användes anläggningen och vattenkraften direkt för att driva en såg, men också för att producera el.  

8.1 TEKNISK BESKRIVNING 
Anläggningen består av 2 stycken kraftstationer, en 120 meter lång fyllnadsdamm samt utskov som 

sätts igen med luckor. Kraftstation 1, som ligger på åns vänstra sida har en slukförmåga på 6 m3/s och 

kraftstation 2 som ligger på höger sida av ån och har samma slukförmåga, men kan endast utnyttja en 

drivvattenföring om 2 m3/s enligt gammal vattendom. Information om anläggningen kan ses Tabell 14. 

TABELL 14:Kraftverksinformation om anläggningen (BERNHARDSSON , 2014)(BARD, 2014). 

Antal aggregat 2 (100 m från varandra) 

Effekt [kW] 163 

Maxflöde Qmax [m3/s] 6 

Fallhöjd [m] 2,91  

Normal årsproduktion [GWh] 1,2 

Kraftstation 1 och 2 är båda utrustade med en semi-kaplanturbin med en konstant ledskenevinkel på 60 

grader. Den gamla turbinen i kraftstation 2, som är den station som undersöks, var en sumpuppställd 

dubbelfrancisturbin där löphjulet satt över nedströms vattenyta. Utifrån bilder och uppskattningar har 

en dimensionering i samråd med Anders Bard på Sweco gjorts, varav ett Q11 samt n11 har uppskattats 

enligt Tabell 15. Med hjälp av detta, den givna nettofallhöjden på 2,8 meter samt en bandtjocklek givet 

från kraftverksägaren är den beräknade slukförmågan något högre än det som tidigare trotts. Nämligen 

totalt 2,6 m3/s (ca 1,3 per sida), istället för 2 m3/s. Löphjulsdiametern räknas ut enligt ekvation (2) och 

varvtalet enligt ekvation (3). Ledskenehöjden uppskattas vara 30 % av löphjulsdiametern (Bard, 2014).  

TABELL 15:Teknisk specifikation för nuvarande och gamla turbine n i kraftstation 2 (BARD , 2014). 

 Nuvarande Gamla 

Typ Semi-Kaplan Horisontal Francis 

Varvtal [varv/min] 200 (210)* 187,5 (190)* 

Effekt [kW] 163 ---  

Antal skovlar 4 11 

Löphjulsdiameter [m] 1,30 0,80 

Navdiameter [m] 0,46 --- 

Ledskenehöjd [m] ---  0,24 (30 % av D) 

Slukförmåga [m3/s] 6 1,30 (per sida) 

Q11 [m3/s] 2,20 1,20 (uppskattat) 

n11 [rpm] 160 91 (uppskattat) 

Spaltöppning [mm] 32 32 

 
⨳ Det uträknade varvtalet () har anpassats efter bästa möjliga synkronvarvtal. 
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8.2 HYDROLOGI OCH FISKBESTÅND 
Enligt datasamling från SMHI mellan åren 1999-2012 uppkommer medelvattenföringen nedströms 

kraftverket till 11,2 m3/s med en högsta samt lägsta vattenföring om 27,2 m3/s respektive 3,90 m3/s. 

Utifrån vattendirektivet har den undersökta vattensträckan klassificerats till att hålla måttlig god 

ekologisk status med brister i form av morfologiska förändringar, d.v.s. en fysiskt förändrad 

vattenförekomst. Vattendraget är också utpekad som naturamiljö enligt miljöbalken 4 kap. 6 §.  

Gällande passagemöjligheter för fiskar finns en befintlig fisktrappa som måste släppa fram ett flöde av 

0,5 m3/s under perioden september-maj varje år. Vid en tillrinning lägre än 2 m3/s körs inte kraftverket 

varav hälften av vattnet ska tappas genom fisktrappan och resten genom utskoven. Dock ska alltid 0,1 

m3/s släpper genom utskov III. Utöver detta finns också ålfiske tillgängligt, vilket används för att 

transportera ål förbi kraftverket. Detta kan utnyttjas då vattenföringen är så stor att den 

genomrinnande vattenmängden (inkluderat fisktrappa och utskov) uppgår till en sjättedel av den totala 

tillrinningen.  

Fiskeresultat visar att det finns fyra huvudsakliga fiskarterna i området. Dessa är abborre, lake samt 

öring. Det förekommer också ål, men dessa har inte fångats i detta fiskeresultat. Lax är rapporterat att 

saknas i området då det förekommer för många kraftanläggningar och hinder nedströms vilket gör att 

laxen inte kan vandra. Inga laxutsättningar förkommer heller uppströms (Bernhardsson, 2014).  

TABELL 16:  Olika fiskarter i ån och max/min-längd på dessa (BERNHARDSSON , 2014). 

Art Maxlängd [mm] Minlängd [mm] 

Abborre 170 75 

Öring 410 125 

Lake 260 125 
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8.3 UTREDNING FISKDÖDLIGHET 
Utredningen av fiskdödlighet kommer täcka dels den nuvarande kraftanläggningen samt den gamla 

dubbelfrancisturbinen. Den nya är således en Kaplanturbin som är designad utifrån ett flöde om 6 m3/s. 

Dock får den endast utnyttja en drivvattenföring om 2 m3/s idag, trots att nya beräkningar visar att den 

gamla dubbelfrancisturbinen faktiskt hade en slukförmåga på 2,6 m3/s. Utredningen täcker 

fiskdödligheten för den nuvarande Kaplanturbinen och syftar till att jämföra fiskdödligheten för de 

olika driftförhållandena. Ytterligare görs en utredning för den gamla Francisturbinen utifrån 

dimensionering enligt förstudien ovan.  

 

FIGUR 20:  Utredningsplan Fall 3.  

*Nuvarande turbin men med olika utnyttjad drivvattenföring där 6 m3/s är den maximala slukförmågan. 

Fiskarna och dess storlek som dödligheten undersöks för är den maximala längden som fiskats enligt 

Tabell 16 och den undersökta längden samt motsvarande huvudbredd för varje arts utformning kan ses 

i Tabell 17 nedan. 

TABELL 17:  Fisklängder och arter för utredning i Fall 3.   

Art Längd [mm] Huvudbredd [mm] 

Abborre 170 18,7 

Lake 260 26,0 

Öring 410 41,0 

Ål 700 23,1 

  

Utredningar Nuvarande 

Kaplan*  

Qmax = 2 m3/s  

 

Utredning 1 

Kaplan* 

Qmax =6 m3/s 

 

Utredning 2 

Francis 

Qmax  = 1,3 (per sida) m3/s 
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9 RESULTAT OCH ANALYS 
I detta kapitel presenteras resultaten och en analys av resultaten från de beräkningar som är gjorda för 

de olika anläggningarna. Dessa behandlar olika typer av belastningsfall och fisklängder och utifrån detta 

kan slutsatser kring fiskens längd i relation till fiskdödlighet och också allmänna slutsatser kring 

fiskdödlighet för olika driftfall tas. Också presenteras resultat av passagesannolikhet förbi 

intagsgrinden för tre olika spaltavstånd samt en känslighetsanalys och tillförlitlighetsutvärdering mot 

modellverktyget som vidareutvecklats till denna modell.  

9.1 FALL 1 UNTRA 
De tre fiskarter som undersökts i Untra kraftverk är bäcköring, harr och ål. Dessa med längderna 25, 40 

och 70 cm. Utifrån beräkningar vid dessa fisklängder har resultat enligt nedan uppnåtts. 

 

 
FIGUR 21:  Fiskdödlighet Untra 25 cm (bäcköring).  

 

 
 

FIGUR 22:  Fiskdödlighet Untra 40 cm (harr). 

 

FIGUR 23:  Fiskdödlighet Untra 70 cm (ål).  

 

 

FIGUR 24:  Fiskdödlighet för olika fisklängder och pådrag . 
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Den resulterande fiskdödligheten för de undersökta fiskarna och längderna kan ses i Figur 21, 22 och 

23. Dödligheten är proportionellt lägre för utbyggnadsförslag 2 (Kaplan 340 m3/s), som är att anlägga 

en ny kraftstation, än förslag 1 (Kaplan 85 m3/s), som utreder att byta ut de befintliga 

Francisturbinerna mot Kaplan. Detta resultat gäller för samtliga fisklängder och en sammanställning av 

fiskdödligheten vid full- och halvlast, se Figur 24, visar att en större fisk ger högre utfall i 

fiskdödligheten för samtliga turbiner.  

Däremot skiljer sig fiskdödligheten för Francisturbinerna från de båda Kaplanturbinförslagen. Vid en 

låg belastning är fiskdödligheten lägre för Francisturbinen, men vid en belastning på ca 50-70 % 

överskrider fiskdödlighet för Francisturbinen Kaplanturbinfallen. Vid högre belastning, vilket 

eftersträvas för maximalt uttag i produktionen, är alltså Kaplanturbinen bästa valet för att få en så låg 

fiskdödlighet som möjligt.  

Vid 50 % belastning är fiskdödligheten för Kaplanturbinen högst, dock är detta marginellt och utöver 

det körs sällan turbinen vid så låg belastning och där av är de övre belastningsregionerna av större vikt. 

Utifrån detta skulle det bästa alternativet för Untra vara att bygga en ny anläggning med en större 

Kaplanturbin, då fiskdödligheten är lägst för samtliga belastningsfall för ”Kaplan 340 m3/s”, men 

”Kaplan 85 m3/s” är även det ett bra alternativ jämfört med de befintliga Francisturbinerna.  

Utifrån det linjära förhållandet i Figur 24 har ekvationerna, vid fullast och halvlast, för direkt beräkning 

av fiskdödlighet med avseende på fisklängd tagits fram och fiskdödligheten (%) för Untras två 

utbyggnadsförslag samt den nuvarande anläggningen kan förenklat beräknas enligt: 

                               (Nuvarande)                    (28) 

                               (Utbyggnadsförslag 1)   (29) 

                                                   (Utbyggnadsförslag 2)   (30) 

                                (Nuvarande)                    (31) 

                                (Utbyggnadsförslag 1)   (32) 

 

T.ex. för en 25 cm bäcköringen vid fullast är fiskdödligheten 17 % för nuvarande Francisturbin, 6,8 % 

för utbyggnadsförslag 1 (Kaplan 85 m3/s) och 3,8 % för utbyggnadsförslag 2 (Kaplan 340 m3/s).  

Detta innebär att fiskdödligheten vid fullast mot nuvarande Francisturbin blir 88 % lägre om 

utbyggnadsförslag 2 väljs och 60 % lägre vid fullast om utbyggnadsförslag 1 väljs. Vid halvlast är 

fiskdödligheten för Kaplan 340 m3/s hälften så hög som för Kaplan 85 m3/s. 
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Då det befintliga kraftverket inte har en fingrind kommer alla undersökta fiskar att passera 

intagsgrinden, som idag har en spaltbredd på 70 mm. Med utbyggnadsförslag 2 som föreslår att bygga 

en ny anläggning skulle intagsgallret bytas mot en fingrind med en spaltbredd på 20 mm. Detta, vilket 

kan ses i Figur 25, kommer hindra långsträckta och högryggade fiskar (här harr och bäcköring) med en 

längd på 25 cm samt ålformad fisk med en längd på 80 cm att passera grinden. Detta innebär att 

sannolikheten för att skadas i turbinen av fiskar med respektive utformning som är längre än detta blir 

0 % eftersom de inte kan ta sig genom grinden. 

 

FIGUR 25:  Sannolikhet att fisken tar sig igenom en 20 mm fingrind.  

Figur 25 visar att en ål med en längd på 70 cm har en sannolikhet på 10 % att ta sig igenom en fingrind 

med 20 mm spaltbredd. Detta innebär att sannolikheten för fiskdödlighet vid turbinpassage reduceras 

med en faktor 0,1 och blir därmed som högst 1 % för utbyggnadsförslag 2 och detta infaller vid halvlast. 

De 25 cm långa bäcköringarna och 40 cm långa harrarna kommer inte att ta sig till turbin och därmed 

blir fiskdödligheten på grund av mekaniska skador vid turbinpassage för dessa obefintlig i 

utbyggnadsförslag 2.    
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9.2 FALL 2 TÄNNFALLET 
Utredningen i Tännfallet är baserat på de två olika utbyggnadsförslagen, Francis 6 m3/s och Kaplan 6 

m3/s samt de befintliga Francisturbinerna. Dödligheten har beräknats för fyra olika fiskar (öring, harr, 

sik och gädda) med respektive fisklängd och resultaten från beräkning kan ses i Figur 26, 27, 28 och 29 

nedan.  

 

FIGUR 26:  Fiskdödlighet Tännfallet 23 cm (öring).  

 

 
FIGUR 27: Fiskdödlighet Tännfallet 26 cm (harr och sik).  

 

 

 
FIGUR 28:  Fiskdödlighet Tännfallet 41 cm (gädda).  

 

 

 
FIGUR 29:  Fiskdödlighet vid olika fisklängder och pådrag . 

 

Från figurerna kan ses att det bästa alternativet vid byggnation av en ny anläggning är att välja 

Kaplanturbinen, vilket bekräftar tidigare utredningars ståndpunkt att fiskdödligheten är lägre i en 

Kaplanturbin än i en Francisturbin.  Det kan också ses att båda utbyggnadsförslagen ger en lägre 
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sannolikhet för fiskdödlighet än de nuvarande Francisturbinerna och fiskdödligheten för 

utbyggnadsförslag 1 (Francis 6 m3/s) är ca 50 % högre än för förslag 2 (Kaplan 6 m3/s). Från Figår 29 

kan det ses att fiskdödligheten har ett linjärt förhållande i samtliga utredningsfall och för båda de 

nuvarande Francisturbinerna samt den undersökta på 6 m3/s överstiger fiskdödligheten i turbin 100 % 

för en fisk som är 41 cm lång. Däremot sitter det en fingrind placerad på befintlig anläggning och ska 

även placeras på den nya anläggningen vilket kommer utestänga både högryggad och långsträckt fisk 

som är längre än 30 cm att passera, vilket kan ses i  Figur 30. Därmed kommer inte en 41 cm lång gädda 

kunna ta sig till turbinen och fiskdödligheten i turbinen för samtliga utredningsfall blir 0 % om denna 

fingrind sätts in.   

 

FIGUR 30:  Sannolikhet att fisken tar sig igenom en 25 mm fingrind. 

Detta gäller för alla fiskar som har en långsträckt och högryggad form, om det skulle förekomma fiskar 

som är ålformade i området kan dessa ta sig igenom fingallret upp till en fisklängd om ca 90 cm. För att 

uppskatta dödligheten för ålformade fiskar längre än 41 cm kan det linjära sambandet för 

fiskdödligheten från  

Figur 29 utnyttjas. Detta kan också användas för att räkna ut fiskdödligheten för fiskar som är kortare 

än 41 cm och fiskdödligheten i Tännfallets nya kraftstation vid fullast och halvlast skulle då beräknas 

enligt: 

                                        (Utbyggnadsförslag 1)   (33) 

                                               (Utbyggnadsförslag 2)   (34) 

                                        (Utbyggnadsförslag 1)   (35) 

 

Exempelvis skulle fiskdödligheten vid fullast för en 50 cm ålformad fisk vara 124 % för 

utbyggnadsförslag 1 medan den för förslag 2 skulle vara nästan hälften så låg, 65 %.  



FÖRLUSTER AV NEDSTRÖMSVANDRANDE FISK VID TURBINPASSAGE                Stålered J. 2014 

 

 

 64 

9.3 FALL 3 
Fiskdödligheten i Fall 3 har undersökt för den nuvarande Kaplanturbinen samt den gamla 

dubbelfrancisturbinen och beräknats för de fyra olika fiskarna (abborre, lake, öring och ål) med 

respektive fisklängder, 17, 26, 41 samt 70 cm. Genom att jämföra Figur 31 och Figur 32 kan det ses att 

den gamla Francisturbinen har en fiskdödlighet som är obefintlig medan den nuvarande 

Kaplanturbinen har en fiskdödlighet som överstiger 70 % för långa fiskar och låg belastning.  

Det kan också ses att om den nuvarande Kaplanturbinen skulle köras vid sin maximala slukförmåga på 

6 m3/s skulle fiskdödligheten reduceras vilket är ett stort incitament till att ett högre flöde än 2 m3/s 

bör tillåtas.  

 

FIGUR 31:  Fiskdödlighet kraftstation 2 för de undersökta fisklängderna.   

 

FIGUR 32:  Fiskdödlighet i gamla Francisturbinen i kraftstation 2 för de undersökta fisklängderna.  
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Fiskdödligheten vid halv- och fullast i relation till fisklängden har sammaställts i Figur 33. Dessa följer 

det linjära sambandet som hittats i samtliga andra fall och fiskdödligheten för dessa laster kan därmed 

beräknas enligt följande ekvationer:  

                                                    (Gamla)  (36) 

                                (Nya)      (37) 

                                 (Nya)      (38) 

Enligt ekvation (37) och (38) kan det ses att fiskdödligheten för Kaplanturbinen är ca 27 % högre vid 

halvlast än vid fullast för den nuvarande kaplanturbinen för samtliga fisklängder.  

 

FIGUR 33:  Fiskdödlighet vid full- och halvlast i kraftstation 2 för de undersökta fisklängderna.  

Utöver detta har även spaltavståndet som är 32 mm undersökts. Resultatet från detta visar att en 

långsträckt fisk längre än 35 cm och en högryggad fisk längre än 40 cm inte tar sig igenom fingrinden. 

De undersökta ålarna som är 70 cm kommer dock att kunna ta sig igenom grinden och enligt beräkning 

med ekvation (23) krävs en fingrind med 18 mm brett spaltavstånd för att hindra en ål med längden 70 

cm att ta sig igenom. Detta hindrar då också 20-25 cm långa fiskar och dödligheten för dessa är som 

mest ca 26 % vilket inträffar vid halvlast. 

 

FIGUR 34:  Fiskdödlighet i Fall 3 kraftstation 2 för de undersökta fisklängderna.   
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9.4 TILLFÖRLITLIGHET OCH KÄNSLIGHETSANALYS 
Tillförlitligheten i den använda metoden för att uppskatta fiskdödligheten för de olika fallstudierna kan 

i stort delas in i två områden. Det första området och felkällan kan ses i beräkningarna för de nya 

turbinerna i utbyggnadsförslagen och behandlas i detta kapitel som Känslighet vid dimensionering. Det 

andra området täcker beräkningsmodellen för fiskdödligheten och modellanpassning av denna.   

9.4.1  Känslighet vid dimensionering  
De befintliga turbinerna vid varje anläggning har fast indata, men i de fall då nya turbiner har designats 

har en känslighetsanalys gjorts utifrån ett avläsningsfel på ± 0,05 i diagrammet för designparametern 

Q11 gjorts. Genom att variera Q11 påverkas turbindimensionerna och fiskdödligheten beräknas för dessa. 

Att inte designparametern n11 undersökts är för att en variation av varvtalet inte medför några 

kvalitativa resultat då denna parameter är starkt kopplad till fallhöjden och kan endast varieras efter 

synkronvarvtalet vilket påverkar utförandet i stor utsträckning. Känslighetsanalysen har gjorts för 

utbyggnadsförslagen i Tännfallet då dessa, Francis- och Kaplanturbinen, räknas att byggas vid samma 

fallhöjd och slukförmåga och en överskådlig jämförelse kan göras. Utfallet av känslighetsanalysen kan 

ses i Figur 35 och Figur 36 nedan. 

 

FIGUR 35:  Variation av Q11 i utbyggnadsförslag 1 i 
Tännfallet.  

 

FIGUR 36:  Variation av Q11 i utbyggnadsförslag 2 i 
Tännfallet.  

 

Det kan ses att Kaplanturbinen är mer känslig för variation i Q11 än Francisturbinen, men för båda fallen 

blir fiskdödligheten lägre när ett lägre Q11 väljs. Detta kan delvis förklaras genom att ett lägre Q11 ger 

större turbindimensioner vilket ger fisken ett större utrymme att passera och fiskdödligheten blir lägre.  

Vid beräkning av fiskdödligheten i Francisturbinen har den nominella diametern från 

turbindimensioneringen använts som indata. Denna används till att beräkna inströmningsarean och 

vidare den radiella inströmningshastigheten. Löphjulets mantelarea har uppskattats vid denna 

diameter, men för en verklig Francisturbin skiljer sig diametern över löphjulshöjden och löphjulet har 
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en koncentrisk form. Denna variation uppskattas vara ca 20 % (Bard, 2014), d.v.s. att om fisken 

passerar långt upp på löphjulet är diametern där endast 80 % av den nominella. Det är inte definierat 

exakt vid vilken diameter fiskdödligheten bör räknas vid, eftersom det är svårt att veta vid vilken höjd 

fisken passerar in i Francisturbinen. Därför har en känslighetsanalys där en felmarginal på 20 % satts 

från den löphjulsdiameter som modellen tar hänsyn till. Resultat från känslighetsanalys visar att en 

variation av diametern ger ett stort utslag på fiskdödligheten, vilket kan ses i Figur 37. 

 

FIGUR 37:  Känslighetanalys av den nominella diametern för Tännfallet Francis 6 m3/s och en fisklängd om 26 cm. 

Dödligheten för en fisk med en längd på 26 cm skulle enligt detta vara ca 20 % högre vid passage vid en 

mindre löphjulsdiameter vilket kan antas vara vid toppen av löphjulet. Om en större diameter skulle 

väljas följer detta resonemang och fiskdödligheten skulle då minska. Observera att detta är beräknad 

med en mantelarea som en cylinder och beräkningarna tar ej hänsyn till den konformade formen av 

löphjulet. Dock visar det att det finns en stor osäkerhet i hur diametern för beräkning av 

fiskdödligheten i en Francisturbin väljs.  

 

FIGUR 38: Känslighetanalys av löphjulsdiametern för Tännfallet Kaplan 6 m 3/s och en fisklängd om 26 cm.  
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Utifrån Figur 38 kan det också ses att vid dimensionering av en Kaplanturbin är det också viktigt att 

välja diameter omsorgsfullt. Men en variation av löphjulsdiametern på ± 5 % ger detta ett utslag i 

fiskdödligheten med ca ± 10 %. 

9.4.2 Modellanpassning 
Modellen för att beräkna fiskdödligheten tar hänsyn till tre korrigeringsfaktorer. Alla dessa tre faktorer 

påverkar den procentuella fiskdödligheten direkt varav dessa bör undersökas vidare. Hur korrigeringen 

med avseende på belastning, korr(L) samt korrigering med avseende på relativ hastighet korr(w) för 

olika belastningsfall och turbiner varierar kan ses i Figur 39.   

 

FIGUR 39:  Graf som visar hur korrigeringsfaktorerna varierar med belastning.   

Korrigering med avseende på belastning blir identisk för samtliga anläggningar och turbintyper. Genom 

att studera korr(L) utifrån ekvation (25) kan det ses att denna ger lägst fiskdödlighet vid en ungefärlig 

bästa verkningsgrad, precis som litteraturstudien påvisar. Däremot har samtliga Kaplanturbiner en 

fiskdödlighet som är som högst vid ca 50 % belastning och vid bästa verkningsgrad är fiskdödligheten 

för visso lägre än den maximala, men vid fullt pådrag är fiskdödligheten lägre.  

Vidare ger korrigeringen med avseende på relativ hastighet, korr(w), inget utslag för någon av 

Kaplanturbinerna som undersökts då den relativa hastigheten måste understiga 10 m/s. Denna siffra 

kan tas fram från ekvation (24), där hastigheteten går mot ca 10 m/s då funktionen som korrigerar går 

mot 1. Däremot påverkas Francisturbinen i större utsträckning av en korrektion av den relativa 

hastigheten då denna understiger 10 m/s vid låg belastning för alla beräkningsfall, vilket kan ses i Figur 

39.  
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Utöver korr(L)och korr(w) har en konstant korrigeringsfaktor, korr(k) på 0,432 använts. Denna 

korrigering påverkar resultatet direkt och om en högre korrigeringsfaktor väljs kommer 

fiskdödligheten att öka. 

Med en korrigeringsfaktor på 0,57 ges en ändring av resultatet enligt ekvation (39). 

 

                   
   

   

  
 
      

 
                         

   
   

  
 
      

 
                          

                  (39) 

Detta skulle motsvara en ökning av fiskdödligheten med 32 %. 

 

Vidare har en analys av några utvalda modellparametrar gjorts för att få en uppfattning om deras 

bidrag till fiskdödligheten vid olika belastningar vilket ger utformningen av fiskdödlighetskurvan. 

 

FIGUR 40:  Analys av parametrar för att förklara utförandet för fiskdödligheten i Kaplanturbinen. 

Utifrån Figur 40 kan det ses att den relativa hastigheten ökar med belastning. Detta gäller för både 

Kaplan- och Francisturbinen. Den axiella respektive radiella inströmningshastigheten ökar också 

proportionellt till den relativa hastigheten. Däremot har inte den relativa öppningen en konstant 

variation, utan antar en mindre öppning vid ca 50 % belastning, detta har en direkt korrelation till 

kvoten Vaxial/Cosθ som också den har ett minimum vid samma belastning. Vad gäller den relativa 

inloppsvinkeln minskar denna med ökat pådrag då löpskovelvinkeln (också ledskenevinkeln) ökar.  
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9.4.3 Känslighet av passage i Kaplanturbin 
Modellen antar att passagen i en Kaplanturbin sker på löpskovlarnas mitt i radialled. Dock finns inga 

data som visar att fisken faktiskt kommer passera där varav en känslighetsanalys genom att variera β 

och rotationshastigheten utifrån passage vid nav och passage i periferin (vid den nominella diametern), 

i enlighet med resonemanget i kapitel 5.6.4, gjorts. Resultatet, som kan ses i Figur 41 visar att vid lägre 

lutning, vilket det är i periferin av skovlarna skjuter fiskdödligheten till 100 %. Detta sker vid låg 

belastning. Vid passage vid navet är fortfarande fiskdödligheten högre än vid mittpassage. Vid hög 

belastning är det dock mest fördelaktigt för fisken att passera i periferin av en skovel.  

 

FIGUR 41:  Känslighetsanalys i Tännfallets utbyggnadsförslag Kaplan 6 m3/s. Figuren visar hur val av funktion för 

att beräkna β med utgångspunkt av var på bladen i radiell riktning fisken passerar.  

9.4.4 Val av metod 
Beräkningsmetoden som denna modell tillämpar har sitt ursprung från tidigare modeller av Erik 

Montén, Von Raben och John W.Ferguson. Dessa har sedan vidareutvecklats och modellanpassats 

ytterligare mot empirisk data i Kjell Leonardssons modellverktyg i samband med ett projekt av Elforsk. 

Den använda modellen utgår från den senast utvecklade versionen, d.v.s. modellverktyget av 

Leonardsson, och har en stor förändring i Kaplanturbinberäkningarna där en annan variation av 

löpskovelvinkeln β gjorts. För Francisturbinen används Figur 42 i Bilaga 4, vilket också modellverktyget 

använder. Dock har en något annorlunda kurvanpassning gjorts vilket resulterar i att β inte är identisk 

med modellverktyget och därmed skiljer sig resultaten något.  

En jämförelse mellan några utvalda fall av beräkningar för varje anläggning har gjorts mellan den 

använda modellen och modellverktyget och resultatet från denna kan ses i Bilaga 7 Modell vs 

modellverktyg. 

Jämförelsen visar att fiskdödligheten för Kaplanturbinen är lägre för den använda modellen och 

fiskdödlighetstoppen som uppkommer vid halvlast är inte lika markant med denna modell som i 

modellverktyget. För Francisturbinen överensstämmer modellverktyget i stort med den uträknade 

fiskdödligheten, men vid låg belastning har modellverktyget en högre fiskdödlighet än den använda 
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modellen. Den enda skillnaden som gjorts är olika avläsning ur diagrammet i Figur 42 för att ta fram 

ekvationen för β. Resultatet från jämförelsen visar då hur pass stor osäkerhet det är i denna parameter, 

vilket också belyses i rapporten tillhörande modellverktyget (Leonardsson, 2012).  

Modellverktyget uppskattar även en felmarginal och två exempel på hur stor denna är kan ses i Bilaga 6, 

Figur 48. Här kan det ses att det finns stora osäkerheter i modellverktyget. Dock minskar dessa 

osäkerheter vid högre flöden, vilket också kan ses i jämförelsen mellan modellen och modellverktyget 

där störst skillnad sker vid lägre flöden.  

Vid beräkning av fiskdödligheten för Kaplanturbinen skiljer sig denna sig som mest vid halvlast och för 

vissa fall, t.ex. Untras utbyggnadsförslag 2 Kaplan 340 m3/s är fiskdödligheten vid fullast identisk, 

medan samma beräkningar för utbyggnadsförslag 1 Kaplan 85 m3/s skiljer sig fiskdödligheten vid 

fullast med 50 %. Den största skillnaden sker vid beräkning av utbyggnadsförslag 2 i Tännfallet, Kaplan 

6 m3/s. Där ger beräkning i modellverktyget en fiskdödlighet som är 136 % högre än vad den använda 

modellen ger.  Detta innebär att beroende på slukförmåga och dimensioner på den turbin som 

undersöks är denna mer eller mindre känslig för osäkerheter i val av parameterar och 

beräkningsmetod. Dock verkar det inte finnas någon uppenbar korrelation för hur dessa osäkerheter är 

sammanlänkade vilket gör att den beräknade fiskdödligheten endast bör tas som riktlinjer och ett 

fortsatt arbete med mer empirisk data skulle behövas för att komplettera denna modell och även 

modellverktyget.  
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10 DISKUSSION 
Enligt litteraturstudien bör fiskdödligheten vara lägst vid bästa verkningsgrad eftersom 

strömningsförhållandena för fisken är mest gynnsamma vid denna belastning. Detta är dock något som 

resultaten från denna modell inte påvisar. Om endast en korrigering på grund av belastning skulle göras 

borde fiskdödligheten variera enligt detta avseende, vilket den inte gör i fallen för Kaplanturbinen där 

de relativa hastigheterna är så höga att endast korrigeringen i belastning påverkar resultatet. Det finns 

ingen fysikalisk förklaring till detta, men den matematiska är att den relativa öppningen är lägst i 

samband med 50 % belastningen som ger högst fiskdödlighet. Den relativa öppningen har en direkt 

korrelation till kvoten Vaxial/Cosθ som inverkar mer på fiskdödligheten än vad korrektionen i belastning 

gör, och ger fiskdödlighetskurvorna dess form.  

 

Att fiskdödligheten är lägre för Francisturbinen än för Kaplanturbinen i fallstudien i Fall 3 bör 

ifrågasättas då Francisturbinen generellt brukar ha högre fiskdödligheten, men också för att 

Francisturbinen är mindre i sina dimensioner än Kaplanturbinen, vilket gör att det absoluta utrymmet 

blir mindre och bör göra att fisken får det svårare att ta sig igenom levande. Däremot har 

Francisturbinen ett lägre varvtal, 190 varv/min mot Kaplanturbinen som har ett varvtal på 210 

varv/min, vilket gör att det relativa utrymmet i proportion till det absoluta (stillastående) utrymmet 

blir mindre för Kaplanturbinen. Dock är den bästa förklaringen till detta resultat att Francisturbinen 

har lägre relativa hastigheter vilket ger ett större utslag på korrigeringen av fiskdödligheten med 

avseende på den relativa hastigheten än vid höga relativa hastigheter. Detta ger ett stort utslag i 

fiskdödligheten vilken i detta fall blir obefintlig för Francisturbinen.  

Resultaten för samtliga fall visar att fiskdödligheten beror av fisklängden och att detta beroende har ett 

linjärt förhållande. Detta gäller för de undersökta längderna av fiskar och längderna där emellan. För 

fiskar som är längre eller kortare än detta finns fakta som talar för att fiskdödligheten inte följer det 

linjära förhållandet mot origo. Vid de empiriska försöken i Motala kan det ses att dödligheten böjer av 

för fiskar som är kortare än 10 cm och att lutningen på fiskdödlighetskurvan ökar något för långa fiskar. 

Därför finns det en osäkerhet i att anta att de framtagna ekvationerna i resultaten gäller för fiskar 

längre och kortare än de undersökta fisklängderna för varje fallstudie.  

Utformningen och bredden på fisken vid turbinpassage spelar roll, trots att ingen hänsyn har tagits till 

detta i beräkningsmodellen. Bredare fisk bör ha större sannolikhet att träffas oavsett var passagen 

antas ske. I modellen räknas det relativa utrymmet för passage utifrån det maximala utrymmet mellan 

två löpskovlar som fisken har att passera mellan. Om fisken sugs in precis innan en skovel passerar 

borde träffsannolikheten vara mycket högre än om den sugs in precis efter en skovel. Dock går det inte 

att veta exakt när och var i rotationen av skovlarna fisken kommer passera vilket försvårar vidare 

undersökning av relationen mellan fiskbredd och dödlighet. En annan aspekt vad gäller fiskens bredd är 

att om denna är bredare än avståndet mellan två skovlar, vilket den skulle kunna vara i en mycket liten 
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turbin, riskerar fisken då att fastna i turbinen om inte en intagsgrind finns placerad framför intaget och 

hindrar dessa fiskar att passera in i turbinen. 

Vidare antas fisken, utifrån empiriska försök, passera med bakfenan först. Dock utesluter detta inte att 

fisken skulle passera på någon annan ledd. Om fisken istället skulle passera i sidled får detta troligtvis 

konsekvenser för det relativa utrymmet och är inte undersökt i detta arbete, men något som skulle 

kunna utredas vidare. Också kan fiskens passage i radialled (för Kaplanturbinen) respektive axialled 

(för Francisturbinen) diskuteras. Denna är idag inte undersökt och därför finns ingen vetskap om var 

exakt fisken passerar. Fisken påverkas inte av centrifugalkraften, eftersom den har nästan samma 

densitet som vatten, men bör rimligtvis påverkas av tryckgradienter, och på så vis skulle detta kunna 

undersökas. 

Det finns många osäkerheter i dessa beräkningar som påverkar resultatet. Vissa av dem kan undvikas 

genom noggrann dimensionering och korrekt valda definitioner på löphjulsdiameter och en 

anläggningsspecifikt anpassad variation av β. Denna modell är utvecklad för att passa alla typer av 

anläggningar som har en Francis- eller Kaplanturbin. Däremot används den också för att beräkna 

fiskdödligheten i Fall 3 där en semi-kaplan turbin sitter installerad. I beräkningarna tas ingen hänsyn 

till detta, men eftersom beräkningarna är utförda genom att ta hänsyn till löpskovlarnas stigning och 

fiskdödligheten beräknas vid passage förbi skovlarna kan modellen ändå anses funktionell. Däremot 

antar modellen att flödet in i turbin ska kunna regleras av ledskenorna för att passa den uträknade 

inströmningsvinkeln vilket inte kan göras i Fall 3 eftersom ledskenorna där är fasta.  

Det är väldigt svårt att uppskatta osäkerheterna i den använda modellen. Dock är detta ett problem som 

troligtvis kommer uppkomma oavsett vilken modell som används. T.ex. i Fall 2, Tännfallet, skiljer sig 

resultatet från den använda modellen markant jämfört med modellverktyget som i stort sett använder 

samma grundekvationer. Däremot sträcker sig felmarginalen för modellverktyget vid låg belastning 

mellan 0 och 100 % fiskdödlighet vilket kan ses i Figur 48, Bilaga 6, och detta indikerar på att 

osäkerheterna även i denna modell är väldigt hög.  

Forskning kring fysiologiska effekter på fiskar vid passage genom turbin visar att det är just de 

mekaniska skadorna som åsamkar mest skada. Dock beräknas detta gälla för fungerande maskiner som 

arbetar i gynnsamma förhållanden. Vid mera ogynnsamma förhållande, ojämnt flöde, hög kavitation och 

vibrationsproblem är det möjligt att dödligheten orsakas av andra fenomen i större utsträckning än de 

mekaniska skadorna och det är mycket möjligt att dessa resultat inte ger en verklighetsankyten bild av 

fiskdödligheten i detta avseende.  

Dessutom finns andra stora osäkerheter vad gäller beteendemönster för fiskar och dess val av 

vandringväg. Med en hög beräknad fiskdödlighet vid turbinpassage kanske endast en bråkdel av de 

uppströmslevande fiskarna med en längd som kan ta sig igenom intagsgrinden verkligen passerar där 
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och därmed är det mycket möjligt att fiskdödligheten i antal döda fiskar inte är påtaglig. Ett argument 

som stärker detta är att vibrationerna från turbinen ofta skickar ut varningssignaler till vattenlevande 

djur och om dessa vibrationer är tillräckligt starka har de då möjlighet att undvika att gå genom 

intagsgrinden och välja en alternativ väg.  

En annan aspekt som är värd att belysa är relationen mellan den nominella diametern och 

fiskdödligheten för Francisturbinen. En undersökning av detta visar att en stor osäkerhet i 

fiskdödligheten finns beroende på var i höjdled fisken sugs in i löpskoveln. Detsamma gäller för 

Kaplanturbinen, d.v.s. beroende på var i radialled i löphjulet fisken passerar påverkar detta 

fiskdödligheten. Dock är detta något som är svårt att ta hänsyn till i beräkningar, eftersom 

beteendemönster för passage saknas. Därför kan dessa resultat anses tillräckligt bra i detta avseende.  

Trots stora osäkerheter visar denna studie dock att fiskdödligheten är påtaglig och påverkas av val av 

turbin som såväl andra tekniska lösningar för att förhindra fiskar att passera turbinen. Däremot saknas 

för tillfället åtgärdsprogram för att minska fiskdödligheten. En förklaring till detta kan vara att 

vattenkraften redan är en välutvecklad teknik med hög verkningsgrad vilket gör att incitament till att 

ändra denna endast för att minska fiskdödligheten inte räcker till. En annan förklaring till detta kan 

tänkas vara att huvuddelen av Sveriges anläggningar är av äldre slag och prövade i domstol enligt lag 

från 1918 vilket inte ställer krav på fiskvägar och fiskvänliga turbiner, men i samband med att EU:s 

ramdirektiv infördes ändrades lagstiftiningen och fiskarnas vandringsmöjlighet fick återigen betydelse 

och förhoppningsvis kommer resultaten givna i denna rapport att kunna bidra till en långsiktig och 

hållbar framtid för vattenkrafttekniken, både miljömässigt och ekonomiskt.  

11 SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 
Slutsatsen som kan dras efter att ha dimensionerat de olika utbyggnadsförslagen, beräknat 

fiskdödligheten för dessa och nuvarande turbiner samt gjort en djupare analys av resultaten är att: 

Fiskdödligheten påverkas av val av turbin, dess designparametrar och turbindimensioner, vilka 

påverkar fiskdödligheten i stor utsträckning. Vad gäller de fysikaliska faktorerna påverkar dessa inte 

fiskdödligheten i någon större uträckning. Däremot står fiskens längd i direkt relation till 

fiskdödligheten och i många fall kan det vara svårt att förutse fiskens beteendemönster. Vidare 

besvaras delfrågorna från kapitel 2.3 Frågeställning.  

 Hur påverkar driftförhållande, varvtal och storlek på turbin fiskdödligheten? 

Genom att undersöka olika driftförhållande, d.v.s. fiskdödligheten vid olika belastning kan slutsatsen tas 

att detta påverkar fiskdödligheten. Högst fiskdödlighet för Kaplanturbinen sker vid ca 50 % belastning 

och för Francisturbinen sker högst fiskdödlighet vid 100 % belastning.  
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Generellt är det högre relativa hastigheter i Kaplanturbinen vilket gör att fiskdödligheten vid lägre 

laster är högre för en Kaplanturbin än för en Francisturbin. Att fiskdödligheten för en Francisturbin är 

låg vid låg belastning kan förklaras genom att fiskdödligheten korrigerats med avseende på den relativa 

hastigheten. För Francisturbinen är denna oftast så pass låg att en kollision med en löpskovel inte 

medför någon fara för fisken.   

En mindre diameter ger högre genomströmningshastigheter vilket borde gynna att fisken hinner ta sig 

igenom, dock har en minskad diameter visats ge ökad fiskdödligheten i Francisturbinen. Slutsatsen som 

kan dras av detta är att en mindre diameter ger en ökning av den relativa hastigheten vilket ger utslag 

på korrektionsfaktorn korr(w) som ger högre fiskdödlighet vid högre belastning. För att fiskdödligheten 

ska påverkas av denna korrektion måste den relativa hastigheten understiga ca 10 m/s. Detta gäller 

både Kaplan- och Francisturbinerna.   

Utifrån känslighetsanalysen dras slutsatsen att fiskdödligheten för Kaplanturbinen är känsligare för 

dimensioneringsfel än Francisturbinen vid val av Q11. Ett lägre Q11 ger större turbindimensioner vilket 

leder till en minskad fiskdödlighet. Detsamma gäller för Francisturbinen. Beräkningar visar också att 

om löphjulsdiametern för en Kaplanturbin minskas med 5 % skulle detta ge ca 10 % högre fiskdödlighet 

för en fisk med en längd om 26 cm och en ökning med 5 % ger en minskning av fiskdödligheten med ca 

10 %.  

Vad gäller storlek och varvtal på turbinen ger en mindre turbin alltså högre fiskdödlighet jämfört med 

en större av samma typ. Detta för att varvtalet för den mindre turbinen är högre och att 

genomströmningshastigheten också är större vilket ger en högre relativ hastighet. 

 Är Francis- eller Kaplanturbinen mest fiskvänlig? 

Generellt är Kaplanturbinen mer fiskvänlig än Francisturbinen, men för en Francisturbin med en låg 

relativ hastighet kan denna, beroende på fall och förhållande, ge ett mindre utslag på fiskdödligheten 

och därmed vara mer fiskvänlig.  

 Hur påverkas fiskdödligheten av fiskens längd och utformning? 

Fiskdödligheten ökar med en ökad fisklängd och vid undersökning för en specifik belastning har 

fiskdödligheten ett linjärt förhållande till fisklängden med utgångspunkt i origo. Francisturbinen är 

generellt mer känslig för en ökning av fiskens längd än en Kaplanturbin.  

Vad gäller utformningen av fisken har denna hög relevans när det gäller passage genom intagsgrinden 

och om en fingrind sätts vid intaget försvårar detta långa fiskar att passera. Vid vidare beräkning av 

fiskdödligheten bör spaltbredden på denna i första hand beaktas enligt ekvation (23) för att ta reda på 

vilka fisklängder som är relevanta för beräkning.  
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 Påverkas fisken av fysikaliska faktorer vid passage via turbin och om, i vilken utsträckning? 

Till största del uppkommer skadorna på fisken av de rörliga delarna, t.ex. löpskovlarna. Inga kvalitativa 

beräkningar har hittills gjorts av hur fisken påverkas av andra rörliga delar i turbinen, t.ex. 

ledskovlarna, varav ett uttalande om detta inte kan göras. Däremot visar forskning att vid fallhöjder 

som understiger 30 meter förväntas inga tryckrelaterade skador åstadkommas. Vid fallhöjder högre än 

detta kan fisken påverkas och hur mycket skada den tar beror av fiskart, ålder och storlek på fisken. 

Skador på grund av kavitation, hastighetsförändringar och andra fysikaliska faktorer anses heller inte 

vara skadligt för fisken.  

Utifrån detta kan slutsatsen dras att fisken inte påverkas av fysikaliska faktorer, som kan ge biologiska 

eller kemiska skador, men påverkas i stor utsträckning av de mekaniska skadorna som uppkommer vid 

kollision med en eller flera löpskovlar i turbinen.  

 Hur stor säkerhet har de presenterade resultatet och i vilka modell- och designparameterar 

ligger största osäkerheten? 

Resultaten från dessa beräkningar kan anses ha ganska stor osäkerhet utifrån många aspekter, från 

teknisk turbinspecifikation till beteende på fiskarna. Utifrån jämförelser av två modeller (den använda 

och ett modellverktyg) kan slutsatsen tas att val av funktion för att variera skovelvinkeln β är av största 

vikt och ger ett stort slumpvis utslag på fiskdödligheten. Att just denna vinkel har stor betydelse är 

oroväckande eftersom denna är svår att uppskatta korrekt. Kaplanturbinen har t.ex. osäkerheter för var 

i radialled fisken passerar vilket påverkar vinkeln β eftersom denna beror av rotationshastigheten och 

ger utslag på fiskdödligheten. För Francisturbinen ligger också en osäkerhet i hur β väljs, men det ligger 

också en stor osäkerhet i att diametern D definieras som konstant när löphjulet egentligen är 

konformat. Därför är det viktigt att välja en rimlig diameter vid beräkning av fiskdödligheten för 

Francisturbinen. Det är den nominella diametern som definieras enligt dimensionering och 

turbinspecifikationer och om denna används vid beräkning ger detta en fiskdödlighet för passage vid 

löphjulets botten. Dödligheten där är lägre än om passagen hade antagits ske vid löphjulets mitt där en 

mindre diameter erhålls. 

Korrektionen som gjorts med avseende på den relativa hastigheten och belastningen är något som är 

framtaget genom modellanpassning utifrån empirisk data vilka delvis är tagna ur Monténs försök, men 

också från nyare data från olika kraftanläggningar i Sverige och utomlands. Slutsatser från Monténs 

försök och modell påvisar likheter vad gäller den relativa hastigheten och belastning. Vad gäller den 

relativa hastigheten påpekas att om denna understiger 6 m/s för en Francisturbin sker ingen påtaglig 

risk för fiskdödlighet och för denna modell ligger denna gräns vid ca 10 m/s vilket kan anses som 

överrensstämmande.  
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 Hur kan fisken hindras att passera genom turbin och vilka fiskar och längder kan stängas ute för 

de specifika fallen? 

Vad gäller risken för fiskdödlighet för nedströmsvandrande fiskar genom turbin kan denna idag 

minskas, dels genom att välja fördelaktiga turbiner, men också genom att utforma och installera 

optimalt anpassade fysiska avledare, som intagsgrind till turbin. Detta är av stor vikt för att hindra fisk 

med hög sannolikhet att ta skada i turbinen att passera. Däremot är det viktigt att försäkra sig om att 

fisken kan ta sig ifrån intagsgrinden så att den inte dör på grund av att den har fastnat mot grinden. Det 

är också av stor vikt att undersöka alternativa fiskvägar för att säkra fortplantningen av de arter som är 

mer beroende av nedströmsvandring. 

11.1 REKOMMENDATIONER 
Nedan följer rekommendationer utifrån resultatet för samtliga anläggningar och de fall som är utredda.   

11.1.1  Fall 1 Untra 
Det alternativ som ger lägst fiskdödlighet för Untra kraftverk skulle vara att bygga en ny anläggning 

med en större Kaplanturbin (utbyggnadsförslag 2), då fiskdödligheten är lägst för samtliga belastning 

för ”Kaplan 340 m3/s”, men förslag 1 ”Kaplan 85 m3/s” är även det ett bra alternativ jämfört med de 

befintliga Francisturbinerna. Fiskdödligheten vid fullast för förslag 2 är 88 % lägre än fiskdödlighet i 

nuvarande Francisturbin och för utbyggnadsförslag 1 är dödlighet vid fullast ca 60 % lägre än 

nuvarande turbin. 

Den befintliga intagsgrinden som är 70 mm släpper igenom alla fiskar som kan tänkas förekomma och 

bör bytas ut mot den undersökta fingrinden som är 20 mm. Detta skulle hindra 25 cm långa fiskar och 

ålformad fisk längre än 80 cm att passera. Den maximala dödligheten utifrån dessa längder, om 

utbyggnadsförslag 1 väljs, skulle då för högryggade och långsträckta fiskar bli ca 9 % medan 

dödligheten för kraftverket när det gäller ål skulle kunna stiga precis över 20 %.  

Vid utbyggnation av Untra kraftverk rekommenderas ur ett teknoekonomiskt perspektiv 

utbyggnadsförslag 1, vilket är baserat på tidigare utbyggnadsförslag. Anläggningen bör vidare installera 

en fingrind och med den låga beräknade fiskdödligheten som då uppkommer anses detta förslag också 

ge en miljömässig hållbarhet med hänsyn till dess bidrag till en låg fiskdödlighet. 

11.1.2  Fall 2 Tännfallet 
I Tännfallet bör en Kaplanturbin väljas vid byggnation av ett nytt kraftverk. Fiskdödligheten för den 

dimensionerade Kaplanturbinen är ca 50 % lägre än om en Francisturbin dimensionerad för samma 

fallhöjd och flöde skulle väljas. 

Nackdelen med att välja en Kaplanturbin är att den måste ha 6 blad vilket gör att den blir otymplig att 

installera och kräver egentligen en sughöjd om -6 meter, men då anläggningen i detta fall är småskalig 

anses detta för omfattande och därför har en sughöjd om -3 valts. Detta gör att Kaplanturbinen kommer 
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ha ett högre varvtal och kan även få problem att utnyttja hela belastningsintervallet utan att 

kavitationsrisken blir för hög. 

Vad gäller fingrinden förväntas denna, med 25 mm spaltavstånd, att hindra fiskar längre än 30 cm och 

ålar längre än 90 cm att ta sig igenom. Dock förekommer inte ål i området och den längsta uppmätta 

fisken har varit 41 cm vilket gör att fiskdödligheten aldrig kommer överstiga ca 40 % för den nya 

Kaplanturbinen i vattendraget i Tännån.  Detta anses vara rimligt och att bygga en ny kraftstation med 

en Kaplanturbin med de dimensioner detta arbete presenterar tillsammans med en 25 cm fingrind är 

att rekommendera.  

11.1.3  Fall 3 
Fiskdödligheten för den nuvarande Kaplanturbinen i Fall 3 är högre än för tvillingfrancisturbinen som 

satt där innan, vilket i detta fall motsäger att en Kaplanturin är mer fiskvänlig än en Francis. 

Fiskdödligheten i Francisturbinen var 0 % och detta beror av det låga flödet som gav mycket låga 

relativa hastigheter och fisken antogs därför klara en kollision med en löpskovel utan att avlida.  

För den befintliga Kaplanturbinen är fiskdödligheten 27 % högre vid halvlast än vid fullast, vilket gäller 

för en 26 cm lång fisk. Den procentuella dödligheten skulle halveras om turbinen körs vid maximal 

slukförmåga och belastning jämfört med att köra turbinen vid 2 m3/s. Därför rekommenderas detta för 

att minimera fiskdödligheten.  

Också rekommenderas att en fingrind med ett spaltavstånd på 18 mm installeras istället för det 

befintliga som är 32 mm. Den nuvarande grinden släpper igenom fiskar som är 40 cm och kortare samt 

alla ålar som simmar mot grinden. Om ett spaltavstånd på 18 cm väljs kommer fortfarande ålar kortare 

än 70 cm att passera och dessa då med en fiskdödlighet som överstiger 70 %, men när det gäller 

fiskarna hindras högryggade vid en längd av 20 cm och långsträckt fiskar med en längd av ca 25 cm 

vilket maximalt ger en fiskdödlighet för anläggningen på ca 26 %. 
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12 FRAMTIDA ARBETE 
I ett framtida arbete bör hänsyn tas till hur utformning på fisken påverkar träffsannolikheten. Hänsyn 

bör också tas till vad för utförande av Kaplan- och Francisturbin det är. Detta skulle kunna göras genom 

att utvidga modellen och inkludera ledskenorna i beräkningarna. Detta har inte gjorts i arbetet då 

beräkningarna är gjorda i omvänd ordning. D.v.s. att genom beräkningarna kan den ledskenevinkeln 

som motsvarar respektive flöde räknas ut, men eftersom varje turbin är unik är sannolikheten inte så 

stor att förhållande mellan löpskovlar och ledskenor (i en fullt reglerbar Kaplan) och ledskenor (och 

konstant löpskovelvinkeln) i en Francis är densamma för olika anläggningar. Att utveckla en modell 

som tar hänsyn till detta är inte någon omöjlighet, dock krävs väldigt specifik information kring den 

undersökta anläggningen, vilket kanske inte är så lätt att tillgå.    

Vidare bör en modell utvecklas där fiskdödligheten räknas ut för passage vid olika radie på löphjulet för 

Kaplanturbinen och olika höjder för Francisturbinen. Detta skulle sedan slås ut på en medeldödlighet 

för att få ett mer noggrant resultat av sannolikheten för fiskdödlighet vid turbinpassage.  

13 ERKÄNNANDE 
Detta arbete syftade först till att använda Elforsks modellverktyg framtaget av Kjell Leonardsson. På 

grund av en något bristfällig användarvänlighet samt en ambition av att validera och förstå modellen 

och ekvationerna som används producerade jag ett eget excelark där jag undersökte fiskdödligheten på 

egen hand. Eftersom vissa justeringar har gjorts i modellen när det gäller löpskovelvinkeln, β,  
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15 BILAGOR 

1 - FRANCISTURBINER STATISTIK 

 

 

(Holmén, u.å)



FÖRLUSTER AV NEDSTRÖMSVANDRANDE FISK VID TURBINPASSAGE                Stålered J. 2014 

 

 

 83 

2 - KAPLANTURBIN STATISTIK 

 

 

(Holmén, u.å)  
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3 – LÄMPLIGT SYNKRONVARVTAL
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4 - TURBINBLADSVINKELN β  

 

FIGUR 42:  Turbinbladsvinkeln för Francis- och Kaplan-turbin vid olika strömningsförhållanden mellan bladens 

perifera hastighet och vattnets inflödeshastighet (MONTÉN, 1985). 
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5 – TVÄRSNITT FRANCIS- OCH KAPLANTURBIN  

 

FIGUR 43:  Genomskärning av en Francisturbin (ESHA,  2004). 

 

FIGUR 44:  Genomskärning av Kaplanturbin (ESHA,  2004). 
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6 – MODELL VS MODELLVERKTYG 

 

FIGUR 45:  Jämförelse mellan modell och modellverktyg i Untra kraftverk.  

 

FIGUR 46:  Jämförelse mellan modell och modellverktyg i Tännfallets kraftverk.  
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FIGUR 47:  Jämförelse mellan modell och modellverktyg i Fall 3s kraftverk.  

 

FIGUR 48:  Illustration över figurvisning i modellverktyget där 2,5:e och 97,5;e percentilen visas. Detta indikerar 

alltså att resultatet kan ligga inom dessa ramar för ett resultat som presenteras.  Beräkningarna för dessa är 

gjorda för en fisklängd om 26 cm.  
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