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En billig reserv för framtiden
Snart kan det behövas ny elproduk-
tion i Sverige. När ett ökat behov upp-
står, är vattenkraften ett alternativ. 

Vattenkraften är idag utbyggd till
64 TWh. Den skulle kunna byggas ut
med ytterligare 130 TWh. Med de
elpriser som rådde i mitten av 1990-
talet bedömdes dock endast 27 TWh
vara ekonomiskt att bygga ut.

Intresset för vattenkraft har ökat.
Det krävs stora investeringar,  men å
andra sidan är drift- och underhålls-
kostnaderna låga under mycket lång
tid. Bränslet – vattnet – är gratis. 

En annan orsak till ökat intresse är
miljöavgifter för bränslebaserad el-
produktion. 

Någon större utbyggnad är idag
dock inte aktuell. Riksdagen har
beslutat att i lag skydda de fyra stör-
sta oreglerade älvarna; Torne älv,
Kalix älv, Pite älv och Vindelälven,
från utbyggnad, samt ytterligare ett
15-tal älvar och älvsträckor. Beslutet
gör det omöjligt att få något större till-
skott från vattenkraften. 

Däremot är det möjligt att för-
bättra befintliga vattenkraftverk
något. Staten betalar bidrag till för-
bättringar och nybyggnad av små
vattenkraftverk på under 1500 kW.

Alla nya vattenkraftprojekt som
idag är möjliga att genomföra, ger
små energitillskott. Trots det kan
summan av många små tillskott öka
vår vattenkraftproduktion.  

Våtårsexport 
och torrårsimport

Normalt kan vi producera 190 TWh
vattenkraft i Norden. Extrema våtår
kan det handla om 20 procent extra

tillrinning, det vill säga 40 TWh. Av
dessa kanske 30 TWh kan utnyttjas
för elproduktion. Det gör att behovet
av fossila bränslen och kärnkraft min-
skar under våtår. 

Normalår utnyttjas all billig elpro-
duktion i Sverige. All kärn- och
vattenkraft och en mindre del av kraft-
värmen producerar för fullt.

Torrår kan det vara fråga om 40
TWh mindre tillrinning till det nor-
diska systemet. Vid torrår, och om
elbehovet ökar, kan det bli aktuellt att
använda en större del av de dyrare och
miljömässigt sämre fossila bränslena.

Men med fler kablar mot kontinen-
ten kan Sverige exportera el under
vattenrika år. Under torrår kan vi
också täcka en del av vårt elbehov
genom import främst från Danmark
och Tyskland. 

Vattenkraftens unika reglerbarhet
får mervärden när den samkörs med
ett värmekraftsystem som det konti-
nentala. 

Den svenska elproduktionen kan
ersätta kolbaserad elproduktion i våra
södra grannländer. Det tjänar alla på.

Med Sveriges miljöeffektiva elpro-
duktion innebär det en konkurrens-
fördel även för utländska kunder. 

I Sverige har vattenkraft länge varit
grunden för billig och säker elförsörj-
ning. Vår erfarenhet av vattenkraft-
producerad el är hundraårig. Vatten-
kraftens betydelse kommer att bestå
även under överskådlig framtid. 

Fördelarna är många. Den är ren,
inhemsk och ofta av stor regional
betydelse. Den är billig, säker och för-
nyelsebar. 

Vattnets värde varar.

Stålindustrin i Sverige är stora elförbrukare. I Ramnäs 
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 tillverkas ankarkättingar.
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Mats Leijons generator innebär att
teknikutvecklingen tagit ett rejält
skutt framåt. Med Powerformer kan
elen ledas direkt ut på nätet utan mel-
lanliggande transformator. Det ger
bättre prestanda, högre verknings-
grad, lägre driftkostnader och min-
skad miljöpåverkan. Mats har fått en
rad prestigefyllda utmärkelser för sin
uppfinning och utnämndes sommaren

2000 till professor vid Uppsala uni-
versitet.

Som tonåring hade han ingen tanke
på att bli tekniker eller att ägna sig åt
kraftbranschen. 

– Nej, när jag var 15–16 år var jag
inte särskilt intresserad av skolan, då
var det golfen som gällde. 

Efter gymnasiets naturvetenskap-
liga linje gjorde han lumpen och triv-

des så bra att han fortsatte som offi-
cer vid kustartilleriet i Göteborg.

Det som fick honom att välja en
helt ny karriär var bland annat en
skjutövning med ett gäng Chalmers-
teknologer. De blev så imponerade av
Mats sätt att räkna ut skjutvinklar och
avstånd, att de rådde honom att söka
till Chalmers. Han gjorde det och bör-
jade läsa elektroteknik. Tre år senare

– Det är lättare att göra ett tekniskt genombrott i en traditionsrik

bransch, där man tror att alla sanningar är fastlagda, än i en ny

bransch.

Det säger Mats Leijon, mannen som ställt alla begrepp om elektro-

magnetism på ända och uppfunnit högspänningsgeneratorn

Powerformer.

Mats Leijon, uppfinnare:

Ställde gamla sanningar 
på huvudet

I mer än undra år byggdes alla kraftgeneratorer på samma sätt. Elström upp till 20 kV genererades med isolerade, rektangulära kopparledare i sta-
torn. Innan transporten i elnätet höjde en transformator spänningen till 130 eller 400 kV för att minska överföringsförlusterna.



19

Powerformer, elen leds direkt ut på nätet utan mellanliggande transformator. Detta ger bättre prestanda, högre verkningsgrad, lägre driftskostnad
och minskad miljöpåverkan.



tog han sin civilingenjörsexamen och
fyra år därpå, 1987, doktorerade han
i högspänningsteknik.

– Man behöver inte vara fokuserad
hela tiden, men man ska vara det när
det behövs. 

Efter doktorsexamen kom Mats till
ABB:s forskningsavdelning, Corpo-
rate Research, i Västerås. De första
åren arbetade han med diagnostik och
mätteknik. 

I början av 1990-talet började han
fundera på hur elektromagnetismen
fungerade. 

– 1800-talets tekniker tänkte rätt,
men de hade begränsad beräkningska-
pacitet och det ledde till fysikaliska fel.
Senare generationer försökte kompen-
sera felen, men detta ledde till nya
begränsningar. Man kan förebygga
problem genom att titta på hur saker
är konstruerade och hur de borde se ut.

– Jag berättade inte särskilt mycket
om mina tankar, innan jag presente-
rade dem 1993. Jag hade inte gjort så
många beräkningar, men visste att jag
var på rätt väg. Fysiken är enkel och
det säger sig självt hur det ska vara.
Men det var många som sade ”det går
inte” eller ”det kommer inte att fun-
gera”.

Chefen för forskningsavdelningen,
Harry Frank, var dock med på
noterna och efter ett möte med ABB:s
dåvarande Sverigechef Bert-Olov
Svanholm fick Mats klartecken att
fortsätta. Han satte ihop en egen
utvecklingsgrupp med ett 20-tal tek-
niker som inte jobbade med kraftge-
nerering – det gällde att se på proble-
men med nya ögon. Sedan gick det
fort. Arbetet började 1995 och 1998
presenterades Powerformer. 

Finessen är inte bara sättet att

utnyttja elektromagnetismen, utan
också materialvalet.

– Traditionellt har man ofta använt
ett hopkok av material. Epoxy som
generatorisolation, styren i ledarisola-
tionen och oljor i transformatorerna.

– I dag ska materialen gå att åter-
vinna. Därför använder vi stål, kop-
par och aluminium i generatorn och
tvärbunden polyeten i kablarna och
kylrören.

För ABB har den nya generatorn
naturligtvis stor betydelse även om
Alston Power har licensierat tekniken.

– Det säljs kraftanläggningar över
hela världen och Powerformer funge-
rar som en ”dörröppnare”. Man hör
ofta att det inte byggs någon ny kraft,
men det är en missuppfattning. Det
byggs årligen kraftverk för 80 miljar-
der US dollar, cirka 850 miljarder kro-
nor (juni 2001).

Mats hävdar att intresset för förny-
bara energikällor såsom vattenkraft
kommer att öka, inte minst om Kyoto-
protokollet ska bli verklighet.

– Vi kommer att behöva krama ur
varenda droppe ur vattenkraften och
det behövs också nya anläggningar.
De kommer inte att se ut som de som
uppfördes efter andra världskriget, då
det framför allt gällde att snabbt
bygga ut elkraften. Det går att kombi-
nera vattenkraft och miljöintressen.

Mats Leijon, mannen som vände upp och
ner på förutsättningarna för elproduktion i
världen.



21

I mer än hundra år byggdes alla
kraftgeneratorer på samma sätt.
Elström upp till 20 kV genererades
med isolerade, rektangulära kop-
parledare i statorn. Innan transpor-
ten i elnätet höjde en transforma-
tor spänningen till 130 eller 400
kW för att minska överföringsför-
lusterna.

Men de fyrkantiga ledarna har
nackdelar – belastningen av det
elektriska fältet är ojämn. Det blir
mycket starka fält i hörnen och
isoleringen klarar bara en viss
effektgräns. Dessutom blir det en
ojämn – och hög – värmeutveck-
ling. I praktiken kan en generator
med fyrkantiga ledare inte ge mer
än 30 kV.

Powerformer har först och
främst en annorlunda lindning i
statorn. De fyrkantiga kopparle-
darna med isolering av en epoxy-
hartsblandning har ersatts av
runda högspänningskablar med
polymerisolation. Det gör det möj-
ligt att generera spänning upp till
400 kV. 

Det beror till stor del på den
runda formen. I en rund kabel blir
belastningen jämt fördelad och
ledar- och isolationsmaterialet
utnyttjas maximalt. Dessutom
stannar det elektriska fältet inom
kabeln och det minskar värmeut-
vecklingen. 

Även statorn har ny konstruk-
tion. Kablarna träs i hålförsedda
spår som går radiellt ut från sta-
torns inre. 

Powerformer kan användas i
såväl små vindkraftverk som stora
vattenkraftverk. Effekten kan vari-
era från 1–2 MW upp till 800 MW,
med olika antal poler och olika
antal varvtal. Den första testan-
läggningen finns i Porjus vatten-
kraftverk i Luleälven, den ger 45
kV och 11 MWA. I kraftverket i
Porsi ersätts ett av de tre aggrega-
ten från 1958 av en Powerformer i
full skala. Under 2001 ska den ge
155 kV och 75 MWA.

Eskilstuna Energi & Miljö har en
Powerformer i sitt nya biobränsle-
eldade kraftvärmeverk. Mats kallar
den för en turbovariant. När den
testkördes i juni 2000, slogs
världsrekord i generatorspänning.
Den uppnådde 136 kV driftspän-
ning och 177 kV vid övermagneti-
sering. (Det betyder att man ökar
generatorns elektromagnetiska
fält, för att se om den klarar
exceptionella förhållanden.) En tra-
ditionell anläggning hade körts
sönder om den utsatts för samma
prov.

Samtidigt med Powerformer
utvecklades Dryformer som bygger
på samma principer. Det är en
oljefri transformator för kraftöver-
föring. 

Sommaren 2000 presenterades
Windformer, ett helt koncept för
stora vindkraftanläggningar och
våren 2001 kom Motorformer, en
högspänningsmotor.

FAKTA
– Men även gamla anläggningar

kan hanteras på ett bra sätt. Se bara
på Mörrumsån. Med sina sex vatten-
kraftverk är det ett av Sveriges mest
reglerade vattendrag, samtidigt är lax-
fisket fantastiskt. Fiskeintressena och
vattenkraften går hand i hand och det
är dit vi ska komma.

Sin egen drivkraft beskriver han så
här: Jag vill inte bara simma runt, utan
vill göra något vettigt.

– Nu känner jag mig rätt nöjd, det
vi åstadkommit är banbrytande. Det
är ett viktigt steg för energiproduktio-
nen i hela världen.

– Men det har varit intensiva år
som tagit mycket tid och uppmärk-
samhet. Nu hoppas jag kunna ta det
lugnare och ägna mig mer åt familjen.
Vi har fem barn. Det äldsta är 14 år,
de yngsta är tvillingar som föddes i
januari 2000.

Hur det går med den ambition åter-
står att se. Sedan sommaren 2000 är
Mats professor vid Uppsala universi-
tets nya energilinje, där miljö och
energikunskap kombineras. 

– Kombinationen miljö och energi
lockar mig och jag tror att det är vik-
tigt för Sverige att utbildningen sköts
på rätt sätt. Med bra grundutbildning
kan vi gå förbi resten av världen. 

– På vissa områden har vi ett
ordentligt försprång, mycket tack
vare att vi i det här landet kan jobba
tillsammans på olika nivåer och inte
är hierarkiskt styrda.

– Om vi i ska kunna behålla för-
språnget behövs fler människor som
tänker i nya banor. Därför tycker jag
att alla ska skaffa sig en bra utbild-
ning. Det är ingen katastrof att hoppa
av gymnasiet ett tag, bara man åter-
vänder. Dessutom ska man läsa vidare
efter gymnasiet och helst också efter
civilingenjörsexamen. 

– Däremot behöver man inte vara
stenhårt fokuserad hela tiden, man
ska ha roligt också.
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32-årige Peter Hjerthén i Karlstad har
redan lång erfarenhet av kraftbran-
schen. Han gick 4-årig tekniskt gym-
nasium med inriktning mot elkraft
och fick jobb direkt som driftmästare
på dåvarande Uddeholm kraft (idag
Birka Energi). Från driftcentralen
styrdes och övervakades såväl drift
som högspänningsnät i hela Värm-
land.

– Man jobbar ensam, så när det
händer något är det jättemycket att
göra. Däremellan är det mest över-
vakning och det kan bli lite långtrå-
kigt

Efter två år sökte han till Teknik-
avdelningen.

– Där svarade man för konstruk-
tion av kontrollutrustning till vatten-
kraftstationer och ställverk. Den för-
sta tiden fick jag gå tillsammans med
en erfaren tekniker. Det var ett jätte-
bra upplägg, jag lärde mig mycket.

På avdelningen var Peter bland
annat involverad i konstruktion av
kontrollutrustning till Lettens kraft-
station i Sysslebäck, Knons kraftsta-
tion i Hagfors och Röjdåfors kraft-
station tre mil norr om Torsby.
Arbetet bestod i framtagning av krets-
schemor, montageritningar och tabel-
ler för byggnation av ny kontrollut-
rustning. När erfarenheten ökade fick
han delta i inköpsprocessen och pro-
grammera styrsystemen. 

Numera hör det inte till vanlighe-
ten att det byggs nya vattenkraftverk

i Sverige. Ett av de färskaste exemplen
är Rottnens kraftverk i Rottneros. Det
första spadtaget togs våren 1997. Två
år och drygt 100 miljoner kronor
senare invigdes det i april 1999.

Det nya kraftverket innebar att två
gamla verk kunde stängas efter när-
mare 70 år, det i Skarped från 1927
och det i Rottna från 1935. Års-
produktionen i det nya verket är 40
miljoner kilowattimmar, kWh. Det
motsvarar årsbehovet för 8 000 hus-
hållskunder.

– Underjordsarbetena var mycket
omfattande med totalt 1 400 meter
tunnlar och en maskinhall 40 meter
under Rottnans yta, berättar Peter
som var delprojektledare för eldelen. 

I hans budget på 10,5 miljoner
kronor rymdes styrsystem och trans-
formator. Han ansvarade för upp-
handlingen av all el, montaget, pro-
grammeringen av styrsystemet samt
drifttagningen. 

Drifttagningen tar två, tre månader
och då provas all utrustning. Först
varje enskild del, sedan helheten.

Det är något visst med vattenkraft. Det tycker i alla fall Peter Hjerthén

som efter tio månader i konsultbranschen återvände till

kraftbranschen.

– Jag har upptäckt att jag helst vill jobba med vattenkraft och då får

jag nog roligare och intressantare arbetsuppgifter på Birka Energi.

– Naturligtvis är jag vattenkraftanhängare, vattenkraften är ju grunden för all industri, säger
Peter Hjerthén på Birka Energi. Det är roligt att se de gamla vattenkraftverken i till exempel
Forshult och Munkfors och att sedan komma in i Rottnen, vårt allra nyaste verk.

Arbetsplats: Vattenkraftverk
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– Det är den roligaste delen av job-
bet, det är då man ser om man tänkt
rätt.

Våren 1999 tog Peter steget över till
konsultbranschen.

– Jag var inte trött på jobbet, men
fick ett bra erbjudande och efter nio
år kändes rätt att prova något nytt.

Han blev teamledare för konsult-
firmans elavdelning i Karlstad. 

– Jag fick fler administrativa upp-
gifter, var med och räknade på olika
jobb, lämnade offerter och deltog i
försäljningsarbetet. Det var en nyttig
erfarenhet, innan dess hade jag bara
haft inköparens roll.

Efter ett knappt år gick han tillbaka
till Birka Energi, men till nya arbets-
uppgifter. Birka har totalt 200 kraft-
stationer från Emån i söder till Ume-
älven i norr, många är ganska små.
Peter blir projektledare och ska se till
att anläggningarna förnyas. Han ska
ta fram beslutsunderlag till styrelsen,
se till att besluten genomförs och
svara för upphandlingen. 

– Det är intressant att vara konsult,
men till nackdelarna hör att man inte
riktigt vet vilka arbetsuppgifter man
får ägna sig åt. Jag har upptäckt att jag
nog helst vill arbeta med kraftstatio-
ner och det kommer jag att få göra nu.

– Det finns många olika sorters
jobb i kraftbranschen och jag tycker
definitivt att det är en bransch att
satsa på. Många kraftföretag står
inför stora pensionsavgångar, så det
kommer att behövas folk. Det finns
också bra möjligheter att flytta på sig
internt och prova olika arbetsuppgif-
ter.

– Den som vill jobba med samma
saker som jag, ska veta att elläran är
grunden. Elkraft och elmaskiner är
andra viktiga ämnen som man ska
lägga ner tid på.

Rottnens kraftverk ligger alldels vid riksväg 45 i Rottneros. Utformningen och färgsättningen
har fått värmländsk prägel. Förebilden för den lilla åttkantiga byggnaden ovanför ventilations-
schaktet är ett lusthus i Rottnerosparken. 

Kraftverket är byggt med största möjliga miljöhänsyn. Det finns till exempel ingen smörjolja
som kan orsaka oljeläckage, istället har man använt teflonlager.
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De senaste åren har vattenkraften
hamnat lite grand på undantag. Kraft-
företagen har skurit ner, det byggs få
nya anläggningar och de vattenkraft-
utbildningar som finns, bland annat
den vid Luleå Tekniska Universitet.
LTU, har inte lockat tillräckligt
många studenter.

– Vattenkraft upplevs inte som en
framtidsbransch på samma sätt som
IT och media. Men det är en bransch
som har framtiden för sig! Den rym-
mer mycket högteknologi och det
finns en nära koppling till miljöfrå-
gorna. Därför gör vi en storsatsning
på ett vattenkraftcenter, Hydro Power
University, HPU, med både utbildning
och forskning, berättar universitets-
lektor Janne Dahl, LTU, som är pro-
jektledare för HPU.

– En annan anledning är att kraft-
företagen, liksom leverantörerna,
hotas av kompetensbrist om några år.
Bland annat på grund av de stora pen-
sionsavgångarna. Tillsammans har vi
pratat om behovet av utbildning i
fyra, fem år. Nu går vi från ord till
handling.

Först ut blir en ny treårig utbildning
med global inriktning – en stor del av
undervisningen sker på engelska – och
med ett års studier utomlands.

– Vi kommer att ha ett utbyte med
universitet i olika delar av världen.
Troligen blir det universitet i Sydosta-
sien, Australien och Syd- och Norda-

merika. Det viktiga är att de har kom-
petens på elkraftområdet.

Längst har samarbetsdiskussio-
nerna kommit med Asian Institute of
Technology, AIT, i Bangkok. AIT är
välkänt i Sydostasien och rekryterar
studenter till mastersprogram inom
flera områden. ”Principles of Rene-
wable Technologies”, ”Energy Plan-
ning and the Environment” och
”Electric System Power Manage-
ment” är exempel på några program.

En annan anledning till att man valt
AIT är att miljöfrågan är het i Asien.
Eftersom modern vattenkraft är mil-
jövänlig och inte ger så stora spår i
naturen, är intresset för tekniken
stort. För närvarande planerar AIT ett

nytt program, ”Sustainable Hydro
Energy Systems Development”, och
det är inom ramen för detta som sam-
arbetet med LTU sker.

– Jag tror att de svenska studen-
terna kommer att gilla AIT. Institutet
är inte så stort, det har cirka 1 000
teknologer och studenterna kommer
från ett 40-tal länder. Det är bra miljö
och billigt att leva där. Tanken är att
våra studenter ska kunna få studielån
under utlandsåret. Det finns också
resestipendier att söka.

Janne Dahl räknar inte med att det
ska bli svårt att hitta lämpliga univer-
sitet i Australien och Amerika. LTU
har etablerade kontakter på många
håll.

Vattenkrafttekniker
Sökes: 25 pigga studenter.

Finnes: Landets enda vattenkraftutbildning. Global inriktning. 

Ett år utomlands. Topputrustade övningslokaler. Goda framtidsutsikter. 

Start hösten 2001.

Svar till: Luleå Tekniska Universitet.
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Det definitiva programmet spikas i
slutet av året, men i korthet ser utbild-
ningen ut så här:

År 1 tillbringas i Luleå, där man
pluggar grundläggande ämnen som
matematik och fysik, men också
vattenkraftkunskap i form av kurser,
laborationer och studiebesök.

År 2 tillbringas vid något universi-
tet utomlands. Tyngdpunkten i studi-
erna ska ligga på elkraftsidan.

År 3 är man tillbaka i Sverige för
studier i vattenkraftteknik i Porjus
och Jokkmokk. Det handlar om tur-
biner, dammbyggen och strömnings-
teknik. Eleverna ska också göra ett
exjobb.

– Vi har ett nära samarbete med
kraftföretagen som ställer upp med
praktikplatser och exjobb. Eftersom
vi finns här i norr och de flesta före-
tagen finns söderut, kommer prakti-
ken framför allt att ske under som-
marloven.

– Genom stiftelsen Porjus Hydro
Power Center (som ägs av Vattenfall,
Alstom Power AB och General Elec-
tric), har vi tillgång tilll unika resur-
ser. I Porjus får vi övningslokaler som
saknar motstycke. Där finns både
utbildningsaggregat och forsknings-
aggregat i full skala och den nya hög-
spänningsgeneratorn Powerformer i
teststorlek. På Vattenfallskolan i
Jokkmokk kan eleverna träna drift
och underhåll.

Janne Dahl berättar att det inte
bara är Sverige som kommer att
behöva vattenkrafttekniker. Situatio-
nen är densamma på många håll i
världen. En av orsakerna är bristen på
lämpliga utbildningar.

– Det är bara några få länder som
erbjuder vattenkraftutbildningar. I
Kina finns ett universitet som gör det
och i Sydamerika något. Schweiz har
en utbildning liksom Norge. Den i
Norge är anläggningsorienterad med
fokus på byggnader och dammar,

medan vi profilerar oss mot tekniken,
drift och underhåll.

Bristen på lämpliga utbildningar
gör att man räknar med att kunna
locka utländska studenter, inte bara
från utbytesuniversiteten, till HPU.
De fina övningsmöjligheterna är
naturligtvis ett stort plus liksom mil-
jön norr om polcirkeln.

Man har möjlighet att ta emot 25
utländska studenter per år. Janne
Dahl tror att de flesta kommer att ha
en Bachelor of Sciences, B.Sc. och att
de söker sig till Sverige för att få spets-
kompetens.

– De kommer att tillbringa mesta
delen av tiden i Porjus och Jokkmokk.

Den nya utbildningen motsvarar en
B.Sc. Tanken är att man efter examen
ska jobba ett par år och sedan kunna
komma tillbaka för att ta en masters-
examen, M.Sc.

– Jag tror att det är bra att varva
studier och jobb, men om några år
kommer vi nog att kunna erbjuda
mastersutbildningen direkt. Det blir
också satsningar på forskningssidan.

Planerna är inriktade på att under-
stödja verksamhet inom turbinteknik,
dammsäkerhet, miljöanpassad vat-
tenkraft, drift och underhåll, och
elmaskiner. 

För att få igång en mer aktiv verk-
samhet inom elmaskiner har Tommy
Karlsson, Alstom Power, utsetts till
adjungerad professor. På miljösidan
har man inlett diskussioner med
avdelningen för Ekologi och miljö-
vård vid LTU och med Älvekologerna
vid Umeå universitet. Dessutom finns
planer på att rekrytera civilingenjörer,
som tillsammans med den adjunge-
rade professorn ska leda de utveck-
lingsprojekt som planeras i Jokk-
mokk/Porjus. Forskningsprojekt
pågår redan inom turbinteknik,
dammsäkerhet och vattenteknik.

– Vi är övertygade om att vi kan
erbjuda en attraktiv utbildning – och
möjlighet till forskning – som öppnar
för arbete på många håll i världen!

För mer information gå in på
www.hpu.nu
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Ordför-
klaringar
och 
namn

AIT
Ett av Sydostasiens ledande utbildningscen-
tra, som är inriktat mot teknisk vidareut-
bildning mot civilingenjör (Master of  Sci-
ence) eller Doktorsexamina. Fokus för
utbildningen är integrering av teknik, plane-
ring och management.

B.Sc.
B. Sc. (Bachelor of Science) är en utbild-
ningsgrad motsvarande filosofie kandidat,
som kan erhållas efter tre års naturveten-
skapliga studier.

Chalmers
Teknisk högskola i Göteborg som utbildar
doktorer, licentiater, civilingenjörer, arki-
tekter, högskoleingenjörer och nautiker.
Skolan grundades 1829 med donationsme-
del från William Chalmers. Sedan 1 juli
1994 är Chalmers en stiftelsehögskola.
Drygt 8 000 studenter läser grundutbild-
ningen, varav 5 500 studenter i civilinge-
njörs- och arkitektutbildningar, ca 1 700 i
högskoleingenjörs- och sjöbefälsutbild-
ningar samt omkring 1 000 i övrig grundut-
bildning. Varje år examineras omkring 250
doktorer och licentiater samt drygt 850 civil-
ingenjörer och arkitekter. Chalmers med-
verkar i ett 150-tal industri- och undervis-
ningsprojekt inom EU.

Elektromagnetism
Läran om sambandet mellan elektricitet och
magnetism. Inom elektromagnetismen
beskrivs elektricitet och magnetism som ytt-
ringar av samma fenomen. En elektromag-
net är en anordning där ett magnetiskt fält
alstras av en spole matad med elektrisk
ström. Elektromagneter används i elektriska
maskiner för att alstra magnetfält. De är
också huvudkomponent i elektriska moto-
rer.

Fossila bränslen
De fossila bränslena kommer från växtdelar
och mikroorganismer som under årmiljoner
omvandlats till kol, olja och naturgas. Det
finns stora men inte obegränsade fyndighe-
ter av fossila bränslen på jorden. Fossila
bränslen används i värmekraftverk. Oljan
eller gasen leds via rörledningar in i pannan
där den förbränns. Vid koleldning matas
kolet in med transportband och förbränns
antingen som pulver eller i större bitar, bero-
ende på panntyp. I pannan värms vatten till
ånga som driver en ångturbin och en gene-
rator. Då generatorn roterar produceras el.

Fröå koppargruva
Gruva på sluttningen av Åreskutan i Jämt-
land där det bröts koppar mellan åren 1744
och 1919. Vid gruvan utnyttjades vatten-
kraften långt innan elektriciteten var upp-
funnen. Det skedde med hjälp av en s k
stånggång,  d v s en mekanisk anordning där
vattnets strömmande rörelse överfördes,
som mest hela 700 meter, genom en meka-
nisk stånggång. Kraften som fortplantades
via de ihopskarvade brädorna användes för
att pumpa vatten ur gruvan. Idag finns en
200 meter lång stånggång kvar som ett min-
nesmärke över svunnen teknik.

HPU
HPU (Hydro Power University) startar hös-
ten 2001 utbildningen Internationell vatten-
kraftteknik. HPU är ett nystartat samarbete
mellan Luleå tekniska universitet och Jokk-
mokk Training Centre tillsammans med
Vattenfall Vattenkraft, Swedpower, Alstom
Power, General Electric och Sweco. Interna-
tionell vattenkraftteknik är en civilinge-
njörsutbildning (fem år) där det finns möj-
lighet att ta ut en ingenjörsexamen efter tre
år. 

Kaplanturbin
Den turbintyp i vattenkraftsammanhang
som mest liknar en traditionell propeller.
Den utvecklades på 1910-20 talet av Öster-
rikaren Viktor Kaplan. Behovet av denna
turbintyp uppstod som en konsekvens av de
snabbt sjunkande verkningsgrader som tra-
ditionella turbiner (Francis, Pelton) fick på
dellaster. Kaplanturbinens vridbara löp-
skovlar ger bra dellastegenskaper och gör
det lättare att exploatera lägre fallhöjder, då
den ger högt varvtal även vid låga fallhöjder.
Turbintypen passar bäst för lägre fallhöjder,
under 50 meter.

Kyoto-överenskommelsen
1997 hölls en stor klimatkonferens mellan
världens länder i japanska Kyoto. Syftet var
att nå en överenskommelse om minskning

av världens utsläpp av växthusgaser. Konfe-
rensen gav en uppgörelse, som bl a innebar
att EU-länderna under perioden 2008-2012
ska minska sina utsläpp med åtta procent,
USA med sju procent och Japan med sex pro-
cent, jämfört med utsläppen 1990. Det är
tveksamt om överenskommelsen får avsett
resultat. USA har ännu inte ratificerat (god-
känt) avtalet.

Laxtrappor
En, som regel konstgjord, fåra/ränna/trappa
där vatten spills förbi t ex en kraftstation
under de perioder av året då lax och havsö-
ring vandrar uppströms för att leka. Trap-
pan placeras ibland i eller i anslutning till
spillvattenfåran så att spillvattnet kan fun-
gera som lockvatten för vandringsfisken.
Ofta fångas delar av laxbeståndet, som van-
drar uppför trappan, för att nyttjas som för-
äldrafiskar vid odling.

LTU
LTU (Luleå Tekniska Universitet) erbjuder
en kombination av stark teknisk forskning
kombinerat med andra ämnen som lärande,
samhällsvetenskap och hälsa. Satsningen på
gränsöverskridande breda kunskapsområ-
den innebär ett steg mot framtidens öppna
universitet. Universitetet har 11 000 studen-
ter. S k campusorter, med koppling till
näringslivet, finns i Luleå, Piteå, Skellefteå,
Boden och Kiruna. I Kiruna finns t ex möj-
lighet att bli civilingenjör i rymdteknik. 

M.Sc
M.Sc. (Master of Science) är en utbildnings-
grad motsvarande filosofie magister, som
kan erhållas efter fyra års naturvetenskap-
liga studier, t ex civilingenjör.

Miljöbalken
Miljöbalken (SFS 1998:808) trädde i kraft
den 1 januari 1999 och ersatte 15 tidigare
miljölagar, bl a miljöskyddslagen, natur-
vårdslagen, vattenlagen och skötsellagen. 
Miljöbalken gäller för allt som kan mot-
verka balkens mål om en hållbar utveckling.
Miljöbalkens grundläggande bestämmelser
gäller både verksamhetsutövare och
enskilda människor i det dagliga livet. Mil-
jöbalken innehåller dessutom en rad speci-
albestämmelser för särskilt angivna myndig-
heter och verksamhetsutövare.

Porjus
Porjus kraftstation kallades för Monument
i ödemarken när den invigdes 1915. Bygget
krävde en enorm mänsklig arbetskraft och
var ett mycket stort steg för moderniseringen
av svensk industri. Men vägen dit var mödo-
sam. Väg saknades och närmaste järnväg låg
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Energi

Energi är effekt 
gånger tid.

1 kW under 
1 timme = ............ 1 kilowattimme (kWh)
1 kilowattimme 
(kWh) = ........................ 3 600 000 joule (J)
1 megawattimme 
(MWh)= ........................................... 1 000 kWh
1 gigawattimme 
(GWh)= ................................. 1 000 000 kWh
1 terawattimme 
(TWh)= ........................ 1 000 000 000 kWh

Effekt

Effekt är energi 
per tidsenhet.

1 kilowatt (kW) = ............ 1 000 watt (W)
1 megawatt (MW) = .................. 1 000 kW
1 gigawatt (GW)= ............. 1 000 000 kW
1 terawatt (TW)= .... 1 000 000 000 kW

Spänning

1 kilovolt (kV) = .................. 1 000 volt (V)

Jämförelsetal

1 kWh
ungefär den energi som utvecklas i en
elektrisk kokplatta under en timme.

1 MWh
ungefär den energi som en familj på
fyra personer använder för matlagning
under ett år.

1 GWh
ungefär elanvändningen för 40 elvärm-
da villor under ett år.

1 TWh
i genomsnitt den elenergi som Sverige
använder under tre dygn.

fem mil bort i det avlägsna Gällivare. Häri-
från forslades material och livsmedel till fots
tills järnvägen stod klar. Kraftstationen
byggdes för att i första hand leverera ström
till järnmalmsfälten kring Kiruna-Gällivare.
Det primära målet var att elektrifiera malm-
banan Kiruna-Narvik. Kraftverket har idag
en utbyggd effekt på 480 MW och produce-
rar ca 1,3 TWh/år.

Porjus Hydro Power center
I Porjus finns ett utbildnings- och utveck-
lingscentrum (Porjusstiftelsen) för vatten-
kraftteknik på hög internationell nivå.
Bakom denna satsning står Vattenfall, ABB
och GE. Centret togs i drift sommaren 1998,
och är en unik och världsledande resurs för
aktiviteter inom områdena utbildning,
forskning och utveckling. De främsta tek-
niska tillgångarna är två nybyggda aggregat
U8 resp. U9 (ca 10 MW vardera), placerade
i den gamla turbinhallen.

Powerformer
En högspänningsgenerator, uppfunnen av
Mats Leijon och utvecklad av ABB, som eli-
minerar behovet av transformator. Power-
formern är båda dessa komponenter i en och
samma maskin. Det ger fördelar som bättre
prestanda, mindre förluster, lägre driftkost-
nader och minskad miljöpåverkan. Den kan
byggas för utgående spänning på upp till 400
kV. Den första Powerformern i testskala
byggdes i Porjus 1998.

SMHI
SMHI - Sveriges meteorologiska och hydro-
logiska institut - har sitt säte i Norrköping.
SMHI tillhandahåller planerings- och
beslutsunderlag för väder- och vattenbero-
ende verksamheter. Institutet är samhällets
expertorgan inom meteorologi, hydrologi,
oceanografi och är en resurs i miljöarbetet.
SMHI ligger bakom väder i tidningar, radio
och TV, stormvarning på kalfjället eller
prognoser för flyget.

Ställverk
En mellanstation i en elektrisk anlägg-
ning/elnät där elenergi samlas och fördelas.
Ett ställverk kan bl a innehålla utrustning för
koppling, övervakning, styrning, mätning
och skydd. Ställverk kan finnas både utom-
hus och inomhus.

Tillrinning
Tillrinningen är ett mått på hur mycket
vatten som under en viss tidsperiod tillkom-
mer i vattenmagasinen. Tillrinningen i det
svenska systemet kan anges t ex i Gwh/vecka
(Gigawattimmar =miljoner kilowattimmar

per vecka). Under snösmältningen på våren
och under höstens regnperiod är tillrin-
ningen normalt som störst.

Tvångsrätten
Nödvändiga åtgärder som med stöd av lag
kan behöva göras för att få tillstånd att
bygga eller driva en vattenkraftanläggning.
Beslutas av miljödomstolen. Det kan t ex
innebära att någon med stöd av lagen kan
tvinga sökanden att höja en lågt liggande
väg, anlägga en badplats etc. För ägaren av
det objekt som blir föremål för åtgärden
innebär tvångsrätten att denne ägare mot
ersättning får finna sig i detta intrång. 

Utskov
För att vid behov kunna leda vattenflödet
förbi kraftverket vid stillestånd eller vid
högre flöden än de som kan passera genom
kraftverkets turbiner ingår oftast s k utskov
i en dammkonstruktion. Utskoven består av
öppningar där luckor av olika typer är
infästa. Utskovens intag kan placeras vid
vattenytan eller på större djup. Luckorna
kan regleras så att önskad vattenmängd kan
passera. Den vanligaste typen kallas seg-
mentlucka.

Vattendomstolen
Innan miljöbalkens inträde 1999 var det
Vattendomstolarna som prövade ansök-
ningar och gav tillstånd till byggande i
vatten. Här avses allt byggande, t ex vatten-
kraft, vindkraft till havs eller andra typer av
aktiviteter. Efter miljöbalkens inträde togs
uppgiften över av Miljödomstolarna.

Årsreglering
Förutsättning för ett effektivt nyttjande av
vattenkraften är att vatten kan lagras i regle-
ringsmagasin. Beroende på regleringsmaga-
sinets storlek och nyttjande kan man skilja
på korttidsmagasin, årstidsmagasin och fle-
rårsmagasin. Vattendragets regleringsgrad
anger hur stor andel av årsvattenföringen
(totala mängden vatten under ett normalår)
som kan magasineras i vattendragets regle-
ringsmagasin. Årsreglering är förändringen
i den naturliga hydrologiska årscykeln
genom att magasinera vatten i magasin längs
vattendraget.
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