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Förord
Svenska Kraftverksf ören ingen som är branschorganisation för landets elproducenter 
bildades för 90 år sedan. Under dessa år har föreningens medlemmar varit med om att 
elektrifiera Sverige och skapa förutsättningar för det industriella samhälle vi har idag. 
I denna utveckling har vattenkraften haft en avgörande roll.

Viktiga skeden i samhällets förändring glöms lätt bort. Det finns därför all anledning 
att uppmärksamma den tekniska utveckling som varit nödvändig för att uppnå da
gens avancerade och tillförlitliga vattenkraftteknik. Det är mycket glädjande att all 
den kunskap som Bengt Spade besitter inom detta område har kunnat resultera i 
denna bok. Bengt Spade beskriver med stor entusiasm och energi, på ett lättbegrip
ligt sätt hur vattenkrafttekniken utvecklats under 100 år.

Bengt Spades framställning blir på detta sätt också ett viktigt tillskott till beskriv
ningen av det teknik- och industrihistoriska kulturarv som vattenkraften utgör. De 
tekniska och industriella anläggningarna får idag i allt högre utsträckning sin rättmätiga 
plats i det svenska kulturarvet.

Att Svenska Kraftverksföreningen ger ut boken tillsammans med Riksantikvarieäm
betet är en naturlig följd av tidigare så framgångsrika samarbetsprojekt.

Carl-Erik Nyquist
Ordförande i Svenska Kraftverksföreningen



Inledning
För drygt hundra år sedan tillägnade sig människan konsten att flytta kraft över 
stora avstånd. En gammal önskan kunde nu förverkligas med elektricitet som trans
portmedel. Den nya tekniken väckte stor uppmärksamhet och förde bland mycket 
annat med sig att en särskild kraftindustri växte fram som lät anlägga kraftverk och 
vidsträckta elektriska överföringssystem. Långväga kraftöverföring med elektricitet 
blev en av de grunder som industrisamhället kom att vila på.

Numera är elektriciteten så självklar i vårt dagliga liv att den inte ägnas särskilt 
mycket uppmärksamhet. Förhållandet är symptomatiskt i en värld fylld av ständiga 
förändringar. Ursprunget till de system och företeelser som vi omger oss med faller 
därmed också lätt i glömska. Skrivarens farfar, Philip Spade, som en gång i tiden var 
elverkschef i Borås, har uttryckt detta som att Det förhåller sig ju så med alla nya 
upptäckter, att människan till en början faller i förundran, för att förvånansvärt kort 
tid därefter betrakta saken som absolut självklar.

För ungefär tio år sedan fick skrivaren förtroendet från kraftindustrin och Riksantik
varieämbetet att göra en riksomfattande kulturhistorisk inventering av de svenska 
vattenkraftverken. Det intressanta arbetet som utfördes tillsammans med 
arkitekturhistorikern Lasse Brunnström resulterade bl.a i att Riksantikvarieämbetet 
1995 gav ut en publikation. Elektriska vattenkraftverk, där ett hundratal av de främ
sta verken redovisas med tonvikt på teknik och estetik.

Trots att kraftindustrin inte är mer än drygt hundra år gammal finns det stora 
kunskapsbrister i dess historia, särskilt inom områdena teknik och estetik. Förhållan
det är ingalunda ovanligt för flera av industrisamhällets näringar. Ett ökande histo
riskt intresse för dessas bakgrund och då inte minst för kraftindustrins avtryck i 
form av verk och anläggningar ledde så småningom till önskemålet om en fördju
pad studie av näringen. Intresset fångades upp av Svenska Kraftverksföreningen 
som lät kraftverksinventerarna göra en sådan studie som en fortsättning på inven
teringen. Det föll därvid på skrivarens lott att från teknisk-historisk synpunkt spegla 
vår vattenkraftindustri, en industri vars teknik det har tagit lång tid att utveckla 
men som nu har nått en nivå näst intill fulländning.

Denna bok handlar således om bakgrunden och framväxten av det tekniska system 
för elektrisk kraftöverföring vars kraftkälla är det fallande vattnet, eller i dagligt tal 
vattenkraft. Boken har fyra huvuddelar där de naturliga och praktiska grunderna 
för vattenkraftens teknik och dess historia beskrivs. I den första delen. Naturliga 
förutsättningar, berörs de teoretiska, topografiska och hydrologiska grunderna. När 
det fallande vattnet ska utnyttjas av människan krävs konstarbeten av olika slag. I 
den andra delen. Vattenbyggnader, talas därför om dessa praktiska ting. Den tredje 
delen. Vattenkraftmaskiner, beskriver växlingen från naturkraft till maskinkraft. Här 
har särskild vikt lagts vid vattenturbinens historia eftersom den till skillnad från de 
andra teknikområdena har fått ringa uppmärksamhet i vårt land. I den fjärde och 
sista delen, Överföringsteknik, redovisas det slutliga steget. Vattenkraftmaskinens 
rörelseenergi omformas då till elektrisk energi som sedan kan överföras till en kon
sument på valfritt avstånd.

Boken hade inte blivit skriven och tryckt utan Svenska Kraftverksföreningens enga
gemang. Alla där - ingen nämnd men heller ingen glömd - som hjälpt till med arbe
tet tackas!

Liselund, Varberg i juni 1999 

Bengt Spade
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Naturliga förutsättningar

Det fallande vattnets kraft
Vattenmoln som faller ner
om regn och snö som faller ner
som rinner i snabba bäckar som porlar
Glider fram i älv och flod
vilar i en blank sjö
eller gungar fram på havet
So/en värmer hav och sjöar
Fukten stiger upp mot himlen
och bildar vatten...

Vattenkanon, Stefan Forsen

Vårflod vid Jokk fall i Kalixälven. Foto Bengt Spade, 1975.
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Naturliga förutsättningar

Alla har väl någon gång fascinerats av dynamiken eller kraften i ett fallande 
vatten. Fångats av lövets, pinnens och bubblans dans i den lilla bäcken eller 
förstummats av den stora älvens våldsamma färd genom forsar och över stup

Men vad är det egentligen vi menar när vi talar om 
vattnets kraft? Sett ur en mer krass synvinkel är det 
ingenting annat än ett frigörande av energi som 
vattnet fått i ett evigt kretslopp. Energi som har lagrats 
sedan den stund värme från solen tvingat vattnet att 
avdunsta från hav, sjöar och landytor och stigit upp i 
atmosfären som osynlig vattenånga. Om systemet varit 
i balans skulle vattenångan stannat där när luften varit 
mättad på vattenånga. Störningar som rubbar balan
sen inträffar emellertid ständigt. När fuktmättad varm 
luft stöter på kall luft eller tvingas stiga till följd av 
landskapets höjning kondenserar vattenångan och blir 
synlig som moln. Ibland blir kondensationen så kraftig 
att den resulterar i nederbörd.

I och med nederbörden påminner jordens drag
ningskraft eller gravitationen om sin närvaro. Denna 
naturkraft tvingar ner atmosfärens frigjorda vatten till 
jordytan som regn, snö eller hagel. Om man nu tror att 

vattnet slår sig till ro när det nått landytan, så misstar 
man sig. Det är då det intressanta börjar. Fortfarande 
under påverkan av gravitationen fortsätter vattnet 
oförtrutet att rinna och falla, i bäckar, åar och floder, 

nedför avsatser och lutningar i landskapet och så håller

det på ända tills det når havet. Även om vattnet 

hamnar i en sjö så hejdas det inte. Sjöar är ingenting 
annat än sänkor på landytan, som bara tillfälligt 
hindrar vattnet att söka sig vidare i dess längtan efter 
havet. För det mesta blir sänkan förr eller senare fylld 
och vatten rinner över åt något håll.

Solen och gravitationen arbetar således mot 
varandra i en evig växelverkan som gör att vatten 
ständigt flyttas från ett stabilt läge i haven till ett 
instabilt läge uppe på land. Detta eviga kretslopp är 
alldeles särskilt påtagligt på många platser på jorden, 
till exempel i de västra delarna av skandinaviska halvön 
som har mycket stora nederbördsmängder och 
flödesrika vattendrag.

Det har nu talats om vatten, vattenfall och 
gravitation, tre faktorer med vars hjälp den tillgängliga 
energimängden i ett fallande vatten lätt kan beräknas. 
Om man dessutom betraktar vattenfallets energi per 
tidsenhet så får man fallets effekt. Uttrycks vattnets 
flöde (Q) i m3/s och fallets höjd (H) i meter, får man 
med hjälp av gravitationen (G) vattenfallets natureffekt 
(P) i kilowatt (kW) på ett enkelt sätt.

QxHxG=P

Ett vattenfall med 
exempelvis flödet 15 m3/s 
och fallhöjden 5 meter har 
således en natureffekt av

15x5x9,81=736 kW
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Naturliga förutsättningar

Fallhöjd och vattenflöde
I vattenkrafttekniken är naturfallets effekt av grundläggande betydelse.
Eftersom effekten lätt kan beräknas om faktorerna fallhöjd och flöde är kända, 
tilldrar sig dessa i sin tur ett elementärt intresse. I och med att ett vattenfalls 
natureffekt är direkt proportionell mot fallhöjden, har man av ekonomiska skäl 
vid utbyggnader strävat efter att utnyttja så stor fallhöjd som möjligt. En viss 
fallhöjd krävs för övrigt för att man överhuvudtaget ska kunna tillgodogöra sig 
vattnets kraft med något slag av vattenkraftmaskin. Vid alltför låga fall och stora 
vattenflöden kommer nämligen maskinen att gå besvärande sakta, något som 
gör att den blir stor och otymplig om mesta möjliga effekt ska tas ut. Kännedom 
om fallhöjd och flöde är dessutom nödvändig för att kunna beräkna produktion 
och dimensionera dammar, vattenvägar och maskiner.

Vattendragens fallhöjder är mycket ojämnt fördelade, 
inte minst i Sverige. Jordens allra högsta fall (mer än 
500 meter) finns i områden med höga bergskedjor som 
alpländerna, Himalaya, Spanien, västra USA, Norge 
samt västra Sydamerika. Där finns också de högsta 
utbyggda fallen med över 1 000 meters fallhöjd.
Högsta utbyggda fallet i världen, 1 768 meter, har 
Reissecks kraftverk i Österrike.

Områden med något lägre vattenfall (40-500 
meter) finns förutom i jordens bergigaste områden 
även i starkt kuperade områden utanför bergs
kedjorna. I Sverige finns många sådana fallhöjder med 
mycket stora kraftverk, framför allt i de norrländska 
och mellansvenska älvarnas övre delar. Här finns också 
större delen av landets vattenkraft. Vår högsta ut
byggda fallhöjd, 313 meter, har Stensjöns kraftverk i

Sollefteå kraftverk med 
endast 8,5 meters fallhöjd 
är Ångermanälvens sista 
före utloppet i havet.
Foto Bengt Spade, 1997.

4



Naturliga förutsättningar

nordvästra Jämtland. I Sverige är vattendrag med 
måttliga fall (10-40 meter) särskilt vanliga, framför allt i 
kuperade områden mellan höglänt terräng och låg- 
landsslätter. Här dominerar Norrlands- och Svealands- 
älvarnas mellersta och nedre delar, Bergslagen samt 
småländska höglandets ytterområden. Fallen i dessa 
områdens vattendrag är genomgående utbyggda.

De låga fallen (lägre än 10 meter) förekommer 
framför allt där vattendragen rinner fram över slätt
land. Här handlar det oftast om stora, långsamt 
rinnande floder som avvattnar mycket stora områden, 
ibland delar av kontinenter. I Sverige uppträder sådana 
fall särskilt strax innan de större vattendragen når 
havet.

Lika lätt som det är att mäta ett vattenfalls höjd, 
lika svårt är det att fastställa dess flöde, eftersom detta 

varierar med en nyckfullhet som är i det närmaste 
oförutsägbar. Och inte nog med det, själva mätnings- 
förfarandet som sådant är mycket komplicerat, särskilt 
i ödsligt belägna vattendrag utan dammar. För att få 

en tillfredsställande bild av flödet måste mätningarna 
dessutom pågå under många år eftersom flödena inte 
bara varierar under året utan också mellan åren.

Ett vattendrags flöde är ytterst beroende av den 
nederbördsmängd som faller inom det område, 
avrinningsområdet, som awattnas av vattendraget. 
Flödet varierar emellertid starkt, särskilt om avrinnings

området saknar utjämnande reservoarer som sjöar, 
myr- och våtmarker. Under en lång, torr sommar kan 
flödet bli mycket lågt, i de allra minsta bäckarna och 
åarna kan det till och med helt upphöra. Samma 
förhållande kan uppträda i områden med sträng 

vinterkyla och djup tjäle eftersom nederbörden här 
Faller som snö under den kalla årstiden. Vid en intensiv 

snösmältning eller i samband med häftiga regn, kan 
flödena däremot bli så våldsamma att översvämningar, 

ras och dammbrott inträffar.
För att ta reda på hur vattenföringen ser ut i de 

svenska vattendragen började den statliga Hydrografi
ska byrån 1907 upprätta mätstationer över hela landet. 
En vattenkraftindustri hade börjat växa fram under 
1890-talet och vid projekteringen av dammar och 
maskineffekter var man osäker på dessas dimensione
ring, eftersom man då hade mycket knapp kännedom 

om flödena. Med mätstationernas hjälp kunde man så 
småningom få en ganska klar bild av de svenska 
bäckarnas, åarnas och älvarnas vattenföringar. 
Mätningarna har även gett underlag för beräkning av 
förhållandena i sådana vattendrag som saknar mät

stationer. Hydrografiska byrån sammanslogs 1919 med

Meteorologiska centralanstalten till Statens Meteorolo
giska-hydrografiska anstalt (SMHA) vilken ombildades 
1945 till Sveriges Meteorologiska och hydrologiska 
institut (SMHI).

Eftersom ett vattendrags flöde inte är konstant 
brukar man istället försöka beskriva dess karaktär, 
genom att ange de s.k. karaktäristiska flödena. Med 
dessa avses vattendragets högsta (HHQ) och lägsta 
(LLQ) kända vattenföring, medelvärdena av de års- 
högsta (HQ) och årslägsta (LQ) vattenföringarna samt 
medelvattenföringen (MQ). Av intresse brukar även 
avrinningsområdets areal vara, andelen sjöar på detta 
samt hur stor den genomsnittliga avrinningen per 
ytenhet är (specifika avrinningen). Vattenföringens 
fördelning och varaktighet under ett genomsnittsår är 
också uppgifter som är önskvärda inom vattenkraft
tekniken.

SMHI mätstation nr 20 i Råneälven vid Niemiset. Foto Bengt Spade, 1998.
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Naturliga förutsättningar

Vattenföring
Kubikmeter/sek

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Månad

Vattenföringens månadsvärden vid Sundstorp i Lidan.
Underlag SMHI. III. Bengt Spade.

Vattenföringens varaktighet vid Sundstorp i Lidan.
Underlag SMHI. III. Bengt Spade.

Litnok Motala

Avrinningsområde, km2 670 6 359
Medelavrinning (specifik avrinning). l/s km2 43 6,6
Sjöareal, % 0,3 35,7
HHQ m3/s 302 100
HQ " 224 57
MQ " 29 42
LQ " 7,3 28
LLQ " 1,0 8,9

Spännvidden i flödeskaraktär och skillnaderna 
mellan olika vattendrag kan åskådliggöras genom att 
studera karaktäristika för två svenska vattendrag. Det 
ena, Rapaätno, ligger långt upp i fjälltrakterna och det 

andra, Motala ström, i södra Sverige. Rapaätno är ett 
biflöde till Luleälven och Motala ström avvattnar 
Vättern. Den nyckfulla Rapaätnos avrinningsområde 
ligger mycket högt och har knappast några sjöar. Området 
påverkas av lång och sträng vinterkyla och nederbörden är 
mycket riklig. Motala ströms avrinningsområde domineras 
däremot av milda vintrar, blygsam nederbörd och en mycket 
stor sjöareal. Efter svenska förhållanden är de bägge 
vattendragens karaktärer nästan extrema. Uppgifterna är 
hämtade från SMHI:s mätstationer vid Litnok med mätvärden 
från 1931-1945 samt Motala med värden från 1858-1939.

Uppställningen visar framför allt med vilken 
omfattning vattenföringarna varierar. Dessutom kan 
många intressanta jämförelser göras. Den specifika 
avrinningen är exempelvis drygt sex gånger så hög vid 
Rapaätno som Motala ström vilket naturligtvis beror på 
att det faller mycket mer nederbörd där och att 
avdunstningen är lägre. Vidare har Motala ström ett 
avrinningsområde som är nästan tio gånger större än 
Rapaätnos, likväl är Rapaätnos medelhögvattenföring 
fyra gånger så hög. Vid Litnok är högsta flödet 300 
gånger större än det lägsta medan skillnaden endast är 
elva gånger vid Motala. De bägge senare förhållandena 

visar sjöarealens betydelse.

Referenser
Vattenföring i Sverige. SMHI. Stockholm 1979
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Naturliga förutsättningar

Vattenregleringar
Så länge strömmande eller fallande vatten har utnyttjats av människan har 
vattenföringens nyckfullhet varit en ständig källa till bekymmer. Man färdas och 
transporterar gods på vatten, man dricker det och använder det till andra 
livsmedel, man fiskar i det, man vattnar sina grödor med det och man utnyttjar 
forsarnas kraft för att slippa tungt muskelarbete. På senare tid har man också 
börjat använda vatten för att transportera bort gifter och avfall och för att späda 
ut avloppsvatten från reningsverken. Kulturerna har därför länge haft behov av 
att kontrollera och styra vattnet. Uppfinningsrikedomen har varit stor i alla tider 
och oändliga mängder konstarbeten har utförts för att dämpa de högsta flödena 
och öka de lägsta och för att spara vatten från flödesrika tider till flödesfattiga.

En trygg vattenförsörjning är ett livsvillkor. Långvarig 
brist på vatten leder till svält, dålig hygien, sjukdom 
och undergång. De områden där särskilt den gamla 
världens tidigaste kulturer växte fram, domineras 
klimatmässigt av varma, torra somrar och milda, 

regniga vintrar. Ihållande torka innebar givetvis 
problem för både människor, husdjur och grödor.

I dessa kulturområden kan man emellertid spåra 
tidiga försök för att säkerställa vattenförsörjningen. 
Med dammbyggnader i dalgångar eller vid sjöars 
utlopp reglerades vattendragens flöden. Under 
flödesrika perioder, när det mätt med mänskliga mått 
fanns ett överskott av vatten, stängdes dammarna och 
hindrade vattnet från att strömma vidare till haven. 
Vattnet samlades på så sätt i konstgjorda vattenmaga
sin och flöden som skulle kunna ställa till med besvä

rande översvämningar dämpades. När torrtiden kom 
och tillflödena sinade, öppnades dammarna och det 
sparade vattnet portionerades ut efter behov. Männis
kor och djur släckte sin törst under sommarhettan och 
jordbruket undgick missväxt. Med de ofta mycket 

primitiva dammbyggnaderna skapades de första 

vattenregleringarna till nytta för kulturerna.
Den tidigaste av de historiskt kända dammarna 

anlades i Egypten redan för ca 4 900 år sedan av kung 
Menes, grundare av den första egyptiska dynastin. Han 
lät bygga en damm över Nilen vid Kosheish, ca 20 km 

söder om Memphis. Dammen ska enligt beskrivning ha 
varit utförd av huggen sten i bruksmur med höjden 15 

nieter och längden 450 meter.
Till följd av det förhållandevis fuktiga och kalla 

klimatet i vårt land har vi inte så dramatiska sväng

ningar i vattentillförseln som i subtropiska och tropiska 

områden. Landet har dessutom en topografi som gör 
att det finns mycket gott om sjöar. Vattenförsörjningen 
har därför inte heller varit något egentligt problem i

äldre tider. Det var först med 1800-talets befolknings
ökning, jordbrukets intensifiering och industrins 
utbyggnad som vattentillgång och -fördelning blev en 
allt mer påträngande angelägenhet. De nya förhållan
dena här ledde till stora ingrepp i framför allt ytvatten
systemen (sjöar, vattendrag, våtmarker) men även i 
grundvattnet.

I Sverige har troligtvis flödena reglerats allra 
tidigast i vattendrag som lämnat kraft till mjöl- och 
sågkvarnar. Redan under 1300-talet omtalas en damm 
i Mjölnaån vid utloppet ur Tåkern i Östergötland. 

Dammen ska ha varit avsedd för den s.k. Kvarnagårds- 
kvarnen vid Broby och det är mycket troligt att Tåkern 
samtidigt har utnyttjats som reglermagasin. 
Vattenkraftintresset i Tåkern har dock längre fram fått 
vika för jordbruksintressena som genomfört en 
sänkning av sjön.

Inom bergshanteringen har man i vårt land tidigt 
intresserat sig för reglering och hushållning av 
vattendragens flöden. Bergshanteringen växte fram 
under medeltiden då rika och förhållandevis lättillgäng
liga järn-, koppar- och silvermalmer började utvinnas.

Ett alldeles särskilt intresse tilldrog sig Falu koppar
gruva i Dalarna som under lång tid gav stora vinster. 
Gruv- och hyttdriften där hade utomordentligt stor 
betydelse för landets ekonomi och bidrog bl.a. till att 
stärka statsfinanserna vid Gustav Vasas upprättande av 
den svenska nationalstaten under 1500-talet. Under 
sina glansdagar uppges gruvan ha haft en årlig 
produktion av upp emot 3 000 ton koppar. En förut
sättning för den stora produktionen var dock att kraft i 

tillräcklig mängd kunde tillföras så att åtminstone 
hyttdriften skulle kunna bedrivas i önskvärd omfatt
ning. Förutom människors och djurs muskelkraft var 
vattenkraften då den enda kända krafttekniken i 
bergshanteringen.
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Forsar och fall i den lilla Hyttbäcken och den något 
större Faluån kom därför tidigt att utnyttjas för 
bergsbruket vid koppargruvan. Redan i slutet av 
medeltiden hade arbeten satts igång för att trygga 
hyttornas behov av drivvatten vilket ledde till att de 
små Vällansjöarna några kilometer sydväst om Falun 
under 1550-talet sammanfördes med dammar och 
kanaler till ett gemensamt system. Sjöarnas vatten 
kunde nu ledas mot hyttorna i en kanal norr om 
Gruvrisberget, "Drottning Margaretas dike", istället för 
den naturliga vägen genom Hyttbäcken eller 
Norsbobäcken till Runn. Konstarbetena innebar också 
att vatten vid behov kunde magasineras såväl i sjöarna

som i dammar och tjärnar inom avrinningsområdet. 
.Regleringen av Vällansjöarna är en av de första mer 
omfattande som har genomförts i landet.

Kraft behövdes emellertid också för att hålla 
gruvan i Falun fri från vatten och för att lyfta upp den 
lossbrutna malmen. Här gjorde den skicklige 
bergsmekanikern Christoffer Polhem stora insatser 
med vattenhjul och stånggångar under sin 
konstmästartid vid gruvan 1700-1716.

En annan mycket omtalad vattenreglering för 
kraftändamål genomfördes för Sala silvergruva i 
Västmanland där silver hade upptäckts vid slutet av 
medeltiden. För att utöka kapaciteten på gruv- och

Regieringsdamm med 
dammhus vid utloppet ur Olof 
Jons damm i Sala silvergruvas 
västliga dammsystem.
Foto Bengt Spade, 1998.
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hyttdriften genomfördes en första utbyggnad med 
vattenkraft från den närbelägna Sagån under åren 
1510-1544. Övre delen av åns vattenområde började 
då förses med dammar som sammanfördes i ett 
regleringssystem. Även här blev Gustav Vasa pådri

vande och visade tidigt ett stort intresse för silver
fyndigheten vid Sala. Under hans tid omtalades gruvan 
som "Svea rikes skattkammare och yppersta klenod" 
och enligt en senare krönikör (Olof Gran, Beskrivning 
över Västmanland, 1754) "flödade" Sala silvergruva 
under Gustavs tid "som en älv med silver." Silver
produktionen vid gruvan uppgick vid denna tid till 4-5 
ton per år.

En andra utbyggnad av regleringssystemet vid Sala 
skedde 1595-1660 och en tredje och sista 1819-1822. 
Regleringsdammarna var då sammanförda i två skilda 
system, ett västligt för gruvdriften och ett östligt för 
hyttdriften. Bland alla konstarbeten som då genom
förts hade hela övre delen av Kilsån-Storåns avrinnings- 

område, vilket normalt avvattnas norrut mot Dalälven, 
spärrats av med en damm vid Kölfors. Vattnet i detta 
östliga system leddes på så sätt över till Sagån och gav 
kraft till hyttdriften. När det storslagna systemet hade 

sin största utbredning omfattade det ett avrinnings- 
område på 400 km2, av detta hade endast en fjärdedel 
sitt naturliga utlopp till Sagån. Det västliga systemet 

omfattade 27 sjöar och dammar med en sammanlagd 
vattenareal av 16 km2 och det östliga 35 sjöar och 
dammar med en areal av inte mindre än 40 km2.

I slutet av 1890-talet började gruv- och hyttdriften 
i Sala gå mot sitt slut. Detta innebar att den tung- 

arbetade vattenkraften inte längre behövdes. Hela det 
väldiga regleringssystemet avvecklades därför åren 
1899-1905. Fortfarande finns många dammar kvar i 
det västliga systemet. Resterna av Sala damm och 

andra konstgjorda vattenmagasin i det östliga systemet 
kan även de spåras i terrängen norr om Sala trots att 
de tömdes och revs för snart 100 år sedan.

Även vid Dannemora gruva i norra Uppland 

genomfördes tidigt ett mycket omtalat 
vattenregleringssystem. Dannemoragruvan är en av 
landets äldsta järngruvor och bergsbruket påbörjades 
här redan under medeltiden. Malmen från Dannemora 

räknades länge till den främsta av landets järnmalmer 
eftersom den var mycket ren och förkorn i rikliga 

mängder. Den åtråvärda fyndigheten gav upphov till 
flera järnbruk i norra och mellersta Uppland, som 
därmed kunde producera järn av yppersta kvalitet.

Dannemora gruva hade lika ont om vattenkraft 
som gruvorna i Falun och Sala. Landskapet i norra

Uppland är ovanligt flackt och ortens vattendrag, 
Fyrisån, har därför låga fallhöjder. Ån har dessutom 

sina källor i närheten av Dannemora vilket gör att 
flödet är blygsamt. Närbelägna forsar och fall är 
således inte särskilt kraftrika och de har dessutom en 
varierande vattenföring. Kraft till gruvdriften hämtades 
därför från människors och djurs muskelarbete i 
trampkvarnar och vindor ända fram till 1680 då det 
första vattendrivna verket byggdes.

Vattenreglering och dammbyggande hade 
emellertid påbörjats redan under 1500-talet vid 
Österby, strax öster om Dannemora, där ett järnbruk 

anlagts vid forsar och fall i Fyrisåns östra tillflöden. Den 
äldsta dammen är sannolikt Herrgårdsdammen, som 
kan ha tillkommit redan under 1540-talet, följd av den 
uppströms belägna Oppdammen från 1550-talet, båda 
i Käbboån. Från 1500-talet härstammar även Ner- 
dammen eller Kvarndammen i Smedjestrommen samt 
Hammardammen i det söderifrån kommande tillflödet 
Harviksströmmen (Kvarndammsån). Under 1600-talet 
tillkom Österby Stordamm som är ett stort konstgjort 

reglermagasin uppströms Oppdammen. Med Stor
dammen dämdes de tidigare sjöarna Österbysjön och 

Dynnsjön in till en sammanhängande vattenyta av 2,7 
km2 och blev därigenom Fyrisåns största reglermagasin. 
Vid dammkroppen finns idag ett populärt fritidsom
råde. Så småningom kom ett tiotal sjömagasin att ingå 
i ett gemensamt reglersystem för att förse Dannemora 
gruva och Österby bruk med kraft.

I Dannemora gruva hade man ett alldeles särskilt 
bekymmer med den närbelägna Gruvsjön. Denna 
utbredde sig parallellt med malmkroppen på ett 
avstånd av endast några tiotal meter och hotade 
ständigt att fylla gruvan med vatten. För att hindra 
detta tvingades man bygga skyddsvallar eller dammar 
mellan gruvhålen och sjön. Efter ett besvärligt damm
brott 1795 byggdes nya dammar av huggen sten med 
blyfogning. Av dessa byggdes dammen vid den 
dominerande gruvöppningen Storrymningen under 
åren 1797-1801 och den utgör fortfarande en märklig 
avslutning på det väldiga gruvschaktet. Problemet med 
inträngande vatten från Gruvsjön löstes slutligen under 
1960-talet då den 1,9 km2 stora sjön tömdes genom 
att en avsänkningskanal anlades utmed dess västra 
strand. Driften i Dannemora gruvor avslutades 1991.

Under den svenska stormaktstidens krig och 
erövringar på kontinenten behövdes olika slag av 
militär utrustning. Detta ledde till att järnhanteringen 
utvecklades snabbt och moderniserades under 1600- 
talet. Ett otal hyttor och smedjor växte fram i Bergsla-

9



Naturliga förutsättningar

Storrymningen i Dannemora. 
Schaktets övre vänstra del 
avslutas med 1801 års damm. 
Foto Bengt Spade, 1995.
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gen som var rikt på järnmalm, vattenkraft samt skog till 
träkol. Den ojämna vattenföringen i Bergslagens åar 
och bäckar äventyrade dock stundtals driften och ledde 
därför till omfattande sjöregleringar.

Regleringarna skedde då som nu huvudsakligen 
efter de två principer vilka numera kallas korttids- 
reglering och långtidsreglering. Korttidsreglering 
tillämpades främst när flödena inte var tillräckliga för 
att driva verken. Vatten släpptes då bara fram när 
verken var i drift, under övrig tid som nätter och helger 
var dammarna stängda och man "samlade vatten". 
Korttidsreglering krävde därigenom inte så stora 
vattenmagasin, men de fick en vattenyta som växlade 
nivå så gott som varje dygn. Långtidsreglering innebar 
däremot att vatten sparades från flödesrika tider på 
året, som vår och höst, till flödesfattiga som vinter och 
sommar. Vid långtidsreglering krävdes stora magasin 
och vattennivån förändrades i en långsam takt.

Under 1890-talet introducerades ett revolutione
rande system för långväga kraftöverföring med 
elektricitet. Kraft kunde med detta flyttas över stora 
avstånd. I Sverige ledde nyheten snabbt till ett intresse 
för att bygga ut de större älvarnas rika krafttillgångar 
och redan vid sekelskiftet hade en kraftindustri kommit 
igång. Driften stördes emellertid av ojämnheterna i 
vattendragens flöden och snart kom önskemål om att 
genomföra omfattande sjöregleringar i älvarna och de 

större åarna.

Regleringarna var mycket kostsamma och förut
satte dessutom en omfattande rättslig procedur. Ett 
samarbete mellan fallrättsägare i samma vattendrag 
började då komma till stånd och särskilda reglerings
föreningar med egen juridisk status bildades. En av de 
första var Skattungens Regleringsförening som tillkom 
1915 för att genomföra en reglering av sjöarna 
Skattungen-Oresjön i Dalarna. Föreningen gick redan 
året därpå upp i den då bildade Dalälvens Reglerings
förening. Vid denna tid var Dalälven landets främsta 
"industriälv" med flera mäktiga intressenter. 1916 
bildades även Motala Ströms Regleringsförening av 
textil- och skogsindustriintressenter i Norrköpings- 

området.
Regleringar av vattenföringen för kraftindustrin 

har numera genomförts i samtliga större vattendrag 
där vattenkraften utnyttjas. Förutom sjöarna i de stora 
norrländska älvarna har även de flesta av landets 
största sjöar kraftreg lerats: Vänern för Göta älv 1938, 
Vättern för Motala ström 1940, Siljan för Dalälven 
1926 och Storsjön i Jämtland för Indalsälven 1935. 
Mälaren är också reglerad för Norrström sedan 1943 
men för andra ändamål.

Det främsta skälet till kraftreglering av vattendra
gens flöden var ursprungligen att jämna ut vattenfö
ringen, helst så att ett konstant flöde erhölls året om. 
Kraftbehovet var nämligen länge ganska jämnt över 
året. Förhållandena har emellertid successivt förändrats

Diagram som visar hur 
produktionen i Sverige 
fördelas på vattenkraft, 
kärnkraft och övrig 
värmekraft. 1 TWh 
(terrawattimme) = 1 miljard 
kWh kilowattimmar.
Källa Svenska 
Kraftverks!öreningen.
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så att kraftbehovet nu är störst under vinterhalvåret, 
bl.a. till följd av en stor andel eluppvärmning. 
Vattenkraftindustrins produktion har därför förskjutits 
mot årets kallare del vilket ställer ökade krav på 
långtidsreglering. Regleringsbehovet har dessutom än 
mer betonats sedan kärnkraftproducerad el tillkommit 
under 1970- och 80-talen. Till skillnad mot vattenkraf
ten är kärnkraften till sin natur trögreglerad. Den har 
därför mera fått karaktär av baskraft medan den 
lättreglerade vattenkraften används för att anpassa 
produktionen till det för stunden aktuella behovet. 
Detta har i sin tur ställt stora krav även på korttids- 
reglering av framför allt de större vattendragens 
flöden.

Intill dess att ny teknik i en framtid kan ge andra 
möjligheter att lagra stora energimängder kommer 
energi för elproduktion att fortsätta att lagras som 
vatten i dammar och sjöar med alla de för- och 

nackdelar det innebär.
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Dammbyggnader
I vattenkraftteknikens historia har dammbyggandet alltid tilldragit sig ett 
särskilt intresse. Förstummad inför den mäktiga valvdammen av betong eller den 
gigantiska fyllnadsdammen, upplever kanske den oinvigde betraktaren 
byggnadsverket som ett "ingenjörskonstens mästerverk." Inte anar väl han eller 
hon hur riktigt ett sådant omdöme i själva verket är. Att bygga dammar är något 
av det besvärligaste man överhuvudtaget kan ge sig i kast med inom 
byggnadstekniken. Sedan människan började sitt dammbyggande har hon 
ständigt fått erfara att det medium, vattnet, som hon vill styra och hantera med 
sina konstarbeten är ett obändigt ting som erbjuder de mest oväntade och 
ibland obehagliga överraskningar. Dammbyggandets utveckling illustreras bäst 
av hur dammarna vuxit på höjden. Vid sekelskiftet 1900 nådde de högsta 
dammarna närmare 100 meter i höjd, 80 år senare hade man byggt dammar med 
den nästan ofattbara höjden 300 meter, lika höga som Eiffeltornet.

I dammbyggandet arbetar man alltid med ett ensidigt 
vattentryck. Man åstadkommer en byggnad, en 
dammkropp, som harvatten på ena sidan och luft på 
den andra, ett förhållande som naturen inte vill 
acceptera. Eftersom dammkroppen normalt har en 
mycket stor utbredning och står på eller ansluter mot 
underlag som ofta har en oklar beskaffenhet, kan man 
med få undantag inte undvika att vatten i större eller 
mindre utsträckning söker sig oönskade vägar genom, 
bredvid eller under dammen. Läckvattnet kan hitta de 
mest otroliga vägar som kan vara mycket svåra att 
lokalisera och åtgärda. Ibland leder läckvattnets 
påverkan till att dammens hållfasthet minskar och den 
kan så småningom i värsta fall kollapsa om läckorna 
inte åtgärdas.

Förutom att dammen måste vara tät ska damm
kroppen tåla det vattentryck som den utsätts för utan 
att välta, rämna, förskjutas eller sätta sig. Dessutom 
ska den kunna motstå en viss överdämning och i kalla 
trakter extra tryck från is. I varmare trakter med kraftig 
erosion måste man också räkna med en ökad belast
ning från sand och sediment som avsätts i dammbas
sängen.

Dammbyggarens uppgift är alltså att bemästra alla 
de krafter som påverkar hans byggnadsverk och hela 
tiden ha för ögonen att detta inte får rasa. Trots detta 
har över 2 000 dammolyckor inträffat sedan 1100- 
talet, många med katastrofala följder för liv och 
egendom. En särskilt intensiv olycksperiod varade från 
mitten av 1800-talet och ca 75 år framåt.

Dammarna ökade då i både antal och omfång till 
följd av den begynnande industrialiseringen. Oklara 
beräkningsgrunder, otillräcklig kännedom om mark
förhållandena, övertro på nya material och bygg

metoder samt en ökande dammstorlek både beträf
fande dammlängd och dämningshöjd, var de vanli
gaste grunderna till olyckorna. Under perioden 
inträffade flera hundra dammbrott enbart i USA.

Den äldsta kända dammolyckan inträffade för ca 
4 500 år sedan då den egyptiska Sadd el Kafara- 
dammen kollapsade. Dammen bestod av en 108 meter 
lång och 12 meter hög dubbelmur med tätande 
jordfyllning mellan. Vid konstruktion av dammen, som 
troligtvis var avsedd för att lagra dricksvatten, hade 
man inte räknat med att det skulle samlas så mycket 
vatten att nivån skulle stiga upp till krönet. Detta 
skedde emellertid ganska snart vilket ledde till att 
dammen överspolades och rasade. Dammresterna 
återupptäcktes 1885 av den tyske upptäcktsresanden 
Georg Schweinfurth.

I Sverige har vi varit förskonade från allvarliga 
dammolyckor. Här har inte inträffat någon olycka med 
dödlig utgång sedan 1970-talet då en flottledsdamm 
brast i Värmland och en person fick sätta livet till.

Dammar har byggts under långa tider, för olika 
syften, på mark av skiftande beskaffenhet, med 
varierande metoder och material och under alla slag av 
klimatförhållanden. Antalet dammtyper är därför stort 
och en indelning kan ske efter flera olika grunder som 
t.ex. användningsområde, funktion och konstruktion.
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Användningsområden 
för dammar
Dammar som byggs för att magasinera vatten under 
kortare eller längre tid kallas för regleringsdammar. 
Sådana dammar används bl.a. när vatten däms upp för 
att bevattna grödor. Bevattningsdammar är vanliga i 
områden som saknar sjöar eller där långvarig torka 
förekommer. I Sverige har enstaka mindre bevattnings
dammar tillkommit under senare år.

Regleringsdammar har också under lång tid 
använts för dricksvattenförsörjning i kombination med 
vattenverk. Under senare delen av 1800-talet byggdes 
det särskilt många sådana dammar av växande städer.

Under 1800-talet tillkom även flera mindre 
regleringsdammar för timmerflottning.

Regleringsdammar för kraftändamål har det talats 
om tidigare. Till skillnad från övriga användningsområ
den har dessa en lång tradition i landet.

^evattningsdamm vid Simmatorp 
ot° Bengt Spade, 1995.

Regleringsdammar är alltid byggda med öppningar 
så att vatten kan tillåtas passera förbi dammen. 
Öppningarna eller utskoven kan vara rörliga (manövrer- 
bara) eller fasta. Med rörliga öppningar kan vatten
flödet styras, regleras, helt efter önskemål.

Flottningsdamm i Jädraån i Gästrikland. Foto Bengt Spade, 1984.

Regieringsdamm för kraftändamål i Ätran vid utloppet ur sjön Åsunden, Västergötland. 
Foto Bengt Spade, 1995.
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Damm med ledarm i Motala ström vid Motala. Vattenfall.

När dammar används för att samla fallhöjd eller 
styra vattnet till vattenkraftdrivna anläggningar talar 
man om verksdammar. I vårt land har verksdammarna 
tidigast använts för mjöl- och sågkvarnar, framför allt 
när dessa legat vid smärre vattendrag. Ursprungligen 
överbyggdes inte de stora åarna och älvarna, närmast 
till följd av bestämmelserna om "kungsådra." Detta 
innebar att större vattendrag alltid skulle ha minst en 
tredjedel av strömmens eller forsens bredd öppen så 
att flottning och sjöfart samt fiskens vandring skulle 
kunna ske utan hinder. Vid vattendrivna verk i sådana 
vattendrag fick man nöja sig med ledarmar av olika 
slag och på så sätt försöka styra in det nödvändiga 
driwattnet mot sin kvarn, såg; stamp eller kraftstation. 
Gamla tiders verk vid exempelvis Trollhättan i Göta älv, 
Motala i Motala ström och Avesta i Dalälven samt i 
nyare tid Klabböle kraftverk i Umeälven hade sådana 
ledarmar.Spärrdamm i tilloppskanalen till Norrfors kraftverk i Umeälven. Vattenfall.

16



Vattenbyggnader

Det förekom även att olika intressenter hade varsin 
damm strax efter varandra, seriedammar. Den första 
dammen kunde då vara en regleringsdamm vars ägare 
hade sitt eller sina verk längre ner i vattendraget. Bara 
några tiotal meter från regleringsdammen kunde 
däremot en innehavare av fallrätten ha sin verksdamm. 
Rätten att reglera och rätten till fallhöjd kunde således 
ha skilda innehavare. Vattenföringen styrdes vanligtvis 

av ägaren till regleringsdammen vilket kunde ställa till 
problem för verksdammens ägare. Seriedammar har 
bl.a. förekommit vid Finnhyttan utanför Kopparberg i 
övre delen av Arbogaån (Garhytteån) och Edet i Edsån 
mellan sjöarna Unden och Viken i Skaraborg.

Vid höjning av vattennivån i samband med 
indämning av ett vattendrag eller sjö eller vid kanal
byggen kan den nya nivån bli för hög för omgivande 
landskap. Det kan leda till att man förlorar kontrollen 

över vattnet som kan börja strömma ut över ett 
landavsnitt och söka sig ny väg eller dämma över ett 
landområde. För att hindra detta brukar man vid lägre 

uppdämningar kunna nöja sig med att lägga upp en 
tät jordvall. Vid raviner eller andra större ojämnheter 
måste man däremot bygga en damm. Denna har då 
som enda uppgift att hindra vattnet från att söka sig 
oönskade vägar och kallas därför spärrdamm eller 
invallningsdamm. Sådana dammar byggs också när 

man vill hindra vattnet från att gå en annars naturlig 
väg, vilket kan vara fallet då det forsande vattendraget 
har flera grenar.

Konstarbeten för dammar, kraftstationer, kanaler, 
broar, hamnar m.m. innebär att byggplatsen finns i 
eller strax intill vatten, ett förhållande som försvårar 
eller rent av omöjliggör arbetet. Eftersom det oftast är 
önskvärt att arbetet ska utföras i torrhet måste 
arbetsplatsen torrläggas och detta sker vanligtvis 

genom att man antingen tillfälligt leder vattnet en 
annan väg eller bygger en provisorisk damm, en 
fångdamm, runt arbetsplatsen.

Ibland kombineras de olika dammtyperna till ge

mensamma enheter. Man använder t.ex. ofta samma 
damm både som regleringsdamm och verksdamm.

Dammars funktion
Ett annat sätt att betrakta dammar är att dela in dem efter 

möjligheten att kunna släppa förbi vatten eller inte.

Om dammen enbart ska ha en dämmande och 

spärrande funktion kallas den för kröndamm. Kröndammen 
måste vara högre än den högsta förekommande vattennivån. 

Annars finns det risk för överspolning vilket kan leda till

Fångdamm vid tillbyggnad av Lilla Edets kraftverk i Göta älv. Foto Bengt Spade, 1981.

skador på såväl dammen som terrängen nedanför. 
Spärr- och fångdammar är alltid kröndammar.

Mestadels behöver man dammar som vid behov 
även kan släppa förbi, avbörda, vatten genom särskilda 
öppningar i dammkroppen. Av sådana dammar finns 
det en synnerligen rik flora. Dammarna som kallas 
utskovsdammar har vanligtvis så väl tilltagna öppningar 
att de kan avbörda vattendragets högsta kända flöde 
(HHQ). I den moderna dammbyggnadsteknikens 
barndom hade man ofta en mycket vag uppfattning 
om HHQ och mätvärden från endast några få år 
accepterades. Oväntade stora flöden har emellertid 
gett dammägare bekymmer och vid flera tillfällen har 
dammar rasat när flödena överstigit den dimensione
rade kapaciteten.

På senare tid har man insett att det till och med är 
riskabelt att stödja sig på de mätvärden som upptagits 
sedan flödesmätningar började för ca 100 år sedan. 
Istället har man övergått till att dimensionera dammar
nas avbördningskapacitet efter databeräknade 1 000- 
eller 10 000-årsflöden, d.v.s. det högsta flöde som 
sannolikt kan inträffa under en 1 000- eller 10 000- 
årsperiod.
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Kraftig flod vid 
Karlshammars kraftverk i 
Emän.
Foto Bengt Spade, 1981.

Det som primärt ska släppas fram genom utskoven 
är givetvis vatten. Vid vårflod och efter långvariga regn 
kan det handla om mycket stora mängder och 
utskoven måste då vara så avpassade att flodvattnet 
kan passera utan att överdämning eller erosion 
uppstår. Skulle detta trots allt inträffa kan det leda till 
underminering och rasering av dammkroppen. Om 
floden får ett hastigt förlopp brukar dessutom träd, 
båtar, bryggor, sjunktimmer och annat vrakgods sköljas 
med av det hastigt framströmmande vattnet. Vid 
flodtillfällena dras dessutom ofta is med på våren. 
Vrakgods och is som följer med i vattnet får inte fastna 
i för trånga dammöppningar. Blockeras dessa sätts 
avbördningskapaciteten ner med risk för att man 
förlorar kontrollen över dammen. Om dammen har ett 
rörligt utskov, ska detta även vara lätt att manövrera 
och öppningsmekanismen ska vara så tillförlitlig att 
den fungerar i alla situationer.

Dammars utskov har inte alltid utformats så att de 
uppräknade kraven uppfyllts i praktiken. När de 
elektriska vattenkraftverken började växa fram vid 
slutet av 1800-talet ledde detta också till att man 
började bygga dammar även i de större vattendragen. 
Anläggningar för produktion och överföring av 
elektrisk kraft krävde nämligen stora investeringar och 
man ville därför fullt ut utnyttja tillgängliga kraftresur
ser. Detta var bara möjligt om vattendragen samtidigt 
överbryggades med dammar så att man fick full 
kontroll över vattenföring och fallhöjd.

Dammkonstruktörerna ställdes inför en ny situa
tion när mycket stora dammar skulle byggas. Dam
marna skulle dessutom vid behov kunna släppa fram

flodvatten som i de största vattendragen kunde uppgå 
till flera tusen kubikmeter per sekund. Att teori och 
praktik inte alltid går hand i hand bekräftades inte 
minst vid den första tidens utformning av framför allt 
de rörliga utskoven. Många mer eller mindre fantasi
fulla konstruktioner såg dagens ljus, konstruktioner 
som antingen visade sig vara ytterst svårmanövrerade 
eller allmänt opålitliga eller i värsta fall var en kombina
tion av bådadera. Förhållandet tvingade så småningom 
fram konstruktioner som var enkla, lättarbetade och 
pålitliga. Idag är de flesta av de äldsta öppningsan- 
ordningarna övergivna och har bara ett historiskt 
intresse.

Den vattenyta som ska dämmas in kallas för övre 
vattenyta, ÖVY, medan vattenytan nedströms dammen 

eller det vattendrivna verket kallas nedre vattenyta, 
NVY. En dammkropp ansluter på båda sidor mot 
terrängen i landfästen, vilkas överdel alltid ligger högre 
än högsta förekommande vattenyta. Landfästena 
utförs därför som kröndammar. Dammens öppning har 
en botten, tröskel, vars nivå ligger under krönet och 
normalt också under ÖVY. Om dammen är rörlig, d.v.s. 

försedd med en manövrerbar öppning, finns ofta en 
bottenstock på tröskeln, vilken fungerar som tätning 
mot den öppningsbara delen. Manövreras öppningsan- 
ordningarna linjärt finns det infällda styrningar, gåtar. 
Om det finns flera öppningar i dammen åtskiljs dessa 
av damm- eller mellanpelare och dessa är i regel 
utförda som krönmurar.

Utskovsdammarna kan delas in i två undergrupper 
beroende på om utskoven är fasta eller rörliga.
Dammar med fasta utskov behöver inte manövreras för 
att vatten ska släppas fram.
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Lucköppning (-utskov)Gåtar
Landfaste

DammkrönÖverfallsöppning (-utskov)

Dammkropp c

Vattennivå
Bottenprofil Bottenstock

Bottenöppning (-utskov)

Dammens viktigaste delar. III. Bengt Spade.

Fasta dammar
Fasta dammar är huvudsakligen utformade som 

överfallsdammar och hävert- eller sifondammar.

kraftverk, den ena var 115 meter lång och den andra 
82 meter. Hela dammbyggnaden vid Porjus ersattes 
1980 av en ny damm.

Överfallsdammar
Den enklaste av alla dammtyper är överfallsdammen 

som har funnits mycket länge. Avbördningen sker 
genom att vattnet helt enkelt får stiga så att det rinner 
över dammkroppen som är byggd för att tåla detta. 
Dammen är självreglerande på så sätt att ju större 
flödet är, desto mer stiger vattnets nivå över tröskeln 

samtidigt som avbördningen ökar. Eftersom damm
typen sköter sig själv är den särskilt populär i vatten
drag med nyckfulla flöden. Utskovströskeln utformas 

normalt lutande och vid överfallsdammar strävar man 
efter så stor längd som möjligt för att undvika alltför 
höga vattennivåer uppströms. Tack vare längden 
brukar också is, flottgods och vrakgods kunna passera 

dammen utan problem. När tröskelns lutande plan 
består av trä kallas dammtypen även för skibordsdamm 

efter det norska ordet ski som i sitt ursprung betyder trä.

En av landets största överfallsdammar med 
längden 135 meter fanns vid Norrfors kraftverk i 

Umeälven. Detta var i drift från 1926 till 1958 då det 

ersattes och överdämdes av Stornorrfors kraftverk. Två 
stora överfallsdammar fanns även vid Porjus gamla

Fast damm med överfall vid Forsby i Svartån utanför Skultuna. Foto Bengt Spade, 1995.
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Stora överfallsdammen vid Porjus vid kraftigt flöde. Till höger om obelisken reglerbar öppning med valsdamm. Vattenfall.

U-formad överfallsdamm vid Motala ströms mellersta fallgrupp (Bergsbro) i Norrköping. U- 
formen har här använts för att öka dammens längd och därmed också avbördningskapacitet. 
Foto Bengt Spade, 1996.

Hävert- eller sifondammar
Hävert- eller sifondammarna kan också räknas till 
dammar med fasta utskov. Dammtypen som utveckla
des i Tyskland i början av 1900-talet och fulländades av 
den italienske ingenjören Gregotti-Mortara, "Gregottis 
skibord", är en kröndamm med hävert inbyggd i 
dammkroppen. Strax under dammens krön är intaget 
placerat som en spaltformad öppning och utloppet 
mynnar vid dammfoten. När vattennivån stigit till en 
viss höjd rinner vatten in i häverten som då börjar 
fungera. Häverten har en mycket stor kapacitet.
I Sverige har dammtypen förekommit vid Trollhätte 
kanal i Trollhättan för att släppa fram överloppsvatten i 
Höljan mellan slussarna 2 och 3 samt vid Jössefors 
gamla kraftverk i Värmland som var i bruk 1906-1951. 
Dessutom finns den i Halvfari och Ljusnefors kraftverk i 
Ljusnan.
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Lu/uWi/Z/ärSe/A-crno/

Hävendamm. Uppfinningarnas Bok 1931.

Dammar med fasta utskov är inte så vanliga som 
man skulle kunna tro eftersom de har vissa nackdelar. 
Med ett fast utskov har man nästan inga möjligheter 
att påverka avbördningen vilket är nödvändigt vid 
exempelvis flödesreglering. Ett fast utskovs funktion 
förutsätter dessutom en ständig nivåhöjning av ÖVY så 

länge tillrinningen ökar. Utskovet är därför olämpligt om 

man av vattenrättsliga skäl har ålagts att inte överskrida 
en viss högsta vattennivå, en s.k. dämningsgräns.

Rörliga dammar
Med ett rörligt utskov kan man få en nästan konstant 
nivå av ÖVY oavsett flöde. Förhållandet minskar risken 
för erosion vid dammbassängens stränder och är 

gynnsamt vid kraftverksdrift, eftersom man då vill 
utnyttja högsta tillgängliga fallhöjd. Mycket svåra 
flöden kan dessutom dämpas något med en rörlig 
damm, om man anser att en tillfällig överdämning i 
dammagasinet leder till mindre skador än vad ett 
kraftigt strömmande vatten kan åstadkomma i en 
trång flodfåra nedströms dammen.

Dammar med rörliga utskov har öppningar i 
dammkroppen som kan stängas för på olika sätt. Vid 
tappning av vatten friläggs öppningarna beroende på 
hur mycket vatten man vill släppa förbi. Till följd av 
skiftande förhållanden på olika platser har utform
ningen av rörliga utskov eller luckor varit föremål för 
ett speciellt intresse. En mångfald avstängnings-

anordningar har uppfunnits, konstruerats och tagits i 
drift. De allra flesta har också till följd av mindre 
lämpliga konstruktioner ställt till besvär för användarna 
och ibland varit direkt farliga att arbeta med.

Dammar med rörliga utskov kan delas in i sätt- 
dammar, nåldammar, klaffdammar, valsdammar och 
luckdammar som alla hör till de vanligast förekom
mande.

Sättdammar
Enklast av de rörliga dammarna är sättdammen. Den 
har ett ålderdomligt ursprung och har särskilt använts 
vid timmerflottning eftersom den ger en stor fri 
utskovsbredd och är billig att bygga. I sättdammen 
stängs utskovet vanligtvis med träbjälkar eller järnbal
kar, sättär, som placeras ovanpå varandra i horisontellt 
läge. Sättarna styrs av gåtar i utskovets sidor. Sätt
dammar brukar vara enkla att stänga, däremot kan det 
vara besvärligt att öppna medelstora och större 
dammar. När dammen öppnas måste sättarna lyftas en 
och en med ett samtidigt grepp i varje ände. Annars 
kan de tappas eller låsa sig som en sneddragen 
byrålåda om de har grova dimensioner. Allt eftersom 
sättarna lyfts, kommer vatten med tilltagande kraft att 
strömma över de sättär som ligger kvar. Dessa blir då 
svåra att nå med lyftdonet och särskilda anordningar 
måste därför användas för att säkerställa att donet får 
grepp om sätten i båda ändar. Eftersom sättdammen 
kan vara svår att hantera används den främst när 
manövrering inte behöver ske så ofta. Ibland används 
den även som reservutskov vid sidan av mer lätt- 
manövrerade utskov.

En uppmärksammad svensk dammolycka inträf
fade 1985 vid manövrering av en större sättdamm vid 
Noppikoski kraftverk i Ore älv norr om Orsa. Efter ett 
långvarigt regn behövde dammen öppnas för att 
släppa fram flodvatten. När en av de stora järnsättarna 
skulle lyftas, släppte greppet i sättens ena ände och 
den fastnade. Sätten gick inte att få loss och dammen 
blev manöveroduglig. Vattnet steg snabbt i dammbas
sängen och nådde snart krönet av den anslutande 18 
meter höga jorddammen för att till slut rinna över. 
Eftersom krönet inte var byggt för att tåla överrinning 
skar sig vattnet snabbt ner i dammkroppen som 
raserades. Ungefär en miljon kubikmeter vatten 
strömmade ut utan kontroll och ställde till med viss 
förödelse på sin våldsamma färd mot Oresjön-Skattun- 

gen.
En speciell typ av sättdammar är bågsättdammen 

vilken används som fångdamm vid bygge eller under
håll av större dammar. Sättarna består här av järnbalkar
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Sättöppning (-utskov)
Upptagen bjälksätt

Bjälksättar

Sättdamm. III. Bengt Spade.

som böjts till stora halvcirkelformade bågar. Vid 
avstängning av ett dammparti träs sättarnas ändar in i 
spår på dammpelarnas vattensida med hjälp av en 
kran. Därefter sänks de ner en och en i vattnet och 
läggs horisontellt ovanpå varandra på en bottenplatta. 
På så vis byggs en valvdamm upp, bågsätt för bågsätt. 
När sättarna nått upp över vattenytan och utrymmet 
innanför tömts eller länsats på vatten blir den perma
nenta dammens undervattenspartier åtkomliga för 
arbete i torrhet. Bågsättar, konstruerade av 
Vattenbyggnadsbyrån, användes i Sverige för första 
gången 1935 då Krångede kraftverk i Indalsälven 

byggdes.

Bågsättdamm. Tekniska Museet.

Nåldammar
En gammal och numera så gott som helt övergiven 
metod att stänga en dammöppning är att ställa lösa 
träbjälkar eller järnbalkar, s.k. nålar, tätt intill varandra. 
Nåldammen, som ursprungligen konstruerats för 
franska kanalbyggen, påminner därigenom om 
sättdammen, skillnaden är att nålarna står upp. För att 
hålla emot vattentrycket måste nålarna ha stöd i både 
övre och nedre änden. Som nedre stöd kan 
dammtröskelns bottenstock fungera och som övre den 
dammbro varifrån nålarna manövreras. Med nålar kan i 
princip hur breda öppningar som helst stängas av. 
Nåldammar har därför varit särskilt populära i större 
vattendrag med kraftiga flöden som dragit med sig 
stora mängder is och allehanda vrak- och flottgods. Vid 
stora nåldammar har dammbroarna ofta utförts 
ledade, så att de har kunnat fällas ner och läggas på 
utskovets botten sedan dammen öppnats. Detta har 
medgett mycket breda, fria öppningar.

Nåldammar är mycket besvärliga att manövrera 
och har därför i regel endast öppnats vid de största 
flödena. Arbetet med att sätta ner eller dra upp 
nålarna är tidsödande, tungt och farligt och många 
olyckor har inträffat vid arbete med dem. I stängt läge 
brukar nålarna dessutom läcka kraftigt eftersom det är 
svårt att få dem så nära intill varandra att vatten inte 
sipprar emellan. Dammtypen har även en annan 
svaghet som gör sig gällande i kalla trakter. Is som 
fryser fast på nålarnas uppströmssida kan lyfta nålarna 
om vattenståndet av någon anledning höjs vilket 

medför okontrollerad avrinning.
Den sista större nåldammen i Sverige ingick i 

dammen som hörde till Näs gamla kraftverk i Dalälven. 
Dammen togs i bruk 1898 och var då landets största.

22



Vattenbyggnader

kraftJnr?ar v'd Ätrafors kraftverk i Ätran (övre bilden) och Eldforsens 
erk 1 Västerdalälven. Foto Bengt Spade, 1989 och 1996.

För att släppa fram de väldiga vårflödena i den 
oreglerade Dalälven - 1860 uppgick floden till 2 700 
m3/s och 1916 till 2 400 m3/s - behövde dammen stor 
kapacitet. Utskovspartiet fick därför en total bredd av 
inte mindre än 272 meter, fördelade på 65 meter 
skibord, 97 meter luckor och 110 meter nålar. Dam
men revs 1979 sedan ett nytt kraftverk tagits i drift.

Stora nåldammar fanns även vid Sikfors gamla 
kraftverk i Piteälven under åren 1912-22, Porjus gamla 
kraftverk under hela dess drifttid 1915-1980, vid 
Norrfors kraftverk i Umeälven under dess verksamhets
tid 1926-1958 samt vid Krångfors kraftverk i 
Skellefteälven åren 1926-1948. Mindre nåldammar 
finns ännu vid bl.a. Ätrafors kraftverk i Ätran, Örebro 

slott i Svartån, Katrinefors kraftverk vid Mariestad i 
Tidan samt Eldforsens kraftverk i Västerdalälven.

Klaffdammar
En dammtyp som var ganska vanlig under senare delen 
av 1800-talet och de första decennierna av 1900-talet 
var klaffdammarna. Dammtypen har många olika 
former, alltifrån rektangulära luckor stående på 
högkant till långa smäckra klaffar som påminner om 
ett flygplans vingklaffar. Gemensamt för klaff
dammarna är att avstängning görs med en ledad plan 
lucka eller klaff som vanligtvis är infäst vid utskovets 
tröskel. Vid stängning vrids klaffen med ett spel upp 
mot strömriktningen till upprättstående läge och 
stänger på så sätt utskovet. När dammen ska öppnas 
sänks klaffen på motsvarande sätt och vid fullt öppet 
läge ligger den platt på utskovets botten. Klaffdammen 
som kan utföras med ganska stor bredd är ganska 
enkel att bygga och förhållandevis lättmanövrerad. Vid 
stor bredd och höjd och kraftigt strömmande vatten 
krävs dock en avsevärd kraft för att stänga dammen 
varför den successivt har ersatts med modernare 
avstängningsanordningar.

I Sverige har klaffdammar inte varit särskilt vanliga; 
några byggdes emellertid under 1890-talet. De små 
kraftverken vid Västerås i Svartån 1891, Rämninge i 
Finspångsån 1897 och Arboga i Arbogaån 1900, 
försågs med klaffluckor eller "rörliga skibord" som de 
då kallades för. Luckorna som manövreras med kedjor 
från stabila spel, finns fortfarande kvar vid de tre 
verken. Under 1926 togs en stor klaffdamm i bruk vid 
Gråda i Dalälven. I dammen som byggdes för Siljans 
reglering försågs fyra 17,5 meter breda öppningar 
vardera med åtta klaffluckor. Grådadammen revs ut 
sedan det nybyggda, strax nedströms belägna Gråda 
kraftverk tagits i drift 1951.
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Klaffdamm av ålderdomlig typ vid Västerås kraftverk. Foto Bengt Spade, 1991.

En märklig svensk klaffdamm togs i bruk 1934 vid 
Ormo i Nordre älv väster om Kungälv. Normalt rinner 
ca 75 % av Göta älvs vatten ut genom Nordre älv norr 
om Hisingen och endast ca 25 % genom Göteborgs- 
grenen. När korttidsreglering under 1930-talet skulle 
införas vid kraftverken i Göta älv var man orolig i 
Göteborg för att saltvatten skulle tränga upp i älven vid 
stillestånd i kraftverken och störa stadens dricksvatten
uttag vid Alelyckan. Om däremot älvens vatten styrdes 
över från Nordre älvsgrenen till Göteborgsgrenen 
ansågs detta kunna garantera en trygg vattenförsörj
ning. En klaff uppfördes därför som vid behov kunde 
spärra flödet genom Nordre älv. Klaffen fick mycket 
stora dimensioner med längden 144 meter och höjden 
8 meter.

Klaffdammen vid Ormo. Foto Bengt Spade, 1996.

En speciell variant av klaffdammen är staffli- eller 
Chanoine-lucksdammen, en dammtyp som har sitt 
ursprung i franskt kanalbyggnade. Dammen har varit 
mycket vanlig på kontinenten och i USA. Vid 
stafflilucksdammen stängs en öppning med valfri 
bredd av med en rad rektangulära luckblad som står 
bredvid varandra. På baksidan är varje lucka ledat 
infäst vid en staffliliknande konstruktion av stålbalkar. 
När luckan befinner sig i stängt läge pressar vatten
trycket dess nederdel mot en bottenstock, så att den 
står nästan lodrätt. När dammen ska öppnas manövre
ras luckorna från antingen en oftast fällbar dammbro 
eller från en båt på uppströmssidan. Luckans nederdel 
vickas först upp med en kedja så att den hamnar i 
horisontellt läge i det strömmande vattnet. Med 
ytterligare en kedjemanöver lösgörs staffliets bakre ben 
varefter hela konstruktionen fälls bakåt och läggs ner 
på utskovets botten. En fri öppning med valfri bredd 
erhålls sålunda. Staffliluckan är ganska besvärlig att 
manövrera både vid stängning och öppning. Manövre
ring med båt utsätter dessutom personalen för många 
faromoment, särskilt om dammen ska öppnas vid högt 
flöde. Dammar med staffliluckor har numera i regel 
ersatts av modernare dammar.
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En uppmärksammad stafflilucksdamm togs i bruk 
1908 vid Finnfors kraftverk i Skellefteälven. Två av 
dammens 20,5 meter breda öppningar försågs med 

staffliluckor som manövrerades från en fast dammbro. 
Luckorna ersattes vid en ombyggnad 1955 och var 

sannolikt de enda av sitt slag i landet.
Mest originell av alla rörliga dammar är nog den 

klaffdammsliknande Beartrap-dammen, en dammtyp 

som aldrig har fått något svenskt namn. På tyska 
kallades den för Bärenfallewehr (björnfälledamm) eller 

Dachwehr (takdamm) och på franska Barrage en toit 
(takdamm). Dammtypen var emellertid mycket populär 
i USA under 1800-talet. Flera misslyckade försök 

gjordes att introducera den i Europa innan den 
schweiziska firman Huber & Lutz i Zürich lyckades 

utarbeta en konstruktion som blev så driftsäker att den 
till och med fann vägen över till USA. I Sverige har så 

vitt känt är dammtypen bara använts vid Finnfors 
kraftverk i Skellefteälven där det 1908 installerades en 
15,2 meter bred Beartrap-damm.

Dammarna vid Finnfors. Skellefteå museum.

Beartrap-dammen var den första utskovs- 
konstruktion som möjliggjorde en bred och fri damm
öppning med en enda enhet. Dammen var ursprungli
gen helt byggd av trä och såg i stängt läge ut som ett
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sadeltak som ställts på tvären i utskovet. Av de båda 
"takhalvorna" som var ledat infästa i utskovets botten 
stödde den främre mot den bakre med en klack i 
luckhalvornas överdel; det hela påminde litet om ett 
korthus. Dammen manövrerades hydrauliskt med hjälp 
av vattentrycket i dammbassängen. I stängt läge stod 
utrymmet mellan de båda halvorna i kontakt med 
bassängen genom rör och ventiler. Vattentrycket 
pressade på det sättet upp halvorna så att de fick 
"takformen." När dammen skulle öppnas stängdes 
vattentillförseln av från dammbassängen. Därefter 
öppnades ventiler som släppte ut det instängda vattnet 
mot nedströmssidan. De bägge halvorna sjönk då ihop 
och lade sig så småningom över varandra på utskovets 
botten.

Teoretiskt förefaller den hydrauliskt manövrerade 
Beartrap-dammens konstruktion genial. Men som så 
ofta är verkligheten tyvärr något annat. Dammens 
funktion är i första hand beroende av sambandet 
mellan mått och vinklar i "dammtriangeln", en 
erfarenhet som inte minst gjordes när dammen 
introducerades i Europa. Konstruktionen visade sig 
dessutom vara känslig för slamfyllt vatten. Slammet 
avsatte sig gärna mellan dammhalvorna vilket 
försvårade eller förhindrade manövrering. Dammtypen 
övergavs därför så småningom till följd av dess all
männa opålitlighet.

Det egendomliga namnet Beartrap (björnfälla) 
påstås ha uppkommit när den första dammen byggdes 
i USA 1819. För att avvisa nyfikna åskådare upplystes 
dessa om att man byggde en björnfälla! Valet av 
Beartrap-damm till Finnfors gjordes av kraftverkets 
projektor, Fredrik Jonson på ingenjörsfirman Unander & 
Jonson i Stockholm. Denne hade några år tidigare gjort 
en lång och uppmärksammad studieresa i USA och där 
tagit intryck av bland annat Beartrap-dammar liksom 
de vid Finnfors även använda staffliluckorna. FHela den 
gamla dammbyggnaden vid Finnfors ersattes 1955 av 

en ny.

Valsdammar
Kring sekelskiftet 1900 var man alltså fortfarande 
hänvisad till svårmanövrerade och ofta opålitliga 
konstruktioner när stora och breda dammöppningar 
skulle stängas. Med undantag av Beartrap-dammen var 
konstruktionerna dessutom uppdelade på ett stort 
antal mindre enheter vilket ytterligare försvårade 
hanteringen, särskilt i trakter med sträng vinterkyla. 
Mängden av små enheter - spettluckor, sättär, nålar, 

fällbara luckor m.m. - gav lätt upphov till springor som

var svåra att täta. Vintertid ville svallis gärna bildas på 
dammarnas luftsida vilket ytterligare försvårade eller 
omöjliggjorde manövreringen.

Önskemålet om en stor rörlig damm som var 

tillförlitlig och lätt att manövrera även vintertid ledde så 
småningom till en konstruktion som kallas valsdamm. 
Den uppfanns av Max Carstanjen, rektor på 
Gustavsburgs brobyggnadsinstitut vid Mainz i Tyskland. 
Valsdammen infördes på marknaden 1902 av det tyska 
verkstadsföretaget Maschinenfabrik Augsburg- 
Nürnberg (MAN) och den första dammen levererades 
till ett tyskt kraftverk vid Schweinfurt am Main. 
Dammen är utformad som en stor liggande cylinder av 
bockad stålplåt, valsen, vilken fyller ut hela utskovets 
bredd. I stängt läge vilar valsen med en tätning mot 
utskovets bottenstock. När dammen ska öppnas rullas 
den upp på spår i utskovets sidor.

Med valsdammen fick man en konstruktion som 
tack vare dammens rörform hade en sådan styrka att 
den med en enda enhet kunde ta upp vattnets tryck 
över en stor och bred yta. Vid dammens manövrering 
behövdes dessutom egentligen inte mer kraft än vad 
som gick åt för att lyfta hälften av dess egen tyngd. 
Vattentrycket mot dammvalsen avlastades nämligen på 
ett elegant sätt till dammpelarna (utskovets sidor) med 

valsens rullform.
Valsdammen hade de egenskaper som man hade 

saknat hos äldre konstruktioner, den var stor och 
enhetlig, den var pålitlig och lättmanövrerad och den 
gick att få tät med enkla medel. Till skillnad från äldre 
typer var den emellertid mycket dyr. Här krävde 
exempelvis montaget särskilda resurser för att de tunga 
delarna skulle kunna hanteras. Ett förhållandevis 
komplicerat maskineri behövdes dessutom för att röra 
dammen. Valsdammar byggdes därför endast där man 

ansåg sig ha fullt fog för att motivera den höga 
investeringskostnaden. Redan under 1920-talet 
började de därför att ersättas av billigare svängbara 
dammar av sektor- och segmenttyp.

Flera valsdammar har byggts i Sverige och de flesta 
finns kvar än idag. Dejefors kraftverk i Klarälven 
försågs redan 1906 med två stora valsdammar, vardera 
med en bredd av inte mindre än 32 meter och fortfa
rande landets bredaste dammar. Bland övriga kraftverk 
som utrustats med valsdammar märks Trollhättan i 
Göta älv 1910, Porjus i Luleälven och Älvkarleby i 

Dalälven 1915, Slottsmöllan i Nissan 1916, Forshuvud- 
forsen i Dalälven 1922, Lilla Edet i Göta älv 1926 samt 
Karsefors 1929 och Laholm 1932, båda i Lagan.
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En av de två stora valsdammarna vid Dejefors kraftverk i Klarälven. Den 
Ulla byggnaden på järnbocken innehåller luckspelet.
Eoto Bengt Spade, 1998.

Luckdammar
Vanligast av dammar med rörliga utskov är 
luckdammen som har använts mycket länge. Dammens 
öppningar stängs här med en planlucka som rörs linjärt 
i vertikal led eller en svänglucka som vrids kring ett 
centrum. Luckdammen karaktäriseras av att den har ett 
förhållandevis enkelt och billigt utförande och är 
lättmanövrerad. Stora dammar har sedan 1930-talet så 
gott som uteslutande försetts med svängluckor av 
segment- eller sektortyp, luckor som har de egenska

per som normalt efterfrågas.
Planluckan är i sin enklaste form byggd av trä med 

ett luckblad som av hanteringsskäl inte gärna är 
bredare än 1,5 meter och inte djupare än 3-4 meter. 
Luckan styrs av gåtar av trä eller stål. Öppnings- 

manövern görs vanligtvis genom att luckan hävs upp 
manuellt med ett luckspett. Spettets ände sticks in i 
hålen i ett spettband som är fäst i luckbladet och 
luckstocken varefter luckan bryts upp hål för hål.

Denna primitiva spettlucka är den vanligaste här i 
landet. Normalt används spettluckan vid mindre eller 

måttliga flöden.
Före valsdammarnas och svängluckornas introduk

tion användes små planluckor även för mycket stora 
flöden. Till följd av den ringa bredden är planluckor 
däremot inte lämpliga för vattendrag med svår isgång 

och mycket flott- och vrakgods. I sådana dammar 

arrangerades därför flera luckor i samma damm
öppning, endast åtskilda av gåtar. Vid isgång och 
flottning lyftes inte bara luckorna upp utan även 
gåtarna.

Bergslagets stora dammar vid Kvarnsveden (1900) 
och Bullerforsen (1908) i Dalälven utanför Borlänge var

Vid Forshuvudforsens kraftverk finns inte mindre än fyra valsdammar. Foto Bengt Spade, 1995.

några exempel på dammar med mängder av småluckor 
och upplyftbara gåtar. Dammarna konstruerades för en 
avbördning av 2 700 m3/s. Med det låga tröskeldjup 
som de små träluckorna medgav skulle de båda 
dammarnas kapacitet ha blivit otillräcklig om de hade 
byggts i rak linje över älven. För att få plats med alla 
luckor som behövdes förlängdes därför damm
kropparna genom att de vinklades på mitten. Båda 
dammarna har under senare tid ersatts med nya.

Manövrering av spettlucka vid 
Åsens såg i Medelpad.
Foto Bengt Spade, 1998.
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Gamla luckdammen vid Bullerforsens kraftverk i Dalälven. Foto Bengt Spade, 1978.

Den enkla småluckedammens svaghet är således 
öppningarnas blygsamma kapacitet och knappa bredd. 
Större luckor av samma typ är för besvärliga att 
manövrera, bland annat till följd av ökad friktion och 
egen tyngd. En tanke var då att lyfta luckan maskinellt 
och minska friktionen genom att låta den rulla mot 
gåtarna istället för att glida mot dem. I slutet av 1870- 
talet togs en sådan konstruktion fram för engelska 
kanaler och har efter uppfinnaren fått benämningen 
Stoneylucka. Med det nya systemet kunde planluckor 
byggas av stål och med avsevärda dimensioner.

Sveriges första luckor av Stoneytyp installerades 
1910 1 det stora statliga kraftverket vid Trollhättan. Här 
placerades en jättelik avstängningslucka av stål, "Stora 
luckan", i kraftverkets intagskanal. Luckan står där än 
idag med ett luckblad som mäter 18x9 meter och 
väger 65 ton. Den mäktiga luckan med spel leverera
des av Falkenbergs Mekaniska Verkstad. Kringutrust- 
ning till de större kraftverken började vid denna tid att 
bli så komplicerad och få så stora dimensioner att den 
mer och mer fick tillverkas vid särskilda verkstadsföretag.

Snart visade det sig att även Stoneyluckorna hade 
en svaghet. Rullarna som skulle styra luckbladet var löst 
lagrade vilket innebar att de låg an mot både lucka och 
gåt. Detta krävde stor precision vid tillverkning och 
montage för att inte rullarna snabbt skulle slitas ner 
och luckorna bli manöverodugliga. Både "Stora 
luckan" i Trollhättan med dess 50 rullar och andra 
svenska Stoneyluckor visade sig ha just denna svaghet.

Som en kuriositet kan nämnas beträffande "Stora 
luckan" att dess översta del utfördes av lösa sättbjälkar 
eftersom "...luckan, som ju i regel hänger helt uppdra
gen, icke skall afstänga vyn öfver landskapet från 
Storgatan, Trollhättans f.n. förnämsta gata, i hvars 
fond luckan står" (Gösta Malm i Trollhättan. Dess 
kanal- och kraftverk).

"Stora luckan" vid intagskanal 1 i Trollhättan. Foto Bengt Spade, 1991.

Stoneyluckans svaghet med de fria rullarna gjorde 
att lucktypen övergavs redan under 1920-talet trots 
viss modifiering med större och färre rullar. Stora 
planluckor försågs istället med fast monterade rullar på 
luckbladets sidor. Rullförsedda planluckor har därefter 
använts i utskovsdammar för mindre och måttliga 
flöden. Eftersom den tar liten plats och är billig att 
tillverka så är Stoneyluckan vanlig vid kraftverken som 
avstängningslucka i intagen framför turbinerna.

Planluckor med fasta rullar i intaget vid Forshuvudforsens 
kraftstation. Foto Bengt Spade, 1981.
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I USA hade man mot slutet av 1800-talet med gott 
resultat börjat använda svängluckor i dammarnas 
utskov. Svängluckan har ett luckblad format som ett 
cylindersegment. Bladet hålls på plats med armar vilka 
utgår som radier från cylinderns horisontella 
axelcentrum. Hela konstruktionen är ledad med axeln 
infäst i utskovets sidor. När luckan ska öppnas, lyfts 
den uppåt med ett spel. Svängluckan är enkel att 
manövrera eftersom den är ganska lätt och har ett 
minimum av friktion. De första luckorna byggdes av trä 
med en bredd av några meter. I början av 1900-talet 
började de utföras av stål och har därefter byggts med 
avsevärda dimensioner och mycket stor kapacitet. När 
luckan har en uppåtgående rörelse kallas den för 
segmentlucka, vid nedåtgående rörelse sektorlucka och 
vid både uppåt- och nedåtgående rörelse vagglucka.

Segmentluckan fann snabbt vägen över till Sverige 
där den introducerades år 1900. Bergslaget tog då 
landets största kraftverk i drift vid Kvarnsveden i 
Dalälven. Kraftverket var utfört efter modernaste 
principer med bl.a. tre segmentluckor. Ansvarig för 
dammbygget var disponentassistenten Lars Yngström 
vid Bergslaget. I en redogörelse för det stora projektet 
skriver han i Teknisk Tidskrift 1901: "Då man alltid trots 
utlagda länsor har att befara, att timmer kan flyta ner 
mot turbindammen, var det nödvändigt att sörja för, 
att man kunde blifva detta kvitt och konstruerades 
därför efter en amerikansk förebild breda svängluckor, 

stängande ett helt spann i mellandammen, genom 
hvilken anordning man alltså vid luckans uppfirande får 
en 5,90 meters fri öppning, hvarigenom timmer och 
eventuellt äfven isstycken bekvämt kunna aflägsnas." 
Luckorna som placerades närmast kraftverkets intag, 
"turbindammen", tillverkades av valsade stålprofiler 
med luckblad av plank. Dammen vid Kvarnsveden revs 
delvis ut och ersattes med en ny damm 1975.

3^entluckan vid Kvarnsveden. Teknisk Tidskrift 1901.

Segmentluckor kom därefter inte till användning i 
Sverige förrän 1918 då åtta sådana luckor monterades 
i intagskanalens avstängningsdamm vid Untra kraftverk 
i Dalälven. Luckorna utfördes helt i stål med bredden 
11,9 meter och är fortfarande i bruk.

Segmentlucka vid Bjurfors övre kraftverk i Umeälven. Foto Bengt Spade, 1992.

Under 1930-talet började segmentluckor att 
användas vid dammar i landet där stora flöden be
hövde släppas fram. När dammen vid Vargöns kraft
verk i Göta älv togs i bruk 1935 var tre av de fyra 
huvudluckorna utförda som svängluckor med 13 
meters bredd. Två av luckorna var segmentluckor och 
den tredje en sektorlucka.

Den nedåtgående svängluckan, sektorluckan, togs 
fram efter önskemål från kraftverken för att inte 
behöva släppa förbi onödigt mycket vatten vid timmer- 
flottning och isgång. Planluckor och segmentluckor 
måste nämligen på grund av den uppåtgående 
rörelsen öppnas helt och hållet vid bortledning av 
flytande föremål, vilket ofta är till nackdel för kraftverk
ens vattenhushållning. Med sektorluckan som sänks 
ner under vattenytan behöver inte mer vatten än 
nödvändigt avbördas för att bli kvitt is och flottgods. 
För att skydda sektorluckans armar och leder från 
skada, täcks hela konstruktionen bakom luckbladet 
med ett kraftigt plankdäck. Luckan får då litet av 
karaktären "rörligt skibord" över sig.

Sektorluckor började användas i svenska 
vattenkraftsdammar under 1920-talet. Bland de första 
märks Nedansjö i Ljungan 1921, övergiven 1949; 
Sikfors i Piteälven 1924, riven 1990; Krångfors i 
Skellefteälven 1928, ombyggd 1948 och Hammarfor
sen i Indalsälven 1928, den sistnämnda med en 35 
meter bred lucka, som är landets största.
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Sektorlucka vid Untra 
kraftverk i Dalälven. 
Foto Bengt Spade, 1992.

Sektorlucka och 
överfallsdamm vid Forshults 
kraftverk i Klarälven.
Foto Bengt Spade, 1992.

Under den svenska älvflottningens sista tid på 
1960- och 70-talen togs det fram ytterligare anord
ningar som var gynnsamma för kraftverkens vatten
hushållning vid flottning. Ett exempel på detta är den 
flottningsränna som "fälldes in" i sektorluckan vid 
Bjurfors övre kraftverk i nedre delen av Umeälven. 
Anläggningen togs i bruk 1962.

Svängluckornas enkelhet, pålitliga funktion samt 
stora fria bredd och djup har gjort att de nästan 
uteslutande används för avbördning av stora vatten
mängder. Dammar med segment- och sektorluckor 
finns nu vid alla större kraftverk både utomlands och 
här hemma.

Dammars konstruktion
Det har nu talats om vad dammar används till och om 
deras funktion. Själva dammkroppens konstruktion och 
uppbyggnad har däremot ännu inte berörts. Det är 
dammkroppen som ska motstå trycket från vattnet och 
som ska ha öppningar för utskov och tåla krafterna 
från avstängningsanordningarna. Ibland ska damm
kroppen också bära trafiklasten från en vägbro.

Med ökande dammstorlekar har även kraven stigit 
på kunskaper kring dammbyggande. Det traditionella 
hantverksmässiga utförandet har fått ge vika för 
komplicerade teoretiska beräkningar, rationella 
mekaniserade arbetsmetoder och nya material. 
Dammbyggandet i modern mening är sålunda ett 
resultat av industri- och tekniksamhället eller kanske 
rentav en av dess förutsättningar.

Med några få undantag utmärkte sig damm
byggandet i traditionell mening för låga dammkroppar, 
byggda av material som fanns på platsen som sten, trä, 
dyjord, pinnmo och lera. Dammarna kunde däremot ha 
stor bredd och längd. Den låga höjden berodde på att 
äldre konstruktioner och material inte gärna tillät höga 
dämningar.

Den enklaste dammen är jordvallen. En sådan 
damm tål endast en blygsam dämning eftersom den är 
mjuk och lätt deformeras av vattnets tryck eller sin 
egen tyngd. Dessutom är jordvallen känslig för över- 
dämning. Förses vallens mitt däremot med en tätande 
skärm av plank eller väl packad lera som omges av en 
stödjande fyllning, kan den genast byggas mycket 
högre och kan då kallas för damm. Känsligheten för 
överdämning finns dock kvar eftersom jordvallen eller 
-dammen inte tål ett strömmande vattens eroderande 
verkan. Jordvallar har därför byggts och byggs än idag 

som kröndammar.

Erosionsskydd av sten

Dammkropp

i /i-n—

Jordvall. Ill Bengt Spade.
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I trakter med tillgång på sten av lämplig storlek har 
dammar ofta byggts som stendammar. Dessa kunde 
utföras av "vildsten" eller huggen sten vilket gav en 
stabilare dammkropp än vid jordvallen. Dammen blev 
däremot inte tät och måste därför förses med en 
tätskärm. En sådan kunde åstadkommas genom att 
stenarna mot vattensidan sammanfogades med 
tätande material som lera eller murbruk. Om det fanns 
tätande jordarter på platsen kunde dammen byggas 
som en dubbelmur (skalmur) av sten i kallmur (utan 
fogmaterial) med en mjuk tätkärna mellan murarna. En 
särskilt stark och tät damm fick man om alla stenarna i 
dammkroppen sammanfogades med bruk.

Jämförd med jordvallen har stendammen fördelen 
att tåla vattenöverrinning. Stendammar har därför 
använts som utskovsdammar med både överfall och 
lucköppningar, särskilt om de helt byggts i bruksmur.

Bruksmur
Kallmur

Dammkropp

Stendamm med främre tätskärm. III. Bengt Spade.

Kallmur

av lera, morän el. likn.

tt -

Dammkropp

ramm med mjuk, tätande mellandel. III. Bengt Spade.

Bruksmur

amm me</ hel bruksmur. III. Bengt Spade.

I skogrika trakter har trä ofta använts till damm
byggande. Dammarna har då vanligen byggts som 
kistdammar där dammkroppens form har erhållits med 
knuttimrade ramkonstruktioner, som fyllts med sten 
(stenkistor) eller grus. För att få sådana dammar täta 
försågs vattensidan vanligtvis med en tätande träspont. 
Kistdammarna var liksom stendammarna ganska 
okänsliga för överrinnig och har därför byggts som 
både överfalls- och luckdammar. Kistdammens stora 
svaghet är att livslängden är begränsad till träets 
hållbarhet. Timmerkistdammar har varit mycket 
vanliga, särskilt som flottningsdammar, i skogrika 
trakter av de nordiska länderna, USA och Ryssland.

Timmerkistdamm under renovering vid Edet i Västergötland. Foto Bengt Spade, 1994.

Stor timmerkistdamm vid Stjärn i Värmland. Kraftverksföreningen.
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Nordens fuktiga och svala klimat och stora 
sjörikedom gjorde att dammbyggandet här kunde ske 
med traditionella metoder och låga höjder ända in i 
1900-talet. Det var först i samband med utbyggnader
na av de elektriska kraftverken som behoven uppkom 
av högre och på annat sätt utformade dammar. 
Annorlunda var det däremot i det torra och varma 
Spanien med ett klimat som domineras av milda, 
regniga vintrar och mycket varma, torra somrar. 
Eftersom den bergiga Pyreneiska halvön i stort sett 
saknar sjöar, torkar de flesta vattendragen ut under 
sommarperioden, vilket ställer till med problem för 
befolkning och grödor. För att trygga vattenförsörj
ningen började man tidigt att samla vatten i dalgång
arna genom att bygga regleringsdammar i landets 
södra delar. De äldsta anlades i början av 100-talet 
under den tid då Spanien ingick i det romerska riket 
och Trajanus I var kejsare. Två av dammarna finns 
fortfarande kvar. Den ena är en 24 meter hög jord- 
fyllnadsdamm vid Cornalbo i Albarregasfloden och den 
andra en 19 meter hög kombinerad gravitations- och 
jordfyllnadsdamm vid Proserpina i floden Ay Pardillas.

Dammbyggandet i det bergiga Spanien fortsatte 
att utvecklas även efter romartiden och dammarna i 
dalgångarna blev allt djärvare och högre. Från 1384 
daterar sig exempelvis den 13 meter höga Almansa- 
dammen i sydöstra Spanien, byggd av sten i bruksmur 
och påbyggd 1586 till 25 meter. Almansadammen 
anses vara den första damm i Europa som byggdes i 
båge mot vattnet. Med en sådan konstruktion får man 
övervägande tryckspänningar i dammkroppen av det 
uppdämda vattnet vilka den är bättre lämpad att tåla 
än dragspänningar. Med dammar av Almansatyp lades 
grunden till det som senare i modern mening blev 
valvdammen.

Under den spanska stormaktstiden stimulerades 
dammbyggandet ytterligare. Då byggdes bl.a. 
Tibidammen 1579-94 utanför Alicante i landets 
sydöstra del. Dammen blev med höjden 43 meter den 
högsta kända dammen i världen och så kom den att 
förbli i närmare 300 år. Flera av den spanska 
stormaktstidens dammar är fortfarande i bruk.

Spanien vidmakthöll ledningen inom det europe
iska dammbyggandet under ytterligare en lång tid. En 
mycket stor damm stod klar 1791 vid Puentes i Rio 
Guadalentin utanför Lorca i sydöstra delen av landet. 
Dammen var 50 meter hög och med längden 282 
meter spärrade den av hela dalgången. Uppfyllnaden 
av vattenreservoaren tog emellertid lång tid och först 
1802 föll tillräckligt med regn för att den skulle kunna

nå full dämning. Strax dessförinnan brast dammen, 
vilket ledde till en katastrof med över 600 döda. 
Olyckan med Puentesdammen fick stor uppmärksam
het, något som bland annat under lång tid bromsade 
byggandet av höga dammar.

Under 1600- och 1700-talen hade fransk 
vattenbyggnadskonst börjat mäta sig med den span
ska, närmast till följd av de omfattande bevattnings- 
och trafikkanaler som då började byggas i landet. Mest 
bekant av dessa är den 24 mil långa Canal du Midi 
(ursprunligen Languedoc-kanalen), utförd åren 1666- 
92 (invigd 1681 av Ludvig XIV före färdigställandet). 
Tillsammans med Garonnefloden bildar kanalen en 
sammanhängande vattenväg i södra Frankrike mellan 
Atlanten och Medelhavet, en "Canal des deux Mers."

Vid de franska kanalernas passager över landska
pets höjdryggar var det nödvändigt att vatten fylldes 
på från närbelägna bäckar och åar. Vattentillförseln 
måste dock styras och fick dessutom inte utebli under 
vegetationsperioder eller långvarig torka. Detta kunde 
inte ordnas med mindre än att dalspärrande reglerings
dammar fick anläggas i det sjöfattiga landskapet. 
Särskilt uppmärksammad blev en 36 meter hög 
jordfyllnadsdamm som byggdes 1667-75 för Canal du 
Midi vid St. Ferréol i Laudotdalen, ca 50 km sydöst om 
Toulose. Med kanalbyggandet vidareutvecklade 
fransmännen den spanska dammbyggnadskonsten och 
vid mitten av 1800-talet lade franska ingenjörer 
grunden till det moderna dammbyggandet.

En milstolpe blev den franska Furens- eller Gouffre 
d'Enferdammen i Furanfloden vid St. Etienne, byggd 
1861-66. När dammen konstruerades, beräknades 
dammkroppens form för första gången på ett veten
skapligt sätt. Kunskap hade nämligen vid det här laget 
börjat växa fram om hållfastheten hos byggnadsverk 
med avseende på utförande och material. Beräkning
arna för Furensdammen ledde till att den 60 meter 
höga dammkroppen med bibehållen styrka kunde ges 
en betydligt smäckrare form med en mindre och mer 
ekonomisk byggnadsvolym än vad som tidigare varit 
tänkbart. Konstruktören tog här framför allt fasta på 
att vattentrycket som är störst vid basen av dammen 
kontinuerligt avtar mot dämningsytan vid dammkrönet 
där det inte längre påverkar dammen. Härav följer att 
dammkroppen inte behöver vara lika grov vid krönet 
som vid basen för att motstå vattentrycket. Till skillnad 
mot tidigare dammbyggnader, med mer eller mindre 
rektangulär tvärsektion, fick dammen vid Furens därför 
en triangulär sektion.
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Dämningsgräns

Dammkropp med höjden 60 meter

Aktion av Furensdammen. III. Bengt Spade.

De vetenskapliga konstruktionsprinciper som 
introducerades vid Furensdammen anammades snabbt 
av de europeiska dammkonstruktörerna. Redan vid 
slutet av 1800-talet hade man nått en form för 
gravitationsdammen (g. är en damm som med sin egen 
tyngd motstår vattentrycket) som låg mycket nära det 
optimala förhållandet mellan säkerhet och material
knapphet. Med stöd av de nyvunna insikterna vågade 
konstruktörerna därför åter låta dammbyggnaderna 
skjuta i höjden.

Det verkliga intresset för höga och stora dammar 
kom nu inte från Europa utan från USA där en omfat

tande exploatering av vattendragen följde i 
nybyggarnas spår. I USA tog man till sig de europeiska 
konstruktionsprinciperna och den franska Furens- 
dammens höjd överträffades redan 1905 av den 72 

meter höga Cheesemandammen i Colorado, USA, 
vilken i likhet med Furensdammen var en reglerings- 
damm. Dammbyggandet i USA utvecklades mycket 

snabbt, ibland kanske lite för snabbt. Nya material och 
tekniker kom till användning utan föregående utprøv
ning och med knapphändiga beräkningar samtidigt 

som dammarnas volymer och höjder oupphörligt växte. 
Dammolyckorna blev också många. Olyckorna fick 
dock långt ifrån sådana konsekvenser som de skulle ha 
fått i tätbefolkade europeiska floddalar. Generellt sett 
kan man påstå att amerikanska dammkonstruktörer 

°ch dammbyggare prövade genvägar till konstruktio

ner och utföranden på ett sätt som inte skulle ha varit 
möjligt i Europa. De erfarenheter man så småningom 
skaffade sig genom att studera olycksorsakerna lade 

emellertid grunden till 1900-talets allt säkrare damm
konstruktioner.

Sådant var läget i stora drag på dammbyggnads- 
fronten när kraftindustrin strax före sekelskiftet 1900 
inträdde som en ny brukare av dammar. Vattendragen 
kom nu att exploateras i en helt annan omfattning än 
tidigare, något som lett till att den expansiva kraft
industrin nästan helt har tagit över dammbyggandet. 
Med ett ständigt ökande kraftbehov som främsta 
pådrivande faktor har man framtvingat allt högre och 
längre dammar under 1900-talet, något som har lett 
till en ständig utveckling av beräkningsunderlag, 
konstruktioner, material och byggnadsteknik.

Från konstruktiv synpunkt kan dammarna indelas i 
de tre huvudtyperna fyllnadsdammar, gravitations- 
dammar och valvdammar.

Fyllnadsdammar
Dammar som är uppbyggda av löst liggande material 
kallas fyllnadsdammar. Den enkla jordvallen är en 
sådan damm. Byggmaterialet kan ofta tas direkt på 
platsen, ibland är det till och med en förutsättning om 
dammkroppen ska ha stor volym. Fyllnadsdammarna 
kallas för stenfyllnadsdammar eller jordfyllnadsdammar 
beroende på vilket material de huvudsakligen är 
byggda av.

Med avseende på dammkroppens stabilitet är 
fyllnadsdammen en mjuk damm. Detta kan vara en 
fördel om markunderlaget eller dammkroppen föränd
ras, exempelvis om sammanpressning sker till följd av 
dammkroppens ökande vikt under byggnadstiden. 
Dammen kan då i viss utsträckning anpassa sig. 
Fyllnadsdammen är dock till sin natur inte särskilt 
motståndskraftig mot vattnets tryck eftersom bygg
materialet - jord, lera, grus, sten - inte ligger hopfogat i 
dammkroppen. Materialet kan därför lätt skjutas 
(skjuvas) iväg av vattentrycket. För att motverka detta 
byggs fyllnadsdammen med så stor bredd och så flack 
lutning mot vatten- och luftsidan att den inre friktio
nen i byggmaterialet får dammen att behålla sin form. 
Dammkroppen får i gengäld stor volym och blir mycket 
tung vilket kan leda till att dammen kollapsar av sin 
egen tyngd.

Flera olika arrangemang har använts för att hindra 
vattnet från att söka sig oönskad väg genom fyllnads
dammen. Gemensamt för alla är att en tätande skärm 
eller membran av något slag har byggts in i dammen. 
En spånt av stål (Larsenspont) eller plank kan vara 
tillräcklig vid lägre dammar. Vid högre dammar har 
man gått andra vägar. När tillgången på lera eller 
andra finkorniga jordarter i närheten har varit god har
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en väl packad tätkärna lagts i dammens mitt eller i dess 
främre del. Om material med tillfredsställande täthet 
och hållfasthet saknats har dammen särskilt under 
1900-talets första decennier istället byggts kring en 
smal betongskärm.

Vid kraftverksbyggen där stora mängder berg
massor har frigjorts från samtidiga sprängningsarbeten, 
har massorna utgjort ett lämpligt material att stödja 
dammkroppens tätande parti med. Dammen har då 
byggts med en kärna eller skärm av ett tätande, 
finkornigt fyllnadsmaterial. På ömse sidor om detta har 
ett något grövre material lagts in som hindrar tät
kärnan att ändra form. Utanför detta "filter" har 
slutligen stödjande bergmassor placerats i sådan 
mängd att tätkärnan inte har tillåtits att deformeras 
sedan dammbassängen fyllts upp och vattnet tryckt 
mot kärnan. Om en fyllnadsdamm dessutom byggts 
upp i tunna, horisontella skikt som komprimerats med 
vältning, vibrering eller vattenbegjutning blir den 
avsevärt starkare och kärnan mer motståndskraftig mot 
vattengenomträngning. Fyllnadsdammar har därför 
kunnat byggas allt högre och större under 1900-talet.

Större fyllnadsdammar började byggas i USA 
under 1920-talet sedan entreprenadmaskiner tagits 
fram som kunde hantera de väldiga massvolymer det 
är fråga om. Dammtypen har därefter byggts allt högre 
och högre.

Den mjuka fyllnadsdammen är till följd av sin 
uppbyggnad mycket känslig för läckage. En fullkomligt 
tät damm är inte möjlig att bygga, däremot får ett 
läckage inte vara så stort att vattnet börjar transportera 
bort byggmaterialet. Uppkommer en tillräckligt stor 
läcka kan det mjuka materialet inte stoppa vattnets 
eroderande kraft som i värsta kan leda till att dammen 
kollapsar.

Fyllnadsdammen tål av naturliga skäl inte 
överrinning och kan därför inte användas som utskovs- 
damm. När fyllnadsdammar ska användas till 
reglerings- och verksdammar, måste de därför förses 
med ett särskilt parti som tål överrinning. Oftast är 
detta en betong- eller stendamm med öppningar för 
utskov.

Jordens äldsta kända damm som fortfarande 
används är en 3 300 år gammal stenfyllnadsdamm.
Den gamla dammen som är 6 meter hög och 2 000 
meter lång, byggdes ca 1300 f.Kr. och ligger vid Nahr 
el Hasi i närheten av Homs i Syrien.

Fyllnadsdammar byggda före 1900 var sällan 
högre än 10 meter. Kraftverksbyggandet förändrade 
emellertid situationen och fyllnadsdammarna började

få ökade proportioner strax efter sekelskiftet. Den 
första fyllnadsdammen i Sverige med en större omfatt
ning blev en jordfyllnadsdamm som byggdes för Göta 
Sulfitfabrik i Göta älvdal några år in på 1900-talet. 
Fabriken tog sitt processvatten ur den närbelägna 
Ryrsjön och behövde ett större vattenmagasin. Detta 
ledde till att en 17 meter hög jordfyllnadsdamm, 
Haneströmsdammen, uppfördes vid utloppet ur sjön. 
Den korta men för svensk del då rekordhöga damm
kroppen försågs med en centralt placerad betong
skärm som av säkerhetsskäl byggdes i en svag båge 
mot vattnet.

Haneströmsdammen inspirerade snart de svenska 
dammbyggarna att våga låta fyllnadsdammar växa 
både i volym och höjd. Särskilt uppmärksammade blev 
två dammar som byggdes några år efter Haneströms
dammen. Den ena var en jordfyllnadsdamm som 
uppfördes 1908-10 för Sydkrafts kraftverk Knäred Övre 
i Lagan. Dammen byggdes som en spärrdamm i en 
sänka mellan dammbassängen och en närbelägen å. 
Dammkroppen vars högsta del blev 11,5 meter och 
längd 320 meter betraktades 1910 som Skandinaviens 
största fyllnadsdamm. Den andra dammen var en ännu 
större damm för statens stora kraftverk vid Porjus i övre 
delen av Luleälven. I Porjusdammen som byggdes åren 
1911-14 och fick en total längd av 1 250 meter ingick 
en 750 meter lång och 13 meter hög anslutnings- 
damm mot norr, utförd som en kombinerad sten- och 
jordfyllnadsdamm med central betongskärm. Ur
sprungligen hade en massiv betongdamm planerats vid 
Porjus. Osäkerhet om inverkan av ispressning vintertid 
ledde till att man istället valde en mjuk damm med 
flack lutning mot vattensidan. Dessutom fanns det gott 
om lerhaltigt grus att använda till dammens vattensida 
och sprängsten till luftsidan. Dammen finns kvar än 
idag, men påbyggdes under slutet av 1970-talet inför 
en dämningshöjning.

Under årtiondet efter första världskriget byggdes 
det knappast några vattenkraftverk i Sverige. Efter 
Porjus dröjde det därför 15 år innan nästa stora 
svenska fyllnadsdamm, Oxsjödammen, anlades. Denna 
blev landets första egentliga stenfyllnadsdamm och 
byggdes 1930-32 av Vattenfall som regleringsdamm 
för Sillre kraftverk mellan Oxsjön och Indalsälven i 
Västernorrlands län. För drivvattentillförsel till verket 
gjordes omfattande tunnelarbeten och de överblivna 
bergmassorna ville man utnyttja till dammen. Denna 
fick en längd av 280 meter och dess högsta höjd blev 8 
meter. Dammen försågs även med ett snedställt, 
tätande skikt av ältad lera. Vid tätskiktets anslutning till
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Spärrdamm av fyllnadstyp vid 
Knäred Övre kraftverk i Lagan. 
Foto Bengt Spade, 1996.

grunden som bestod av ett vattengenomsläppligt 
jordlager, slogs en järnspont ner till tätare material. 
Den snedställda inplaceringen av tätkärnan gav en

jämnare belastning på den stödjande nedströmsdelen 
av dammkroppen, en princip som därefter har använts 
vid stenfyllnadsdammar.

Oxsjödammen vid Sillre. 
Vattenfall.
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Bild från Malforsdammens 
byggnad med traktorer och 
dumpvagnar samt 
hästfordon. Vattenfall.

När dämningen av Oxsjödammen skulle tas upp 
under 1932 visade det sig att dammen läckte betydligt 
varför vattennivån sänktes. Följande år reparerades 
dammen på de ställen där läckor hade observerats 
varefter dammen åter började fyllas hösten 1933. 
Tillrinningen var dock otillräcklig och först vid årsskiftet 
1934-35 nåddes en högre nivå än vid tidigare däm- 
ningar. Samtidigt upptäcktes nya läckor vilket ledde till 
att en grundlig reparation gjordes sommaren 1935 
med inläggning av en träspont i tätkärnan. Under 
hösten fylldes dammen på nytt men visade sig vid full 
dämning fortfarande vara otät i de delar som inte hade 
reparerats. Vårfloden 1936 blev dessutom mycket 
häftig och trots full tappning genom flodutskovet och 
full drift i kraftstationen var dammens 
avbördningsförmåga otillräcklig. Vattnet i Oxsjön steg 
över den tillåtna nivån och man befarade att dammen 
skulle brista, men den höll och visade sig förvånansvärt 
nog nu vara tät.

Vid Oxsjödammen gjordes många värdefulla 
erfarenheter som senare kom att ligga till grund för 
konstruktion och byggande av framför allt stenfyllnads- 
dammar. Huvudprincipen som man tillämpade för 
dammen var riktig men vad som däremot inte hade 
förutsetts var att dammens egen tyngd, vattentrycket 
samt grundens beskaffenhet orsakade sättningar i

stödfyllningens tunga och oregelbundet ordnade 
bergmassor. Sättningarna ledde till deformation och 
sprickor i den smala och känsliga tätkärnan vilket gav 
möjlighet för vattnet att tränga igenom. Tätkärnan 
hade dock en självtätande förmåga, vilket också var 
förklaringen till att den inte längre läckte vid vårfloden 
1936. Fyllnadsdammars, under vissa förhållanden, 
självläkande eller självtätande förmåga har därefter 
kommit att betraktas som en av denna dammtyps 
fördelar.

Oxsjödammens byggherre, som inte ville lämna 
något åt slumpen, lät även Sveriges Geologiska 
Undersökning (SGU) göra undersökningar av tätnings- 
material som skulle kunna komma ifråga för fyllnads- 
dammar. Detta ledde till en klassificering av materialet 
efter bland annat kornstorlek och vattengenomsläpp- 
lighet. Man började nu tala om sten, grus, sand, mo, 
mjäla och lera med utgångspunkt från kornstorlekar i 
en fallande skala från 200 mm ner till under 0,0002 
mm och genomsläppligheter från 5 till 0,00001 cm per 
timme. Leran i Oxsjödammens tätkärna, som med 
SGU:s klassificering utgjordes av en blandning av mo 
och mjäla, visade sig ha en vattengenomsläpplighet av 
0,0007 cm per timme (6 cm per år), ett fullt betryg
gande värde. Det totala läckaget genom Sillredammens 
tätkärna beräknades med ledning av detta till blyg-
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samma 1,8 liter per timme.
Omedelbart efter Sillre byggde Vattenfallsstyrelsen 

1932-35 en betydligt större fyllnadsdamm för Ma Ifors 
kraftverk i Motala ström vid Ljungsbro. De lokala 
markförhållandena vid Malfors och tillgången till stora 
grävmaskiner gjorde att här anlades en jorddamm 
med höjden 15 meter och krönlängden 450 meter. 
Dammens basbredd blev 65 meter och dess volym 0,1 
miljon kubikmeter. Som spärrskikt lades en snedställd 
lerkärna in i dammens främre del. Leran som togs från 

det närbelägna Ljungs tegelbruk, ältades i maskin med 
sand så att en seg och homogen massa erhölls som 
inte klibbade. Vid de omfattande transporter som den 
stora dammvolymen krävde, användes traktordragna 
dumpvagnar för första gången i Sverige. Dessa var 
försedda med larvfötter och fick på så sätt, förutom att 
de blev terränggående, även en packande funktion på 
den mjuka dammen.

Efter Oxsjödammen byggdes nästa större sten- 
fyllnadsdamm i Sverige 1935-36 vid utloppet ur sjön 
Torrön i övre delen av Indalsälven. Den 9 meter höga 
dammen anlades av Indalsälvens Regleringsförening 
och var avsedd för kraftreglering. Under intryck av de 
då pågående problemen vid Oxsjödammen försågs 
dammen vid Torrön med ett utvändigt placerat tätande 
trädäck mot vattnet istället för central tätkärna. 
Erfarenheter från svårartade sättningar i framför allt 
amerikanska stenfyllnadsdammar hade dessutom visat 

att sättningarna vanligtvis berodde på att sten- 
fyllningen innehållit alltför mycket fint material. Efter 
dämmningsupptagningen hade detta spolats ur 
dammkroppen. Insikten om detta ledde till att det vid 
Torrön ställdes stora krav på fyllnadsmaterialets renhet 

och utplacering. Sättningarna blev också minimala.

Trots de nyvunna erfarenheterna fanns det länge 
en viss skepsis i landet mot att använda de mjuka 
fyllnadsdammarna vid högre dämningshöjder. Höga 
fyllnadsdammar blev däremot snabbt ganska populära 

utomlands och kunskapen om att bygga sådana 
dammar utvecklades framför allt i USA där det rådde 

en livlig dammbyggnadsverksamhet under 1930-talet. 
°e flesta av de större dammarna anlades av den 

amerikanska staten för att dämpa höga och besvärliga 
flöden och för bevattning. Arbetena skedde under 
ledning av Corps of Engineers, U.S. Army (Amerikanska 

Arméns Ingenjörskår) eller Bureau of Reclamation (ung. 
Nyodlingsbyrån). Vid de mycket stora dammar som det 
där var fråga om visade det sig att fyllnadsdammar i de 
flesta fall skulle kunna bli den ekonomiskt mest 
fördelaktiga dammtypen. Med den snabba utveckling

Stenfyllnadsdammen vid Torrön. Blomqvist, Indalsälven - en kraftkälla.

som geotekniken och schakt- och anläggningstekniken 
samtidigt genomgick fanns det nu också möjlighet att 
konstruera och bygga tillförlitliga fyllnadsdammar med 
helt andra dimensioner än tidigare. Under 1930-talet 

nådde man inte mindre än 99 meters höjd med en 
stenfyllnadsdamm vid Salt Springs (1931) i Mokelumne 
River, Kalifornien och 85 meter med en gigantisk 
jordfyllnadsdamm vid Fort Peck, Montana. Fort 
Peckdammen som är belägen i övre delen av Missouri- 
floden kallades även för Mammutdammen och 
byggdes som nödhjälpsarbete 1934-37 med en 
rekordstor volym av 79 miljoner kubikmeter. Under 
uppfyllnaden av dammbassängen 1938 rasade en 
sträcka på 500 meter av den totalt 2 740 meter långa 
dammen. Raset inträffade efter en sättning i damm
grunden.

Vid projekteringen av svenska statens kraftverk vid 
Midskog i Indalsälven i början av 1940-talet stod valet 
av dammtyp mellan gravitationsdamm av betong, 
serievalvdamm av betong eller fyllnadsdamm. Jämfö
rande kostnadsberäkningar visade att en kombinerad 
jord- och stenfyllnadsdamm skulle bli billigast. Inspire
rad av utvecklingen i USA konstruerade och byggde 
därför Vattenfall under åren 1942-44 en 450 meter 
lång och 27 meter hög fyllnadsdamm. Dammen som 
blev landets dittills största fyllnadsdamm, försågs för 
säkerhets skull med en centralt placerad betongskärm 
och fick volymen 0,4 miljoner kubikmeter. I samband 
med projekteringen av Midskogsdammen tillsattes en 
särskild sakkunnigkommitté med uppgift att bland 
annat ta fram beräknings- och kontrollunderlag för 
den stora dammen. Kommitténs arbete ledde till en 
avsevärt ökad kunskap om fyllnadsdammar och hur de 
fungerar både under byggnadstiden och med fullt 

upptagen dämning.
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Efter Midskogsdammen insåg man från damm- 
konstruktionshåll att fyllnadsdammar utan fara kunde 
byggas med betydande höjd och storlek. Dammtypen 
ansågs nu höra framtiden till. Detta bekräftades inte 
minst av den svenska kommittén av en internationell 
kommission för stora dammar, Commission 
Internationale des Grandes Barrages (numera Interna
tional Committee on Large Dams, ICOLD). Vid mitten 
av 1940-talet gjorde kommittén en kostnadsjämförelse 
mellan olika typer av dammar. Den visade att fyllnads
dammar under normala förhållanden var billigast att 
anlägga och underhålla medan gravitationsdammar av 
massivtyp var dyrast.

Årtiondena efter andra världskriget genomfördes 

större delen av den sedan länge planerade utbyggna
den av de svenska norrlandsälvarna som då var så gott 
som oexploaterade. Utbyggnaden skedde successivt 
utmed hela älvsträckorna från fjälltrakterna ner till 
havet och i regel utnyttjades all tillgänglig fallhöjd. Av 
ekonomiska och praktiska skäl ville man bygga så få 
anläggningar som möjligt med största möjliga fallhöjd, 
vilket var särskilt angeläget i det av Vattenfallsstyrelsen 
helt dominerade Luleälvssystemet. För att samla 
fallhöjderna i de förhållandevis jämna och flacka 
fallprofilerna valdes ofta en kombination av indämning 
och långa utloppstunnlar.

När dammtyper för de vida älvdalarna skulle väljas, 
bekräftades dammkommitténs utredning. Dammar av 
gravitationstyp visade sig ofta bli för kostsamma och 
valvdammar var med några få undantag överhuvudta
get inte aktuella. Med de erfarenheter som gjorts både 
utomlands och här hemma tvekade de svenska 
dammkonstruktörerna inte längre inför att bygga höga 
fyllnadsdammar. Många av de stora dalspärrarna
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anlades därför som fyllnadsdammar. Detta kunde i all 
synnerhet ske sedan effektiva maskiner av amerikanskt 
ursprung börjat användas för att förflytta stora 
mängder jord och sten. Fyllnadsdammarna blev 
dessutom särskilt ekonomiska när sprängmassorna från 
samtidiga tunneldrivningar kunde användas.

Vid Harsprånget i Luleälven strax nedströms Porjus 
byggdes sålunda åren 1945-51 en 50 meter hög och 
1300 meter lång stenfyllnadsdamm med volymen 1,6 
miljoner kubikmeter. Eftersom det var ont om tätande 
material försågs dammen med både betongskärm och 
en smal tätkärna av lera. Under några år var Har- 
språngetdammen både störst och högst i landet.

Med den mäktiga Harsprångetdammen fick de 
stora fyllnadsdammarna sitt verkliga genombrott i 
Sverige. Sedan sponterna dessutom slopats i senare 
dammbyggen kunde de stora entreprenadmaskinerna 
utnyttjas effektivare och dammarna växte snabbt i 
höjden. Några år efter Harsprånget började man bygga 
landets fortfarande högsta damm vid Trängslet i 
Österdalälven, en 125 meter hög och 850 meter lång 

fyllnadsdamm som togs i bruk 1960. Dammkroppen 
har en volym av 7,2 miljoner kubikmeter. Även landets 

näst högsta damm, den 106 meter höga och 1 450 
meter långa Tjaktjauredammen vid Seitevare kraftverk 
längst upp i Lilla Luleälven, är en fyllnadsdamm med 
volymen 4,9 miljoner kubikmeter. Den till volymen 
hittills största svenska fyllnadsdammen byggdes åren 
1957-63 i Luleälven för Messaure kraftverk. Dammen, 
vars höjd är 101 meter, krönlängd 1 900 meter och 
volym 10,5 miljoner kubikmeter, blev för övrigt den 
första stora damm i landet som byggdes efter den 
amerikanska metoden med våtpackning av det fina 
materialet. Våtpackning har bland annat fördelen att 
man inte är så väderberoende vid dammbygget. De 
största fyllnadsdammarna byggdes av statliga Vatten
fall med undantag av Trängslet där Bergslaget var 
byggherre. Dammtypen kom under den stora 
utbyggnadsperioden 1950-80 att bli något av en 
svensk specialitet och landets högsta och längsta 
dammar är av just denna typ.

Den för närvarande (1997) högsta dammen i 
världen är en 300 meter hög jordfyllnadsdamm vid 
Nurek i floden Vakhsh i Tadzjikistan, Asien. Damm
kroppen, som färdigställdes 1980 under den sovjetiska 
tiden, har längden 700 meter och volymen 58 milj. m3.
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Gravitationsdammar
Vanligast av dammtyperna är gravitationsdammen. 
Dammkroppen är här fast och hindras av sin egen 
tyngd (gravitationen) från att stjälpa eller glida. 
Gravitationsdammarna har under historiens lopp haft 
många olika slags utformning. Tidigare har de traditio
nella sten-, murverks- och timmerkistdammarna 
nämnts, vilka under 1900-talet i stor utsträckning 
ersatts av betongdammar av massiv- eller lamelltyp, 
samtliga av gravitationstyp.

Med den franska Furensdammen inleddes 1861 en 
75-årig period då gravitationsdammens utformning 
genomgick stora förändringar. I likhet med fyllnads- 
dammen kom utvecklingen av gravitationsdammen 
huvudsakligen att dikteras av den expanderande 
kraftindustrin som behövde högre och längre dammar.

De traditionella, mycket grova, kostsamma och 
arbetskrävande klumpdammarna med sten- eller 
tegelmurverk trängdes undan av allt smäckrare 
dammar, efter sekelskiftet 1900 byggda i det nya 
materialet betong.

Under 75-årsperioden växte gravitationsdammarna 
av massivtyp i höjd och allra högst blev den amerikan
ska Hooverdammen med sina 222 meter. Dammen 
ligger i en djup bergsklyfta som Coloradofloden bildar 
vid Black Canyon på gränsen mellan Arizona och 
Nevada. Den något välvda massivdammen byggdes 
1931-36 under ledning av Bureau of Reclamation och 
innehåller 3,4 miljoner kubikmeter betong. Ursprungli
gen kallades den Black Canyondammen, därefter 
Boulderdammen. Dammen fick slutligen sitt namn 
efter president Herbert Hoover som medverkat vid dess 
tillkomst.
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Utvecklingen som under denna period gick mot 
allt högre och större dammar illustreras kanske ännu 
tydligare av den väldiga amerikanska Grand 
Couleedammen, en rak massivdamm av betong, byggd 
1933-42 i Columbiafloden i staten Washington. 
Dammen är 1 280 meter lång, 165 meter hög och 
innehåller 8 miljoner kubikmeter betong. Damm
kroppen väger således närmare 20 miljoner ton!

Från och med 1930-talet har massivdammar av 
Furenstyp fått konkurrens från lättbyggda gravitations- 
dammar på höjder upp till 75-80 meter och från 
fyllnadsdammar på höjder upp mot 300 meter.
Numera byggs massivdammar huvudsakligen för de 
allra lägsta och högsta fallhöjderna. Världens näst 
högsta damm, den 284 meter höga schweiziska 
Grande Dixencedammen, är en rak massivdamm med 
betongvolymen 6 miljoner kubikmeter. Dammen 
byggdes åren 1953-61 för Fionnay kraftverk i 
Rhönefloden.

Grand Dixencedammen. Water Power & Dams.

Under senare tid har massivdammar även utförts 
med spännarmering. Efterspända stålkablar har lagts in 
i dammkroppen och förankrats i berggrunden under 
dammen. Konstruktionen har bidragit till mycket 
smäckrare dammkroppar än de konventionella massiva 
gravitationsdammarna, något som också inneburit 
välkomna materialbesparingar.

Trots att massivdammen är den vanligast förekom
mande dammtypen i Sverige har konstruktionen inte 
använts i vårt land för större dammar. Detta beror 
bland annat på att det inte fanns behov av stora och 
höga dammar under kraftverksbyggandets första 
decennier, eftersom det då fanns gott om fallhöjder,

exempelvis i Göta Älv vid Trollhättan, som var lätta att 

bygga ut. Utbyggnaderna skedde framför allt i Bergsla
gen och i landets södra delar under en tid när massiv
dammarna var den dammtyp som oftast användes. 
Situationen förändrades när norrlandsälvarna började 
byggas ut på 1930-talet. Nya dammtyper som var 
billigare och som ansågs lika säkra hade då utvecklats 
och norrlandskraftverken har därför med få undantag 
försetts med fyllnadsdammar eller gravitationsdammar 
av lamelltyp.

Landets första större massivdamm uppfördes av 
Bergslaget 1897-1900 som intagsdamm för Kvarnsve
dens stora kraftverk i Dalälven. Dammen som är gjuten 
av betong fick en höjd av ca 10 meter och den 
användes ända fram till 1995. En annan större massiv
damm, men av murverkstyp, anlades åren 1900-02 vid 
B rattforsens kraftverk i Svartälven. Till att börja med 
blev dammen 9 meter hög men den förbereddes för 
att kunna byggas på till 11,5 meter. Brattforsdammen 
används fortfarande. Några år senare byggde Sydkraft 
fyra stora kraftverk i Lagan vid Knäred Övre och Nedre, 

Bassalt och Majenfors, vilka togs i drift 1910. För att 
utnyttja den tillgängliga fallhöjden så effektivt som 
möjligt dämdes flera småforsar och fall in med några 
stora verks- och regleringsdammar. De stenklädda 
betongdammarna vid Knäred Övre och Bassalt blev 

landets då största och högsta dammar med höjderna 
17 och 18 meter. Massivdammarna i Lagan har 
därefter endast överträffats i höjd av de 23 meter höga 
dammarna av massivtyp vid Stadsforsens och Forsmo 
kraftverk i Indalsälven respektive Ångermanälven, 

anlagda 1936-39 och 1945-48.

Dammen vid Knäred Övre kraftverk. Foto Bengt Spade, 1989.
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Något som livligt har diskuterats allt sedan 
dammar av större omfattning började byggas efter 
sekelskiftet 1900, är det uppåtriktade tryck som det 
indämda vattnet utsätter en dammkropp för. Det var 
den franske ingenjören Lévy som 1895 först uppmärk
sammade förhållandet när han sökte orsaken till 
"oförklarliga" dammolyckor. Trycket som är störst 
under dammens framkant och normalt avtar mot dess 
bakkant, strävar efter att lyfta och stjälpa damm
kroppen bakåt. Det tog lång tid innan man accepte
rade att en till synes ogenomtränglig grund, exempelvis 
berg, sällan visar sig vara tät när den utsätts för 
ensidigt vattentryck. Förmodligen är det ingen överdrift 
att påstå, att många dammar har rasat på grund av att 
det uppåtriktade vattentrycket inte tagits med i 
konstruktionsberäkningarna.

Till följd av dess täta dammkropp och stora 
grundyta är den massiva gravitationsdammen särskilt 
utsatt för detta tryck trots att dammtypen nästan 
uteslutande byggs på berggrund. Redan i början av 
1900-talet började man därför vidta åtgärder för att 
täta grunden i dammarnas framkant med nedskurna 
betongklackar och cementinjektering i sprickor och slag.

Ett sätt att reducera det besvärliga upptrycket vid 
en massivdamm är att förse dammens framsida med 
en fribärande platta, stödd mot dammkroppen. Med 
en sådan konstruktion blir dammens känsligaste del 
Sven tillgänglig för inspektion och underhåll. Den 
massiva dammkroppen blir heller inte lika utsatt för 
läckage från ensidigt vattentryck och får därför en 
längre livslängd. Dammtypen som kallas massivdamm 

med frontplatta, kom till användning första gången 
redan 1890 vid Mouchedammen, avsedd för den 
franska Marne-Saöne-kanalen. Förebild för den 

moderna massivdammen med frontplatta blev arrange

manget vid reparationen 1929-31 av den svårt läck
ande norska Ringedalsdammen. Denna som är av 

massiv gravitationstyp ligger vid Tyssekraftverken längst 
in i Flardangerfjorden. Ringedalsmodellen kom att 
tillämpas vid flera svenska gravitationsdammar. Särskilt 

uppmärksammade blev utförandet 1934-37 av en 16 
meter hög kanalmur för Hojums kraftverk i Trollhättan 
(själva kraftstationen byggdes några år senare), samt 
dammen för Stadsforsens kraftverk i Indalsälven.

Strax efter sekelskiftet 1900 framkom på flera håll 
tanken på att lösa upp den massiva och tunga 

gravitationsdammen. Detta ledde till att den norsk- 
tödde ingenjören Nils F. Ambursen i Watertown, New 
York, USA, fick patent på en konstruktion som efter 
honom kallas Ambursendamm. I sin ursprungsform

utgörs dammen av en snedställd armerad betongplatta 
som håller emot vattnet. Plattan stöder mot 
konterforer eller stödpelare vilka överför vattentrycket 
till grunden. Dammtypen, som till att börja med 
kallades "hollow concrete-steel dam", introducerades 
snabbt av Ambursen i hans företag Ambursen &
Sayles, Engineers and Contractors (senare Ambursen 
Hydraulic Construction Company). Den första dammen 
med höjden 3,3 meter och längden 36 meter byggdes 
1903 i Theresa, New York. Ambursen hade förmodli
gen fått idén till sin konstruktion från de fångdammar 
av trä med lutande däck som länge hade använts i 
Norden.
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Massivdamm med frontplatta vid Stadsforsens kraftverk i 
Indalsälven. Vattenfall.
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Ambursen var mycket effektiv i sin marknadsföring 
av den nya dammtypen och företaget slog snabbt 
undan konkurrenter som erbjöd liknande dammar. 
Konkurrenter som till och med hade haft sina kon
struktioner färdiga samtidigt eller före Ambursen men 
som inte hade haft kraft att hävda sig med patent
skydd eller aktiv marknadsföring. Förhållandet är inte 
ovanligt för uppfinningar som så att säga ligger i tiden 
och som offentliggörs av flera uppfinnare samtidigt. 
Den som inte bara kan erbjuda en god konstruktion 
utan som kanske framför allt har försäljartalang, blir 
oftast den som lyckas erövra marknaden. I början av 
1950-talet hade närmare 400 Ambursendammar med 
höjder på mellan 2 och 80 meter byggts över hela 
världen, därav 335 i USA och 16 i Europa.

Ambursendammens uppströmssida hade en 
mycket flackare lutning än massivdammen vilket gjorde 
att vattentrycket medverkade till dammens stabilitet. 
Säkerheten mot stjälpning blev därigenom större än 
hos massivdammen. Eftersom dammens utbrednings- 
yta på underlaget inte var så stor påverkades den inte 
heller nämnvärt av vattnets upptryck. Ambursendam- 
men var dessutom billigare att bygga än massiv
dammen eftersom betongkvantiteten blev mycket 
mindre. Dammkroppen fick härigenom även lägre vikt 
och belastade därmed inte grunden lika mycket med 
sin egenvikt.

Efter bara några år fann Ambursendammen vägen 
över till Sverige och då först till Bullerforsens och 
därefter till Porjus kraftverk. Kraftverket vid Bullerfor
sen i Dalälven byggdes för Bergslaget åren 1907-1910 
och här introducerades några viktiga byggnadstekniska 
nyheter. Särskilt intressant var att armerad betong för 
första gången kom till användning i stor skala i ett 
svenskt kraftverk. Kraftverkets stora damm som

Platta av armerad betong

Stödpelare

-77T 777

Ambursendamm. III. Bengt Spade.

överbryggade Dalälven utfördes som en 
Ambursendamm av armerad betong. Dammen stod 
kvar till 1991 då den ersattes av en ny i samband med 
en kompletterande utbyggnad av kraftverket.

Även i Projus introducerades flera byggnads

tekniska nyheter av Vattenfallsstyrelsen och dessutom 
skedde detta i en miljö och ett klimat som dittills varit i 
stort sett främmande för ingenjörer och anläggnings- 
folk. I den stora damm som 1911-14 byggdes vid 
Porjus anordnades två 14 meter höga överfallsutskov 
med 115 respektive 82 meters längd. Av 
materialbesparings- och ispressningsskäl valde man att 
göra dammens överfallspartier som Ambursendammar 
av armerad betong med 6 meters avstånd mellan 
stödpelarna och med betongplatta även på nedströms- 
sidan. Dammarna blev på så sätt ihåliga och kunde lätt 
inspekteras från insidan. En intressant detalj i samman
hanget var byggherrens osäkerhet inför nymodigheten 
armerad betong. Eftersom dammen i de aktuella 
delarna skulle bli svåråtkomlig för reparation och 
därför borde "utföras såsom ett evighetsverk" (Vatten
fall: Redogörelse för arbetena med Porjus kraftverks- 
byggnad intill utgången av 1911), var man tveksam om 
man skulle våga lita på hållfastheten hos plana däck av 
armerad betong. För att vara på den säkra sidan valde 
man därför att utföra däcken mellan stödpelarna som 
armerade valv med i huvudsak tryckspänningar! 
Porjusdammarna kom därigenom att likna serievalv- 
dammen, en dammtyp som introducerades i Sverige 
några år senare.

Förhoppningen att Ambursendammarna i Porjus 
skulle bli "evighetsdammar" infriades dock inte. Redan 
efter några år började läckor uppkomma i betongen 
och omfattande reparationer med injektering av 
cementvälling fick göras 1931-33. I slutet av 1930-talet 
uppmärksammades dessutom Ambursendammarnas 
förmodade svaga motståndskraft mot flygbombningar. 
Den för folkförsörjningen viktiga Porjusdammen 
förstärktes därför med inbyggda extra stödpelare av 
betong. Vid ombyggnaden av Porjus kraftverk under 
senare delen av 1970-talet ersattes slutligen hela den 
gamla dammen av en ny samt överdämdes därefter 
1979.

Ambursendammarna vid Porjus fick endast ett 
fåtal efterföljare i landet. Redan under 1930-talet 
trängdes konstruktionen undan av den närbesläktade 
lamelldammen. Närmast efter Porjus byggdes en 
Ambursendamm 1914-18 för Hissmofors kraftverk vid 
utloppet ur Storsjön i Jämtland. Dammen ersattes 1940 
vid en utbyggnad av kraftverket. I Östergötlands Svartå
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byggdes Svartåfors kraftverk 1918-19 och försågs med 
en ännu kvarstående Ambursendamm. Vattenfallssty
relsen byggde ytterligare en Ambursendamm 1924-26 
för Norrfors kraftverk i Umeälven. Dammen dränktes 
1958 vid en dämningshöjning för Stornorrfors kraft
verk. Landets sist byggda damm av Ambursentyp 
utfördes 1926-28 för kraftverket vid Krångfors i 
Skellefteälven. Dammen blev med 27 meters höjd 
också landets högsta Ambursendamm; den påbyggdes 
för övrigt 1948 med 6 meter i samband med en 
dämningshöjning.

Erfarenheterna från de upplösta gravitations- 
dammarna av Ambursentyp var inte enbart gynn
samma. Konstruktionerna var visserligen material- 
besparande och säkra mot stjälpning men de var 
besvärliga att utföra, särskilt när de skulle användas

som överfallsutskov och förses med däck även på 
nedströmssidan. En dammkonstruktion som förenade 
den massiva dammens enkelhet i utförande och 
Ambursendammens fördelar i fråga om säkerhet och 
tillgänglighet för inspektion och reparation, växte 
därför fram under 1920-talet. Konstruktionen utgörs av 
ett antal en aning bakåtlutande skivor eller lameller av 
betong, ställda bredvid varandra mot vattnet och 
stödda av pelare, ungefär som den tidigare omtalade 
stafflilucksdammen. Varje lamell och pelare samverkar i 
en monolit. I fogarna mellan lamellerna finns ingjutna 
tätningsanordningar, som hindrar vattnet att tränga 
igenom och tillåter en viss rörelse mellan monoliterna. 
Till följd av konstruktionens utformning kallas den i 
Sverige för lamelldamm, utomlands benämns den ofta 
pelardamm.

Arr>bursendammen vid Krångfors i Skellefteälven. Foto Bengt Spade, 1992.
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Lamelldammens princip har varit känd länge. I 
Mysore i södra Indien finns en mycket gammal sådan 
damm och i Spanien byggdes flera dammar av 
stödpelartyp under första hälften av 1800-talet. Den 
moderna lamelldammen har emellertid i viss utsträck
ning utformats i Sverige av Vattenbyggnadsbyrån 
(VBB). Vid en projektering som gjordes omkring 1920 
för ett antal dammar i Ätran diskuterades lamell

principen i VBB, dammprojekten realiserades dock inte 
förrän långt senare. Den första lamelldammen i 
Sverige, 20 meter hög, byggdes åren 1933-36 för 
Krångede kraftverk i Indalsälven. Därefter följde 
lamelldammar närmast för Långhags kraftverk i 
Dalälven, byggd 1936-38 och 16 meter hög, Skogs- 
forsens kraftverk i Ätran och Kinna kraftverk i Viskan, 

båda byggda 1937-39 och båda 18 meter höga.
Ett flertal lamelldammar har därefter byggts i 

landet, framför allt av enskilda kraftföretag i de 
mellansvenska älvarna, där VBB så gott som genomgå
ende har varit projektor. De aktuella älvdalarna är 
ganska trånga och omledning av vattendragens flöden 
under byggnadstiden har därför gjorts i själva damm

läget. För en sådan omledning har lamelldammen en 
bättre lämpad konstruktion än fyllnadsdammen. 
Behovet av höga dammar var heller inte så stort som 
hos Vattenfallsstyrelsen eftersom konkurrensen i 
samma vattendrag mellan flera enskilda företag ofta 
ledde till förvärv av förhållandevis begränsade fall
höjder där lamelldammen passade. Vidare krävde 
lamelldammarna inte så dyr byggmateriel som fyllnads- 
dammarnas entreprenadmaskiner. Att skaffa sådan 
utrustning kunde oftast endast motiveras om den med 
säkerhet skulle komma till användning vid flera 
kraftverksbyggen, ett förhållande som endast Vatten
fallsstyrelsen kunde garantera med utbyggnader som 
beräknades pågå under flera decennier.

Vattenfalls första lamelldamm utfördes inte förrän 
1954-58 för Stornorrfors kraftverk i Umeälven. Landets 
högsta lamelldamm, 40 meter, togs i bruk 1953 för 
Krångedebolagets kraftverk Storfinnforsen i Faxälven. 
Dammen som är ungefär 800 meter lång är dessutom 
landets största betongdamm. Utomlands har lamell
dammar vunnit en viss popularitet i framför allt Finland 
och på kontinenten.

Lamelldammen vid Storfinnforsens kraftverk i Faxälven. Kraftverksföreningen.
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Valvdammar
De mest uppmärksammade dammkonstruktionerna är 
utan tvekan valvdammarna. Med en mjuk och elegant 
bågform faller de lätt betraktaren i smaken samtidigt 
som de ger en aning om att tillhöra kanske de främsta 
av konstbyggnader.

Tanken på att låta en belastning tas upp av ett 
valv är inte ny. Uråldriga valvbroar och storartade 
romerska akvedukter påminner oss om detta. Den 
äldsta historiskt kända valvdammen byggdes på 500- 
talet för staden Dara under den östromerske kejsaren 
Julianus l:s tid. Staden låg på gränsen mellan nuva
rande Turkiet och Syrien.

Med den 600-åriga spanska Almansadammen 
fördes valvtekniken in även i det europeiska damm
byggandet. I Almansa stod man inför problemet att 
stora mängder byggmaterial skulle behöva forslas upp 
till en svårtillgänglig arbetsplats om en konventionell 
damm skulle byggas. Om man däremot byggde ett 
valv, inspänt mellan den trånga dalgångens bergssidor, 
kunde dammen utföras med en tunnare kropp. På så 

sätt skulle det gå åt mindre material. I Almansa har 
dammen därför byggts som ett valv som lagts ner med 
bågen mot det uppdämda vattnet. Vattentrycket på 
dammen överförs således horisontellt till bergssidorna 

med valwerkan.
Det är just detta som är grundprincipen för valvet 

som konstruktionselement. Med valvet överförs 
belastningen från en damm eller en bro till grunden 

med tryckspänningar. Dessa är att föredra framför 
dragspänningar eftersom byggmaterial normalt har 
betydligt bättre hållfasthet när det utsätts för tryck- än 
för dragspänningar. Det ska emellertid framhållas att 

dammen vid Almansa inte är en renodlad valvdamm 

utan en kombinerad valv- och gravitationsdamm. Den 
har dessutom påbyggts 1586 med ett brutet valv.

Vid Relleu i Amadoriofloden strax nordost om 
Alicante i sydöstra Spanien togs ett ännu djärvare 

grepp under 1600-talet. I den trånga klyftan uppfördes 
en renodlad valvdamm med en höjd av inte mindre än 
32 meter och en krönlängd av endast 34 meter.

Efter Relleu skulle det dröja ytterligare 200 år 
innan renodlade valvdammar byggdes. Vid 1700- och 

1800-talens dammbyggande utfördes dalspärrande 
dammar ofta som en kombination av valv- och 

gravitationsdammar och då inte bara i Spanien utan 
även i Italien och Frankrike. Eftersom det saknades 

metoder för att beräkna dessa dammars hållfasthet har 
de byggts med erfarenhet och intuiton. Detta kostade

ibland både liv och egendom när empirikerna förbisåg 
förhållanden som var nödvändiga att ta hänsyn till för 
dammarnas bestånd.

Det tilltagande behovet kring sekelskiftet 1900 av 
regleringsdammar för bevattnings- och kraftändamål i 
främst USA ledde till att bland annat dalspärrande 
dammar behövde byggas. Av samma skäl som en gång 
i Spanien, ville man utnyttja en så materialbesparande 
teknik som möjligt vilket gjorde att valvdammar 
uppmärksammades allt mer.

Även om kunskapen för att beräkna gravitations

dammar hade vuxit fram vid denna tid, visade det sig 
vara utomordentligt komplicerat att hållfasthets- 
beräkna höga valvdammar på grund av deras samman
satta struktur. Amerikanska ingenjörer på Bureau of 
Reclamation valde därför en annan mer ändamålsenlig 
beräkningsmodell när man 1905 skulle konstruera en 
98 meter hög valvdamm i Shoshone River vid Cody, 
Wyoming. Man prövade sig fram. Vissa belastningsfall 
antogs, genomräknades och korrigerades. Självfallet 
kunde man inte uppnå exakta resultat, men 
precisionen ansågs tillräcklig för att nå målet, valv
dammar med minsta möjliga materialåtgång och 
högsta möjliga säkerhet. I USA kallades metoden för 
trial-load analysis och den har därefter kommit till 
användning vid beräkningar av stora dammar. Nutida 
datorbaserade hållfasthetsberäkningar för dammar 
utgör senaste steget i den beräkningsmodell som 
utvecklades vid konstruktionen av Shoshonedammen.

Shoshonedammen kom snart att kallas för Buffalo 
Billdammen efter den legendariske jägaren, spejaren, 
översten och nyodlaren William "Buffalo Bill" Cody. 
Under 1890-talet hade han inlett en kolonisation av 
Bighorn Basin i Wyoming. Cody ansåg att området 
skulle kunna bli mycket attraktivt om konstbevattning 
ordnades. Han lät därför utforma ett bevattningssy
stem med vatten från Shoshone River. Så småningom 
lyckades han också intressera Bureau of Reclamation, 
vilket ledde till att dammen byggdes.

Shoshonedammen står kvar än idag och har nu 
status som nationellt minnesmärke. Den byggdes åren 
1905-10 och var med sina 98 meter högst i världen 
1910. Krönlängden är endast 60 meter; förhållandet 
mellan höjd och längd som används vid jämförelse 
valvdammar emellan, överskred här för första gången 
1 (98:60=1,63 > 1) för en valvdamm.
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Ursprungligen byggdes valvdammar med samma 
krökningsradie, constant radius, utmed hela damm
kroppens höjd och så byggdes även Shoshonedammen. 
Vid senare valvdammar insåg man att dammkroppen 
av hållfasthetsskäl borde ha en radie som avtog mot 
botten i den nedåt avsmalnande bergsklyftan. Dam
marna skulle då med större säkerhet kunna ta upp 
tryckkrafterna och överföra dessa till bergväggarna. 
Begreppet constant angle arch (ung. valvdamm med 
variabel radie) uppkom därmed.

Under 1920-talet började man dubbelkröka 
valvdammarna. Med krökningsradier i både vertikal- 
och horisontalplanen fick dammkroppen större 
motståndskraft mot vattentrycket. I vissa fall blev 
dubbelkrökningarna så kraftiga att dammarna kom att 
kallas för kupoldammar. Vidare började man inse vid 
konstruktion av höga dammar att hänsyn inte bara 
måste tas till de deformerande krafter som själva 
dammkroppen utsätts för, utan även till deformation av 
bergmaterialet i vilket dammen är inspänd. Med de 
höga dämningar som nu började förekommma vid

valvdammar, förstod man att berg under påverkan av 
de stora trycken inte alls var oeftergivligt. Berget visade 
sig istället vara mer eller mindre elastiskt, ett förhål
lande som i sämsta fall kunde äventyra dammarnas 
hållfasthet.

En stark utveckling av valvdammsbyggandet 
skedde efter andra världskriget framför allt i alp
länderna, Spanien och USA. Man eftersträvade nu inte 
bara höga dammar utan försökte också att utnyttja 
materialets hållfasthet så långt som möjligt för att 
spara betong. Nu gällde det tunna valvets princip. Det 
kanske mest extrema exemplet på detta blev Mal- 
passetdammen i floden Reyran i sydöstra Frankrike.
Den 67 meter höga dammen byggdes 1952-55 med 
de rekordsnäva relationerna 0,3 i förhållandet mellan 
höjd och krönlängd och 0,1 mellan bastjocklek och 
höjd. Dammen ansågs vara en av de djärvaste valv
dammar som någonsin hade byggts. Uppenbarligen 
hade gränsen för en materialknapp damm nåtts för på 
grund av olämpliga grundförhållanden rasade dammen 
1959 med förödande konsekvenser.

Vargforsdammen under 
byggnad. Foto Ekholtz.
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I Sverige finns det få naturliga förutsättningar för 
att bygga valvdammar. De flesta av de svenska 
vattendragens dalgångar är för breda och dämnings- 
höjderna för låga för att motivera dammtypen. 
Valvdammar är därför vanligast i länder med vatten
dragen djupt nedskurna i smala och svårtillgängliga 
bergsklyftor. Endast ett fåtal valvdammar med blyg
samma höjder har därför byggts i Sverige. Svenska 
valvdammar har dessutom till följd av förhållandevis 
stora krönlängder och låga höjder byggts utan krak
ning i vertikalplanet. Landets första valvdamm uppför
des 1906-08 för Gullspångs kraftverk i Gullspångs- 
älven. Därefter följde valvdammar för kraftverken vid 
Klinte och Brunnshult i Emån, byggda 1908-09 
respektive 1910; Gideåbacka i Gideälven, byggd 1916- 
18 och då med 27 meter högst i landet; Norrfors i 
Umeälven (Tvärödammen), byggd 1924-26; Krok

strömmen i Ljusnan, byggd 1947-52 samt Vargfors i 
Skellefteälven, byggd 1958-61 med glidform och med 
46 meter landets högsta valvdamm. Under Vargfors- 
dammens byggnadstid rasade den franska Malpasset- 
dammen, vilket gjorde Vattenfall betänkligt. Dammens 
ena landfäste fick därför en förstärkning utöver den 
ursprungliga konstruktionen.

Dammen vid Norrfors överdämdes 1958 när 
Stornorrfors kraftverk togs i bruk och vid Gideåbacka, 
där den gamla dammen fått viss internationell upp
märksamhet till följd av dess nordliga läge, byggdes en 
ny damm 1955 omedelbart nedströms den gamla.

Världens högsta valvdamm är den 272 meter höga 
Inguridammen i Georgien, färdigbyggd 1980.

Under 1910-talet utvecklades en dammtyp i USA 
som förenade valvdammens och Ambursendammens 
goda egenskaper. Till följd av formen kom den att

Va,v,dami
men vid Gullspångs kraftverk. Foto Bengt Spade, 1978.
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Den eleganta valvdammen vid Krokströmmens kraftverk. Vattenfall.

kallas för serievalvdamm. Bakgrunden till serievalv- 
dammens framväxt ligger i det faktum att den tillta
lande principen för Ambursendammen inte kunde 
tillämpas fullt ut under seklets första år. Ambursen- 
dammens platta eller däck mot vattnet måste nämligen 
armeras om den skulle byggas i betong för att kon
struktionen därigenom skulle kunna ta upp de drag
spänningar som vattentrycket åstadkommer. Med 
sekelskiftets knappa betongtekniska kunskaper var 
man osäker på hur detta skulle gå till. Amerikanen 
John Eastwood konstruerade då en lätt damm av 
Ambursentyp där de snedställda däcken mot vattnet 
utfördes som valv istället för skivor. Serievalvdammens 
konstruktionsprincip var emellertid inte ny. Redan i 
början av 1800-talet byggdes en damm med 21 valv 
vid Mir Alam Tank i Hyderabad i södra Indien.

Med de av Eastwood föreslagna valven, istället för 
plana murar, kunde armeringsproblemet delvis förbi
gås. Man fick en betryggande dammsäkerhet genom 
att vattentrycket med valvprincipen överfördes med 
tryckspänningar till konterforerna och därifrån till 
grunden. Den första dammen av Eastwoods konstruk
tion byggdes 1909 vid Hume i Kalifornien. Eastwood 
fick därefter konstruera och bygga 19 serievalvdammar 
på olika ställen i världen. Uppenbarligen hade 
Eastwood inte patentskyddat sin konstruktion, den 
togs bland andra omgående upp av den kände 
amerikanske dammkonstruktören Lars Jorgensen i San 
Francisco. I början av 1950-talet hade ett drygt 70-tal 
serievalvdammar med höjder på mellan 7 och 85 meter 
byggts, varav 18 i Europa.

Ambursendammens och serievalvdammens inträde 
i dammbyggnadstekniken var ett av de viktigaste 
incitamenten till utvecklingen av den moderna dam
men av armerad betong. Med de nya dammtyperna 
hade man konstruktioner som kunde byggas med ett 
minimum av material och med stor säkerhet. En 
förutsättning var att man kunde påverka bygg
materialet så att det även kunde klara stora drag
spänningar. Med järnarmering av betongen kunde det 
önskade målet nås, betongen klarade tryck
spänningarna och armeringen dragspänningarna. 
Kunskapen om armeringsberäkning i konstruktioner 
med komplexa påkänningar var dock länge bristfällig 
och det fanns många oklarheter.

Liksom i så många andra fall kom ett krig att 
skynda på den tekniska utvecklingen. Första världskri
get 1914-18 medförde bl.a. omfattande störningar i 
handelsutbytet länderna emellan, vilket resulterade i 
både material- och varubrist. En följd av detta blev att 
konsten att beräkna armering av betong forcerades för 
att man skulle kunna få smidigare och mindre material- 
krävande konstruktioner. Ny kunskap utvecklades raskt 
och i slutet av 1910-talet kunde armerade konstruktio
ner utföras med en helt annan säkerhet än tidigare. De 
nya insikterna vanns huvudsakligen inom väg- och 
vattenbyggnadsfacket med damm- och brobyggnader. 
Fulla av tillförsikt utarbetade dammkonstruktörerna 
redan omkring 1920 ytterst lätta och eleganta kon
struktioner av armerad betong med utgångspunkt från 
Ambursen- och serievalvdammarna, konstruktioner 
som hade varit otänkbara bara några år tidigare.

Under intryck av de nyvunna erfarenheterna 
byggdes en handfull serievalvdammar i Sverige 1920- 
32. De svenska dammarna var genomgående ganska 
låga, medan det i USA byggdes serievalvdammar med 
70-80 meters höjd. Sveriges första serievalvdamm som 
togs i drift blev en 7,5 meter hög sju val vig damm, 
utförd 1921-22 för Melby kraftverk i Lermonån i 
sydöstra Östergötland. Serievalvdammar byggdes 

därefter 1924-26 för Norrfors kraftverks intagsdamm i 
Umeälven och 1932 för Hällstorps nedre kraftverk i 
Lillån strax söder om Jönköping. Norrforsdammen 
dränktes 1958 då dämningen för det nya Stornorrfors 
kraftverk togs upp, de båda övriga dammarna är 
fortfarande i bruk.

Ett alldeles speciellt intresse tilldrar sig de båda 
stora serievalvdammar som Vattenfallsstyrelsen byggde 
för regleringsändamål i Stora Luleälven långt uppe i 
fjällvärlden, de s.k. Suorvadammarna. Dessa tillkom när 
effektbehovet i Porjus kraftverks distributionsområde
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under första världskriget blev större än den effekt 
kraftverket kunde prestera under lågvattenföring 
vintertid. Krigskonjunkturen hade nämligen bl.a. fört 
med sig en etablering av elektrometallurgisk industri 
vid Porjus. Dessutom planerades ytterligare elektroke
misk och -metallurgisk industri i Norrbotten vilket ledde 
till att en utbyggnad påbörjades 1919 av Harsprångets 
kraftverk något nedströms Porjus. Arbetena med detta 
avbröts dock 1922 och hela projektet lades ned tills 
vidare.

För att öka effekten i Porjus krävdes ett större 
vattenflöde i Luleälven under den del av året då 
avrinningsområdets rikliga nederbörd föll som snö. En 
långtidsreglering av vattenföringen blev därför nödvän
dig. Denna kom till stånd genom indämning av vatten i 
mellersta delen av det omfattande och så gott som 
sammanhängande sjösystem, Suorvasjöarna, som älven 
flyter igenom uppströms Porjus. Vid älvens tvåarmade 
utlopp ur sjöarna byggdes 1920-23 de två 
Suorvadammarna, den ena vid Lilla Sjöfallet och den 
andra vid parallellfallet i Järtajaure. Med hjälp av 
dammarna kunde lågvattenföringen vintertid öka från 

30 till 100 m3/s.
För istryckets skull hade Suorvadammarna ur

sprungligen projekterats som fyllnadsdammar men vid 
närmare undersökning på byggplatserna bedömde 
man dammtypen som olämplig med hänsyn till 
berggrundens dåliga beskaffenhet och bristen på 

naturligt material till dammarnas tätkärna. Utveck
lingen i USA av nya lättbyggda och materialbesparande 
dammtyper av armerad betong hade just då blivit känd 
för Vattenfallsstyrelsen. Denna gav den svenske 
ingenjören P. Wahlman på ingenjörsfirman R.D.
Johnson & P. Wahlman i New York, i uppdrag att göra 

en utredning om det lämpligaste sättet att konstruera 
Suorvadammarna och den samtidigt projekterade 
dammen för Harsprångets kraftverk. För Sourva 
rekommenderade Wahlman serievalvdammar som han 

menade hade stora fördelar.
Eftersom serievalvdammar då var så gott som 

okända i Europa fick den unge ingenjören Åke Alin åka 
över till USA 1919 för att studera dammkonstruktioner 

1 framför allt armerad betong. Studieresan varade inte 

mindre än 1,5 år och Alin avlämnade en ytterst 
detaljerad och intressant rapport. Med utgångspunkt 
från Alins iakttagelser och efter konsultation med den 

tidigare nämnde amerikanske dammkonstruktören Lars 
Jorgensen bestämde sig Vattenfallsstyrelsen för 

serievalvdammar till Suorva. Konstruktionen valdes 
med tanke på det sprickiga berget i dammlägena,

nödvändigheten av en materialsnål konstruktion samt 
möjligheten att lätt bygga på dammkroppen vid en 
framtida dämningshöjning. De två dammarna fick en 
total längd av 230 respektive 220 meter varav 130 
respektive 175 meter utfördes med serievalv.

Den valda platsen för dammbygget låg elva mil 
från Porjus och tio mil från närmaste järnvägsstation 
vid Luleluspen på linjen Gällivare-Porjus. Vägar fanns

Serievalvdammen vid Norrfors under byggnad. Vattenfall.

inte i området och något vägbygge var inte aktuellt för 
det stora projektet som omfattade två drygt 200 meter 
långa dammar. Alla transporter till och från bygg
platsen måste därför ske på sjöarna Lulejaure, Langas 
och Kårtjejaure med båt på sommaren och häst- och 
traktorforor över isen på vintern. Vid båttransporter var 
det nödvändigt med omlastning vid de 5 meter höga 
Jaurekaskaforsarna mellan Lulejaure och Langas och 
vid Stora Sjöfallets 40-metersfall mellan Langas och 
Kårtjejaure. Ca 20 000 ton utrustning och material 
transporterades på detta sätt till Suorva.

Dammbygget vid Suorva kan på goda grunder 
betraktas som ett av de besvärligaste som har genom
förts i den svenska kraftindustrins historia. Dåligt berg, 
komplicerade transportförhållanden och ogynnsam
mast tänkbara klimat ställde mycket stora krav på 
personal och utrustning. För att arbetet skulle kunna 
utföras under något så när säkra förhållanden tillförde 
Vattenfallsstyrelsen projektet bland annat en sådan 
avancerad resurs som landets första reguljära flyglinje 
som gick mellan Porjus och Suorva. Dessutom upprät
tades en radiotelegrafisk kommunikation med "civilisa
tionen." Radiotrafiken gick över Karlsborgs radiosta
tion vid Kråk i Västergötland som uppförts 1917.
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Norra Suorvadammen. Vattenfall.

Radiostationen i Sourva. Vattenfall.

Med Suorvadammarna kunde den rekordstora 
volymen 970 miljoner kubikmeter vatten magasineras 
från flödesrika till flödesfattiga perioder. Ingreppet i 
naturen var dock omfattande med en reglerings- 
amplitud på 8,5 meter vilket gjorde att Suorvasjöarnas 
karaktär och skönhet helt förändrades. Förväntning
arna och behovet av kraften var emellertid så stora att 
man till och med accepterade att Suorvasjöarna 1919 
bröts ut ur Stora Sjöfallets Nationalpark, avsatt 1909 
som en av de första i landet.

Under åren 1937-41 och 1942-44 utökades 
regleringsvolymen i Suorva genom påbyggnad av 
dammarna med sju respektive tre meter, Suorvas andra 
och tredje reglering. Slutet för dammarna vid Suorva 
kom när kärnkraften krävde en kompletterande 
effektutbyggnad av vattenkraften. Denna genomfördes 
allra hårdast i Luleälven. Suorvamagasinet var då 
otillräckligt med dess dryga 3 000 millioner kubikmeter 
vatten. En ny och större damm som bestod av tre 
separata dammkroppar av fyllnadstyp byggdes därför 
strax nedströms de gamla dammarna vid Suorvas fjärde 
reglering 1966-72. Serievalvdammarna överdämdes 
därefter men kan fortfarande ses vid låg vattennivå.
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Vattenvägar
När en bestämd fallhöjd ska utnyttjas i en vattenkraftmaskin är det nödvändigt 
att hela fallhöjden kan samlas till en punkt. Detta innebär oftast att fallhöjdens 
övre vattenyta måste föras fram till vattenkraftmaskinen på konstgjord väg. 
Vägen kan utformas med kanaler, rännor, tuber eller tunnlar oavsett vilket slag 
av vattenkraftmaskin som ska drivas. Maskinen måste stå så nära nedre 
vattenytan som möjligt och den placeras dessutom ofta på varierande avstånd 
från själva vattendraget. Drivvattnet måste därför återföras till bäcken, ån eller 
älven vilket sker med hjälp av kanaler eller tunnlar. Arrangemangen för att leda 
drivvattnet till och från en vattenkraftmaskin kallas vattenvägar. Utformningen 
och utförandet av vattenvägarna har genomgått stora förändringar under 1900- 
talet. Särskilt uppmärksammade har de allt större tunnlarna och kanalerna blivit.

*

Den stora bilden som är tagen vid Frykfors i Norsälven någon 
gång kring sekelskiftet 1900 visar flera slag av vattenvägar. 
Längst till vänster syns en trätub som förde drivvatten till ett 
träsliperi, därefter en fisktrappa av trä, mitt i bilden själva 
åfåran och längst till höger en flottningsränna av trä. 
Kraftverksföreningen.
Den lilla bilden domineras av en trätub vid Forsaströms nedre 
kraftverk som tydligt visar vattnets väg till kraftstationen. 
Foto Bengt Spade, 1979.
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I de gamla vattenhjulen var det vattnets tyngd eller 
dess hastighet som påverkade hjulet så att det kunde 
uträtta ett arbete. Här förstår man lätt att ju större 
vattnets fallhöjd är, desto mer arbete kan uträttas. För 
vattenturbinen råder samma förhållande. I denna 
verkar vattnet genom tryck som blir större ju högre 
fallhöjden är.

I vattenkraftverket är utformningen av vattnets 
vägar mellan övre och nedre vattenytan av stor 
betydelse. Av ekonomiska skäl är det önskvärt att så 
stor del som möjligt av fallhöjden kan utnyttjas. Man 
försöker därför samla även långsträckta forsar och fall 
till en gemensam anläggning. Det är också angeläget 
att minimera förlusterna i vattenvägarna. Förlusterna 
som yttrar sig som en minskning av fallhöjden upp
kommer alltid när vattnet hindras i sin rörelse. Detta 
sker när vattnet tvingas ändra riktning eller när 
vattenvägarnas väggytor är skrovliga och ojämna så att 
friktion och störande virvlar uppstår. Om vattenvägarna 
dessutom är trånga ökar vattnets hastighet och då blir 
också förlusterna större.

Det är således viktigt att vattenvägarna till och från 
turbinen är så rymliga, raka och släta som möjligt.
Detta leder emellertid till ökade kostnader vid både 
utförande och underhåll. Ju högre krav som ställs på 
att minska fallhöjdsförlusterna, desto högre pris får 
också betalas för vattenvägarna. Men precis som i så 
många andra sammanhang brukar man räkna sig fram 
till en optimal form.

Eftersom vattenturbinen alltid arbetar med tryck 
placeras den så nära den nedre vattenytan som möjligt. 
Detta innebär att drivvattnet ska föras ner till turbinen 

under ett tryck som blir större ju högre fallhöjden är.
Vid mycket höga fallhöjder kan de stora vattentrycken 
bli svåra att hantera. Särskilda hållfasthets- och 

täthetskrav ställs då på vattenvägarnas nedre delar. Vid 
de allra högsta fallhöjderna arbetar man med tryck upp 

mot 175 kp/cm2 (ca 17,5 MPa).
Vattenvägarna till och från turbinen kan utföras 

bppna eller slutna. Öppna vattenvägar som kanaler, 
rännor och stundom tunnlar har en fri vattenyta, i de 
slutna vattenvägarna leds drivvattnet däremot under 

tryck i tuber, schakt och tunnlar. De öppna vattenväga

rna är vanligast för lågtrycksanläggningar (fallhöjd max 
10 meter). I mellantrycks- och högtrycksanläggningar 
(10-40 meter respektive mer än 40 meter) förekommer 

°fta en kombination av öppna och slutna vattenvägar.

Vattenvägar som leder drivvattnet till turbinerna 
kallas tillopp och sammansättningar som tilloppskanal, 

blloppstunnel och tilloppstub används gärna. När

vattenvägen för bort vattnet från turbinerna kallas den 
för utlopp eller avlopp, t.ex. utloppstunnel, avlopps
kanal.

När turbiner allmänt började användas under 
1800-talet, kunde betydligt högre fallhöjder utnyttjas 
än vad som tidigare varit möjligt med vattenhjulen. 
Vattnet måste då föras under tryck ner till turbinerna. 
Därför behövdes grova rör eller tuber. När 
vattenkraftverkens effekter ökade under 1900-talet 
ökade också kraven på vattenvägarnas kapacitet.
Dessa kom då allt oftare att utformas som tunnlar och 
schakt i berg.

Själva kraftstationen med turbinerna är alltid placerad så nära den nedre vattenytan som 
möjligt. Duveds kraftverk i Jämtland. Foto Bengt Spade, 1978.
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Principer för att samla 
fallhöjd
Det är ytterst sällan som en fallhöjd är så utformad att 
den kan utnyttjas direkt. Därför har man länge an
strängt sig i vattenkrafttekniken att i görligaste mån 
samla eller koncentrera forsarnas fallhöjder. Detta har 
gjorts med mer eller mindre omfattande konstarbeten. 
Arbetenas utformning har alltid fått bestämmas från 
fall till fall eftersom de påverkas av fallhöjd, vatten
flöde, omgivande terräng, mark- och fastighets- 
förhållanden m.m. De principer inom vattenkraft
tekniken som har tillämpats för detta är inte så många 
och ofta är de kombinerade med varandra.

Om vattendraget rinner fram i en dalgång har 
konstarbetena i sin enklaste form inneburit att en 
dammkropp har byggts tvärs över vattnet vid foten av 
den fors vars fallhöjd ska utnyttjas. Ett strömmande 
och forsande vatten har då dämts in och ersatts av en 
lugnvattenyta, forsen har dämts in, helt eller delvis. 
Den önskade fallhöjden har koncentrerats till dammen 
där vattnet kan driva olika slag av maskiner. Konst
arbetet består här av en dammkropp med turbinintag.

Då terrängförhållandena är sådana att en fallhöjd 
inte kan dämmas in, kan fallhöjden istället samlas med 
en nivåkanal om det finns ett höjdparti på ena sidan av 
forsen. Uppe vid forsnacken avlänkas driwattnet då 
med hjälp av en låg dammbyggnad till en kanal som 
kan vara grävd eller sprängd eller till en bergtunnel. 
Kanalen löper med jämn nivå utmed vattendraget fram 
till forsens fot där fallhöjden tas ut, oftast med hjälp av 
en vattentub. Hela forsen torrläggs här om vattenkraft
maskinen konsumerar all tillströmning i vattendraget. 
Konstarbetena utgörs av dammkropp, nivåkanal och 
tub. Nivåkanalen kan ibland få mycket omfattande 
dimensioner.

Ibland är forsen brant eller den omgivande 
terrängen så flack att den inte kan utnyttjas för att 
samla den önskade fallhöjden. Situationen blir då mer 
komplicerad. Om forsen är kort kan man utnyttja 
samma princip som vid nivåkanalen genom att anlägga 
en ränna (akvedukt) eller en bank med en kanal på 
toppen. Konstarbetena kan här få en förhållandevis 
stor omfattning och forsen torrläggs som vid nivå
kanalen.

Indämning av fallhöjd. 
III. Jimmy Juhlin.

Damm med intag 
och utskov

Maskinhus
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Fallhöjd samlad med 
nivåkanal. III. Jimmy Juhlin.
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Fallhöjd samlad med tryck
ledning/tub ovan mark.
III. Jimmy Juhlin.

Rensad utloppskanal. 
III. Jimmy Juhlin.

Vid långsträckta forsar omgivna av flack terräng 
blir rännor och kanalbankar ofta alltför otympliga och 
dyrbara. Man kan då föra ner driwattnet till 
vattenkraftmaskinen med en tryckledning utmed hela 
forsen. Tryckledningen börjar uppe vid forsnacken där

den har sitt intag intill en låg dammbyggnad. Led
ningen läggs uppe på markytan som ett rör (vatten
tub). Även med denna princip får konstarbetena en 

stor omfattning och hela forsen torrläggs.

Tub -Damm 
med utskov

Maskinhus

Torrlagd forssträcka

Av olika skäl väljer man ibland att placera kraft
anläggningen en bit upp i forsen istället för vid

på i huvudsak tre olika sätt. Vid de tillfällen när den 
nedanförliggande delen av forsen är låg, grävs eller

forsfoten. För att även den nedre delen av forsens sprängs forspartiet bort (rensas) och man får istället en
fallhöjd ska kunna tas tillvara placeras kraftmaskinen så kanal i forsen. I och med ett sådant ingrepp förstörs 
djupt att den når forsfotens nivå. Fallets nedre vat- forsens nedre del.
tenyta måste då ledas fram till maskinen vilket kan ske

Dalgång med indämd forssträcka

Damm 
med utskov

Maskinhus

Utgrävd och rensad forssträcka
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Maskinhus

Damm med 
utskov

UtloppskanalTorrlagd forssträcka

Om den nedre forsdelen är högre blir rensning 
ofta alltför dyr eftersom även vatten som frisläpps 
genom dammen vid höga flöden (flodvatten) ska 
kunna gå fram här utan att anläggningen störs eller 
skadas. Är den omgivande terrängen flack och mark
förhållandena i övrigt så tillåter, grävs eller sprängs en 
separat kanal (utloppskanal) utmed forsen. Kanalen 
som ibland kan få omfattande dimensioner, mynnar i 
vattendraget vid forsfoten. Här blir forsens nedre del 
normalt torrlagd men skadas i övrigt inte som vid 

rensningen.

Under 1900-talets första decennier utvecklades 
tekniken att snabbt och effektivt driva långa tunnlar i 
berg. Det blev då populärt vid kraftverk med måttliga 
och höga fallhöjder att bygga dessa helt eller delvis 
under mark i berg. Vattenkraftmaskinerna är här 
vanligtvis förlagda djupt nere i berget och drivvattnet 
till och från dem leds i tunnlar. Av sådana anläggningar 
syns inte mycket på markytan förutom en damm vid 
forsnacken med ett tunnelintag, en torrlagd fors samt 
en tunnelmynning vid forsfoten. Konstarbetena är här 
oftast mycket omfattande med stora tunnel- och 
rumsvolymer. Flera olika varianter förekommer dock, 
med t.ex. bergtunnlar enbart i tilloppet eller i utloppet.

Separat utloppskanal. 
III. Jimmy Juhlin.

Damm med utskov

Torrlagd forssträcka: : Tilloppsschakt 
i i berg Tillträdestunnel till 

maskinsal

Maskinsal i berg

Utloppstunnel i berg
Fallhöjd samlad med 
bergtunnlar.
III. Jimmy Juhlin.
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Kraftkanaler och 
rännor
Konsten att bygga kanaler och rännor för vatten nådde 
en hög nivå redan under antiken. I avsaknad av 
massproducerade trycktäta rör byggde framför allt 
romarna avancerade kanal- och rännsystem för 
dricksvatten och bevattning. Utformningen av dessa 
antika vattenvägar imponerar än idag, inte minst med 
tanke på att man med den primitiva awägnings- 
utrustning som då fanns lyckades åstadkomma den 
konstanta och svaga lutning som är nödvändig för att 
vattnet ska rinna fram. Välbekanta är de än idag 
kvarstående storartade akvedukterna Pont du Gard i 
södra Frankrike, byggd omkring år 15 f.Kr. och 
Segovia-akvedukten i mellersta Spanien från ca år 100, 
vilka ledde vattnet över hinder i kanalernas väg.

I Europa vidareutvecklades kanalbyggandet särskilt 
under 16-, 17- och 1800-talen när de stora trafik
kanalerna i framför allt Frankrike och England byggdes 
med kunskaper hämtade från forntida kanalteknik.

Även de första vattenkraftmaskinernas vattenvägar 

byggdes som kanaler och rännor. Vattenytan i dessa 
hade så gott som hela vägen samma nivå och de

användes för att samla forsarnas fallhöjder till en punkt 
där vattnet skulle uträtta arbetet. Kraftkanalerna löpte i 
regel parallellt med vattendragen. Tilloppskanalerna 
fick ibland dramatiska sträckningar, särskilt när de i 
vattenkraftteknikens tidigare år drogs fram utmed ena 
sidan av slingrande och allt brantare dalgångar. Risken 
för att vattnet skulle skära igenom kanalbankarna och 
rasera dessa har alltid varit ett bekymmer.

Några exempel på äldre och mer omfattande 
tilloppskanaler i den svenska vattenkrafttekniken är de 
kanaler som under 1800-talet byggdes vid Nordmark i 
östra Värmland (Tabergs kanal) samt vid Bredsjö och 
Bångbro kraftstationer i Örebro län med 26 respektive 
32 meters fallhöjd. Äldst av dessa är den 4,7 km långa 

Tabergs kanal, byggd redan 1848-1850 för transporter 
och gruvdrift i Nordmark. Den är sedan 1917 något 
avkortad och utnyttjad för Stamparbo elektriska 
kraftstation med 45 meters fallhöjd. Den breda och 1,8 
km långa Bångbro kanal byggdes 1872-1874 medan 
den smala ca 3 km långa Bredsjökanalen tillkom i slutet 
av 1890-talet. En särskilt dramatisk sträckning har den 
mäktiga Bångbrokanalen där kanalbanken också har 
rasat vid några tillfällen.

Med den stora akvedukten 
Pont du Gard vid Nimes i södra 
Frankrike fördes en romersk 
bevattningskanal över floden 
Gard. Foto Bengt Spade, 1993.
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Kanaler är enklast att anlägga om marken består 
av lösa och jämna jordmassor så att de kan grävas. 
Schaktmassorna kan sedan med fördel användas för 
att förstärka svaga kanalpartier. Av största vikt är 
emellertid att marken består av ett så tätt material som 
möjligt så att vattnet inte tränger igenom kanalens 
botten och sidor. Om kanalerna dras fram i sandig 
mark kan detta leda till stora problem med erosion och 
ras. När det lilla kraftverket vid Läsäng strax söder om 
Jönköping skulle tas i bruk under första världskriget, 
visade det sig t.ex. att det lösa materialet som tillopps- 
kanalen var grävd i inte gärna släppte fram något 
vatten. Vattnet infiltrerades istället effektivt i den fina 
sanden på sin väg mellan kanalintag och tubintag.

Av 1900-talets kraftverkskanaler blev den 1,3 km 
långa tilloppskanalen för Olidans kraftverk i Trollhättan 
mycket omtalad på sin tid. Kanalen anlades 1906-1910 
med en sträckning som i stora delar går genom berg. 
Ett av de främsta motiven till att en kanal byggdes för 
Olidan var att så lite som möjligt störa den natursköna 
älvfåran. Vid frivattentappning i Trollhättan kan man 
därför fortfarande uppleva vattnets våldsamma nedfart 
genom Nolströms- och Tjuvfallen. En lång kanal 
anlades även för Malfors kraftverk i Motala ström. Vid 
Malfors som byggdes av staten åren 1931-1936 
samlades forssträckans fallhöjd genom en bred 
tilloppskanal med längden 1,8 km. Malforskanalen är i 
nästan hela sin utsträckning dragen genom lösa 
massor. I det omfattande schaktningsarbetet för 
anläggningens till- och avloppskanaler samt stora 
jorddamm användes för första gången i landet övervä

gande maskinell utrustning med grävmaskiner, kranar 
och traktordragna dumpvagnar.

rr,QiPPskanalen för Olidans kraftverk i Trollhättan under byggnad 
låta fn dyrkan och intagsbassängen. Ursprungligen var det tänkt att 
Vatteana*en gå rakt fram vid kyrkan som då skulle flyttas.

Tilloppskanalen till Olidan färdig och tagen i drift. Bilden är tagen nästan på 
samma plats som föregående men med kameran riktad mot intagsbassängen. 
Vattenfall.

I och med att berg- och schakttekniken utveckla
des starkt under 1930- och 40-talen kunde nivåkanaler 
anläggas med god ekonomi även genom bergig grund. 
En av de svenska vattenkraftverkens större bergkanaler 
är en 1,3 km lång del av den 2,4 km långa tillopps
kanalen för Stornorrfors kraftverk i Umeälven. I 
bergdelen utsprängdes vid mitten av 1950-talet drygt 
en halv miljon kubikmeter berg.

I samband med den omfattande kraftutbyggnaden 
av norrlandsälvarna årtiondena närmast efter andra 
världskriget tillkom flera stora kraftkanaler utöver den 
långa bergkanalen för Stornorrfors kraftverk. Landets 
längsta tilloppskanal anlades åren 1960-1964 för 
Gallejaurs kraftverk i Skellefteälvens nedre lopp. 
Kanalen som är 6,8 km lång byggdes under besvärliga 
förhållanden genom myr- och mossmark. Normalt 
undviker man dock att bygga långa tilloppskanalen 
Med sådana är risken alltid stor för kravning 
(påfrysning vintertid av underkylt vatten på intagsgrin- 
dar och t.o.m. turbiner) samt att vattnet söker sig 
oönskade vägar genom omgivande berg och mark.

Under den aktuella utbyggnadsperioden anlades 
däremot flera mycket långa utloppskanaler för 
norrlandskraftverken. De byggdes dock inte skilda från 

älvsträckningarna utan utfördes normalt som 
fördjupningar eller rensningar av forssträckor i själva 
älvfårorna nedströms kraftverken. Forsarnas fallhöjd 
flyttades på så sätt uppströms till kraftverksturbinerna. 
Åren 1957-1962 anlades en 5,5 km lång sådan kanal 

för Tuggens kraftverk i nedre delen av Umeälven, följd 
1957-1963 av Messaure kraftverks 5,4 km långa 
utloppskanal i Stora Lule älv strax före sammanflödet 
med Lilla Lule älv. En lika lång utloppskanal åstadkoms
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åren 1959-1963 för Gardikfors kraftverk i övre delen av 
Umeälven. Åren 1980-1983 utfördes landets längsta 

kraftkanal, 11,6 km, för Stenkullafors kraftverk i 
Ångermanälvens mellersta lopp.

En förutsättning för att de stora norrländska 
kraftverkskanalerna skulle kunna anläggas var att 
arbetet utfördes helt på maskinell väg. Under 1920- 
och 30-talen hade man i USA och Tyskland börjat 
tillverka stora grävmaskiner av draglinetyp med mycket 
långa armar och stora skopor. Maskintypen förmoda
des vara lämplig för älvrensningar och kanalbyggen 
och redan 1928 skaffade Vattenfall en tysk maskin för 
att gräva ur den s.k. Sjöbodakanalen vid Vänerns 
utlopp till Göta älv vid Vargön. Kanalen tillkom i 
samband med Vänerns reglering och var nödvändig för 
att stora mängder vatten skulle kunna tappas ur sjön 
även vid lågt vattenstånd.

Sjöbodamaskinen ansågs emellertid ha för 
begränsad kapacitet för de stora massförflyttningar 
som skulle bli aktuella vid utbyggnaden av norrlands
älvarna. När Vattenfall skulle bygga Hölleforsens 
kraftverk (1945-1949) i Indalsälven konstaterades att 
ytterligare tio meters fallhöjd skulle kunna utnyttjas i 
verket om en omfattande rensning (sänkning) gjordes 
av älvens svagt forsande vatten nedströms dammen.

Rensningen i de mjuka massorna förutsatte att en 
mycket stor grävmaskin av draglinetyp kunde använ
das. En sådan anskaffades därför 1947 från The 
Marion Shovel Co, Ohio, USA. Maskinen fungerade till 
största belåtenhet och enbart vid Hölleforsen grävde 
den bort 2 milj kubikmeter rensmassor ur en sex 
kilometer lång sänkningskanal.

Efter Hölleforsen ansågs vägen ligga öppen för att 
kunna bygga kraftverk där långa forssträckor utnyttja
des med hjälp av långa kanaler och omfattande 
rensningar. Ytterligare Marlonmaskiner köptes därför 
av Vattenfall. Maskinerna är förmodligen de största 
entreprenadmaskiner som någonsin har använts i 
Sverige. De var av företagets typ 7400 "Walking 
dragline" och hade en tjänstevikt av 600 ton. Den 
väldiga bommen hade en längd av 61 meter och 
skoporna rymde 6-10,5 m3, beroende på vad som 
skulle grävas. Driften var elektrisk och huvudmotorn 
hade en effekt av 500 kW.

Ingreppen i naturen efter grävmaskinernas 
framfart blev givetvis omfattande med framför allt 
uträtade och fördjupade älvfåror och väldiga högar och 
vallar där schaktmassorna lagts upp. Dessa omtalas för 
övrigt än idag som "Marionkullar."

Berövad sin ursprungliga 
funktion och tömd på vatten 
står numera den välbyggda 
rännan för drivvatten till 
Alby kraftstation i Ljungan 
som ett monument som 
ingen vill ha. Kraftverket 
togs i bruk 1899 och ersattes 
1976 av Järnvägsforsens 
kraftverk.
Foto Bengt Spade, 1992.
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Viskafors trängs åfåra, järnväg, landsväg och tillopp till kraftverket i den smala åravinen. Det begränsade utrymmet har lett till en komplex vattenväg 
"led tunnel, ränna och tub. Foto Bengt Spade, 1996.
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Mycket stora grävmaskiner av draglinetyp kom tidigt till användning vid de större kraftkanalerna. När Vattenfall skulle börja reglera 
vattenföringen ur Vänern krävdes det en kanal i sjöns utlopp till Göta älv vid Vargön. För urgrävningen av kanalen inköptes 1929 en 235 ton tung 
elektriskt driven maskin från Menck & Hambrock i Hamburg-Altona. Vattenfall.

Drivvattentillförseln till Bergbron-Havets kraftverk i Norrköping har till följd av 
trängseln byggts som en ränna mitt ute i Motala ström.
ABB.

Vid besvärliga markförhållanden eller korsande 
trafikleder och vattendrag har man ibland låtit tillopps- 
vattnet ledas fram i kompletterande rännor eller 
akvedukter av trä, stenmurverk eller betong. Forna 
tiders vattenhjul anslöts ofta till tilloppskanalen eller 
dammen med en ränna av trä. Rännor har däremot 
inte använts så särskilt mycket vid svenska vattenkraft
verk. Landets kanske mest kända tilloppsränna bygg
des för det stora Alby kraftverk vid Svarve In i Ljungan. 
Kraftverket togs i drift 1899 och vattnet leddes fram i 
en mycket stor ränna murad av sten. När Järnvägsfors- 
ens kraftverk togs i drift 1976 lades Albyverket ner och 
revs. Rännan finns dock fortfarande kvar (1997). 
Mycket omtalade är även tilloppsrännorna vid Bergs- 
bron-Flavets kraftverk i Norrköping och Ma Ifors 
kraftverk vid Ljungsbro utanför Linköping, båda i
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För att flytta de väldiga schaktmassorna vid urgrävning av tillopps- och utloppskanalerna till de stora norrländska älvkraftverken användes 
gigantiska draglinemaskiner från The Marion Power Shovel Co, Ohio, USA. Bilden visar Vattenfalls första Marionmaskin CF 20 vid arbete 1951 med 
en 1 800 meter lång tilloppskanal för Kilforsens kraftverk i Fjällsjöälven. Maskinen grävde här undan 1,5 milj m3 grus och sten.
Foto Lennart Nilsson

Motala ström och i drift 1923 resp 1936. Vid Bergs- 
bron-Havet leds driwattnet fram i en 200 meter lång 
betongränna, av utrymmesskäl byggd mitt ute i 
Strömmen och vid Malfors avslutas tilloppskanalen 
med en 150 meter lång ränna av betong. Även 
kraftverken vid Viskafors och Rydboholm i Viskan, som 

togs i drift 1918 respektive 1945, har tilloppen 
ordnade med rännor. Viskaforsrännan med längden 65 

meter är byggd av sten och betong och leder driv-

vattnet från en kort bergtunnel till ett tubintag. Den 
225 meter långa Rydboholmsrännan byggdes ur
sprungligen som en träränna men byttes 1981 mot en 
ränna av betong. En märklig vattenväg byggdes i 
början av 1900-talet för Vaholms kvarn vid Tidan i 
Skaraborgs län. Där den 500 meter långa tillopps
kanalen korsade tillflödet Skeppsbrobäcken leddes 
vattnet ner i en täckt trätrumma av häverttyp under 
bäcken.
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Tuber
Vid fallhöjder högre än ca 10 meter har grova rörled
ningar eller tuber använts över eller under mark för att 
föra drivvattnet under tryck ner till turbinerna. När 
fallhöjderna har varit lägre har turbinerna tidigare i 
regel monterats i turbinsumpar som varit öppna uppåt. 
I samband med att de första moderna enhjuliga 
turbinerna introducerades i början av 1920-talet 
utfördes vattenvägarna till dessa som spiralformade 
trycksumpar som även vid lägre fallhöjder matades av 
korta tuber.

Vattentuber för vattenkraftmaskiner började 
användas redan under första hälften av 1800-talet. Till 
att börja med nyttjades tuberna för vattenhjul när man 
av olika skäl ville undvika kanaler och rännor. En sådan 
anläggning var Lombergskonsten vid Grängesbergs 
gruvfält i södra Dalarna. Konstens väldiga överfallshjul 
med 15 meters diameter byggdes 1820-1822 och 
tillfördes drivvatten via ett grovt järnrör, nedgrävt i 
marken. Framme vid hjulhuset leddes vattnet upp i ett 
stigtorn av trä varifrån det fördes i en ränna den sista 
biten fram till hjulet. Hjulhus och hjul brändes tyvärr 
ner 1934 genom oförsiktighet. Den markförlagda 
järntuben sticker emellertid fortfarande upp ur marken 
vid hjulhusgrunden som ett underjordens jätteperiskop.

Foto från 1893 av Lombergskonstens hjulhus i Grängesberg med stigtorn och vattenränna till 
hjulet som står inne i byggnaden. Dalarnas Museum.

Tuber av trä
De första vattentuberna för att leda driwatten till en 
vattenkraftmaskin tillverkades av urborrade och 
tätskarvade trästockar. Trärörstekniken som har åldriga 
anor blev tidigt populär i engelska städer där den 
användes till vattenledningar och redan 1619 bildades 
ett bolag i London för vattendistribution med trärör. 
Dessa primitiva rör hade emellertid en blygsam 
kapacitet vilket blev påtagligt vid mitten av 1800-talet 
när de effektivare turbinerna började konkurrera med 
vattenhjulen. I skogrika områden som Nordamerika 
och Skandinavien började man då bygga tuber med 
den åldriga laggkärlstekniken. Träplank lades ihop till 
rör och hölls samman av smidda järnband. En av 
landets första trätuber byggd på så sätt utfördes 1859 
vid Långshyttan i Dalarna för att föra driwatten till en 
nyuppförd masugn. Hela den nya bruksanläggningen 
inklusive trätuben konstruerades av den geniale 
konstmästaren Håkan Steffansson (1822-1875) vid Falu 
gruva. En liknande tub med 0,65 meters diameter 
byggdes 1860 för Limtjärnsgruvan utanför Filipstad. 
Tuben förde driwatten med 22 meters fallhöjd till en 
turbin av zuppingertyp.

Två olika tekniker tillämpades vid trätubs- 
byggandet. Vid den ena byggdes tuben direkt på plats, 
planka för planka med kontinuerliga skarvar. Vid den 
andra byggdes tuben sektionsvis på en gemensam 
byggplats. Sektionerna släpades därefter ut till tub
gatan där de sammanfogades med blockskarvar, 
bestående av korta tubbitar av trä som i en ring omslöt 
skarvarna.

Trätuber från 1896 med blockade skarvar till Ftögfors kraftverk i 
Arbogaån. Tuberna är sedan länge bytta mot ståltuber.
Tekniska Museet.
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Trots fördelen av att lätt kunna byta ut en skadad 
tubplanka övergavs sektionsbyggandet och 
blockskarvningen i början av 1900-talet sedan det visat 
sig att själva skarvförbandet var svårt att få tätt och 
dessutom var känsligt för röta.

Trätuber med kontinuerliga skarvar byggs än idag 
och är konkurrenskraftiga vid tryck upp till 40-50 
meter och diametrar upp mot 3-4 meter. Tuber av trä 
har till skillnad från övriga tubbyggnadsmaterial inte 
någon temperaturberoende längdutvidgning och 
behöver därför inte förses med dyrbara och känsliga 
expansionsboxar. Trätuberna har dessutom en bety
dande livslängd, särskilt om de byggs av tätvuxen 
kärnfur eller ännu hellre ek. En av landets äldsta 
trätuber finns vid Finspångs kraftverk i Östergötland. 

Tuben som fortfarande är i god kondition byggdes 
1902 och är 80 meter lång med en diameter av 3,3 
meter. Den är byggd av 4 tums ekplank (ca 100 mm) 
och ligger inbäddad i blålera.

I början av 1900-talet övergick man från de 
smidda, fasta järnbanden till delade band som kunde 
ansättas (efterspännas för att motverka otätheter 
mellan tubplanken) och lätt monteras och demonteras 
med hjälp av bandlås. Vid de fasta banden ansattes 
tuberna och blockskarvarna med indrivning av träkilar 

mellan band och plank. Till landets största 
kraftverkstuber av trä räknades de två, närmare 50

När trätuberna börjar bli 
gamla uppkommer lätt 
otätheter i skarvarna mellan 
plankorna med läckor som 
följd. Bilden visar de kraftigt 
sidoläckande grova, 
blockskarvade dubbel
tuberna från 1906 vid 
Borgärdets gamla kraftverk 
utanför Falun. Ett nytt 
kraftverk togs i bruk här 
1989. Bengt Spade, 1985.

meter långa tuber, som byggdes 1911-12 för Sikfors 
kraftverk i Piteä Iven. Tuberna hade vardera en invändig 
diameter av 3,2 meter och låg kvar till 1990 då ett nytt 
kraftverk togs i bruk och de inte längre behövdes.

Under 1993 byggdes en 
trätub för det lilla Aledals 
kraftverk vid Bankeryd. Foto 
Bengt Spade, 1993.
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Vid Semla kraftverk i 
Kolbäcksån utanför 
Fagersta förs drivvattnet 
ner till kraftstationens 
turbiner i tre parallella, 
grova trätuber. Till höger 
den torrlagda Semlaforsen. 
Foto Bengt Spade, 1991.

Landets längsta trätub byggdes 1945-1946 mellan 
sjön Tisaren och Kvarntorp i Örebro län för Svenska 

Skifferolje AB. Den 12 km långa tuben var avsedd för 
vatten till Skifferoljebolagets kyltorn för kondensering

av utvunnen olja. Sedan oljeutvinningen i Kvarntorp 
avvecklats under 1960-talet behövdes inte tuben längre 
i hela dess utsträckning. Den norra delen revs därför 
medan den södra behölls för lokal vattenförsörjning.

Ett enkelt sätt att täta en 
läckande trätub är att slå 
in träkilar av gran i hålen 
som man här har gjort vid 
Grythyttans kraftverk. 
Foto Bengt Spade, 1983.
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Tuber av järn och stål
De första järntuberna var i likhet med Lombergs- 
konstens tub gjutna av tackjärn eller gjutjärn och 
tillverkades i sektioner som bultades samman. När de 
moderna götstålsprocesserna introducerades under 
andra hälften av 1800-talet möjliggjorde dessa 
massfabrikation av stål (smidesjärn). Valsad stålplåt blev 
då tillgänglig till helt andra priser än tidigare. 
Kraftverkstuber kunde nu tillverkas med god ekonomi 
genom att rundvalsade plåtstycken nitades samman på 
längden och tvären. På så sätt kunde mycket grova 
tuber byggas för att klara av höga tryck och stora 
drivvattenföringar. De första mer betydande svenska 
kraftverkstuberna av stålplåt byggdes 1872-1874 för 
Bångbro järnverk i norra delen av Örebro län. Tuberna 

tillverkades av Ludwigsbergs Verkstad i Stockholm med 
plåt från Motala Verkstad. De tre tuberna grävdes ner 
och bäddades in i lera samt förde driwatten med 30 
meters fallhöjd ner till järnverkets blåsmaskinturbiner. 
Tuberna används än idag för Bångbro kraftstation.

Under de första åren av 1900-talet specialiserade 
sig några tyska och franska företag på svetsning med 
elektrisk ljusbåge och gas. Med denna nya 
sammanfogningsmetod inleddes inte minst en fram
gångsrik tillverkning av tryckkärl och så småningom 
också av högtryckstuber för vattenkraftverk i framför 
allt alpländerna och Norge. Under 1930-talet blev 
svetstekniken så lättarbetad att även större och enklare 
konstruktioner började utföras med svetsning istället 
för nitning. Svetstekniken nådde snabbt de svenska 

vattenkraftverken och en av de första svetsade större 
plåttuberna levererades 1937 av NOHAB i Trollhättan till 
Gyllenfors kraftverk i Lagan vid Gislaved, Jönköpings län.

Oe/v/s svetsad ståltub till Gyllenfors kraftverk, 
foto Bengt Spade, 1996.

Tuber av betong och plast
Även betong och glasfiberarmerad plast har använts till 

tuber. Redan 1900-1901 byggdes en 80 meter lång 
och 3,7 meter vid betongtub för Strömdalens kraftverk 
i Gävle. Tuben var en av vårt lands allra första konstruk
tioner av byggnadsmaterialet armerad betong. 
Betongtuber har därefter förekommit ganska sparsamt. 
Under 1940-talet levererades några "Bonnarör" till 
små kraftverk med höga fallhöjder, bland annat till 
Häldeholms kraftverk med 66 meters fallhöjd, beläget 
några mil söder om Hjo i Skaraborgs län samt till Surte 
glasbruks kraftverk i Göta älvdal med fallhöjden 91 
meter. Rörtypen som hade uppfunnits av fransmannen 
Bonna för att i första hand användas till vatten
ledningar hade en tätande och armerande plåtmantel 
som kringgjutits med betong. Bonnarör började 
tillverkas i Sverige 1944 av Skånska Cementgjuteriets 
dotterbolag AB Tryckrör i Malmö. Därefter har tät- 
armerade betongrör av annan konstruktion använts vid 
några enstaka tillfällen under 1970- och 80-talen till 
mindre kraftverkstuber. Betongrör är ganska dyra att 
köpa in och att montera men har lång livslängd.

Landets första tub av armerad betong byggdes 1900-01 för Strömdalens kraftverk i Gävle. 
Tekniska Museet.

Under 1970- och 80-talen levererades några 
mindre tuber av glasfiberarmerad plast. Plasten har 
dock nackdelen att den åldras av solljuset och har 
därför kort livslängd vid förläggning över mark. 
Nedgrävda plasttuber antas dock ha längre livslängd.
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De stora tubernas epok
Under de första årtiondena av 1900-talet byggdes 

kraftverkens vattenvägar företrädesvis ovan mark som 
kanaler och tuber vid måttliga och höga fallhöjder. 
Tunnelbyggnadsteknikens snabba utveckling med nya 
metoder för borrning, sprängning och utlastning med
förde emellertid att tubbyggandet över mark kulminerade 
under perioden 1910-1920. Längre och grövre vatten
vägar har därefter förlagts i bergtunnlar som till skillnad 
mot tuber är i det närmaste underhållsfria.

Landets genom tiderna största tub byggdes åren 
1910-1912 för Ljungaverks kraftverk i Västernorrlands 
län. Hela tuben med längden 2,4 km och diametern 
5,0-4,8 meter byggdes av nitad stålplåt för 38 meters 
fallhöjd. Tuben kostade 2 milj kr vilket utgjorde hälften 
av kraftverkets hela byggkostnad. Ljungaverkstuben 
som till och med räknades till en av världens största 
tuber skrotades när ett nytt kraftverk togs i bruk 1973. 
En annan mycket stor ståltub för 28 meters fallhöjd 
byggdes åren 1913-1915 för Haby kraftverk strax 
söder om Kinna i Älvsborgs län. Med längden 740 

meter och diametern 4,0 meter är Habytuben idag

landets näst största vattentub. Den sista större tuben 
för ett nyanlagt kraftverk i Sverige utfördes åren 1937- 
1939 för Kinna kraftverk i Älvsborgs län med fallhöjden 

25 meter. Tuben är byggd av stål och har längden 276 
meter samt diametern 3,4 meter.

Några tuber med betydande storlek har även 
tillkommit vid om- och tillbyggnader av äldre kraftverk. 
På 1940-talet byggdes två 500 meter långa ståltuber 
för Lernbo kraftverk (ursprungligen uppfört 1899) 
öster om Ludvika. Vidare ersatte 1969 en mäktig 
ståltub för Huskvarna nya kraftverk de äldre tuberna 
från de då sammanslagna Ebbes och Huskvarna 
kraftverk från 1906 respektive 1914. Vid Lernbo är 
fallhöjden 26 meter och vid Huskvarna nya hela 116 
meter. Den 800 meter långa Huskvarnatuben är idag 
störst i landet. Landets högsta fallhöjd med tub ovan 
mark har Duveds kraftverk i Jämtland. Detta byggdes 
1959-1960 för 208 meters fallhöjd och ersatte då en 
äldre anläggning från 1936 med 193 meters fallhöjd. 
Ett annat högtrycksverk är Perserud i Alkebäcken 
utanför Arvika med 144 meters fallhöjd, byggt 1908.

Parti av den stora ståltuben 
vid Ljungaverk.
Kra ftverksföreningen.
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Drivvattnet till Lernbo 
kraftverk utanför Ludvika 
leds genom det flacka 
landskapet i två långa tuber 
av stål. Nere vid kraftverket 
står ett svalltorn som syns 
vida omkring i det vackra 
landskapet.
Foto Bengt Spade, 1995.
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Svallbassänger och svalltorn
I långa vattentuber och i bergtunnlar uppkommer lätt 
problem med stora tryckförändringar vid snabba 
belastningsväxlingar i kraftverksmaskineriet. Föränd
ringarna verkar störande på maskineriets gång och kan 
äventyra tubernas hållfasthet. De uppträder som 
övertryck när den framrusande vattenmassan i tuben 
ska bromsas upp då turbinmaskineriet stänger vatten
tillförseln vid minskad eller bortfallen belastning på 
elnätet. Vid det motsatta förhållandet, d.v.s. vid snabbt 
ökad turbinbelastning, uppstår en tryckminskning i 
tuben innan vattenmassan till följd av sin tröghet 
accelererats till rätt hastighet. Paradoxalt nog kan 
trycksänkning i en tub medföra större skador än en 
tryckökning; särskilt tuber med stor diameter är 
känsliga för undertryck och kan lätt tryckas samman 
och förstöras. De flesta tubhaverierna har orsakats av 
just oönskade undertryck. Kraftigt undertryck uppstår 
även när tubintaget satts igen av löv, vrakgods eller is 
och om anordningar saknas för att ersätta tubens 
undansjunkande vatten med luft.

Trycktub och svallbassäng vid Haby kraftverk i Viskans biflöde Slottsån. 
Bengt Spade, 1994.

Problemet med tryckförändringar är särskilt
påtagligt vid mycket långa tuber, i synnerhet om de har 
en jämn nivå eller svag lutning. Tryckvariationer i 
sådana tuber blir lätt pendlande och systemet måste då 
förses med anordningar som motverkar detta. En enkel 
metod är att öka maskineriets tröghet mot hastighets- 
förändringar med hjälp av tunga generatorrotorer eller 
särskilda svänghjul. Turbinregulatorn behöver då inte

arbeta så snabbt vilket minskar risken för skadliga 
tryckförändringar. Turbinerna kan också förses med 
stötventiler, ett slags stora säkerhetsventiler som 
öppnar vid oönskad tryckstegring.

Vid större tilloppstuber eller bergtunnlar med höga 
drivvattenföringar brukar skadliga tryckförändringar i 
tuber motverkas med särskilda svallbassänger eller 
svalltorn och i tunnlar av bassänger och schakt, 
sammanbyggda med tuben eller tunneln.
Svallbassänger för tuber är utformade som stora, uppåt 
öppna cylindriska kar med överkanten något över 
intagsdammens övre vattenyta. Bassängerna används 
vanligtvis vid långa tuber eller tunnlar som består av en 
övre nivådel med obetydlig eller ingen lutning och en 
nedre kraftigt lutande tryckdel. I sådana vattenvägar 
placeras bassängerna i brytpunkten mellan nivådel och 
tryckdel. Om ett snabbt pådrag sker i kraftstationen 
ger bassängen ett extra vattentillskott innan nivåtubens 
eller tunnelns vattenmassa kommit i rörelse. Vid stopp 
eller effektminskning i maskineriet åstadkommer den 
framrusande vattenmassan ett motsvarande övertryck. 

Om vattnet då lugnt bromsas upp genom att det får 
stiga i svaIIbassängen dämpas tryckökningen. Tuberna 
vid Sikfors gamla kraftverk i Norrbottens län, byggt 
1911-1912 för 16 meters fallhöjd; Järnverkets kraftverk 
i Iggesund, byggt 1905-1907 förtio meters fallhöjd 
samt Kinna och Haby kraftverk är försedda med 
svallbassänger. Kraftverken vid Kopparhyttan i Örebro 

län samt Jädraås i Gävleborgs län, byggda 1912-1914 
respektive 1946-1948 med 7 respektive 17 meters 
fallhöjd har svallbassänger i nedre änden av tuberna 
med turbinerna placerade i själva bassängerna.

Samma problem uppkommer vid långa utlopps- 
tunnlar. Därför anordnas särskilda svallschakt eller 
svallgallerier strax efter turbinerna för att verka 
utjämnande vid snabbt ökad eller minskad belastning.

Svalltorn vid Knons kraftverk i Knonån, ett av Klarälvens 
biflöden. Foto Bengt Spade, 1991.
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ctt ,:iv landets mest iögonenfallande svalltorn är Lernbotornet utmed 
'"svägen mellan Ludvika och Smedjebacken. Tornet är byggt av 
etozig 7947 och är gemensamt för båda tuberna.
0,0 Sengt Spade, 1992.

Vid långa tuber med hög fallhöjd kan de stora 
svallbassängerna inte gärna användas eftersom de 
skulle bli alltför kostsamma. Vid behov av tryck
dämpning i sådana tuber har istället speciella svalltorn 
använts. Mest bekant av dessa var det 40 meter höga 
Ljungaverkstornet. Svalltorn har även uppförts för 
tuberna till Gideåbacka kraftverk i Västernorrlands län, 
byggt 1916-1918 för 33 meters fallhöjd; Flögfors 
kraftverk i Örebro län, byggt 1896 för 12 meters 

fallhöjd, svalltornet tillkom troligtvis först 1936; Lern bo 
kraftverk i Dalarna, byggt 1898-1899 för 26 meters 
fallhöjd och kraftigt ombyggt med svalltorn på 1940- 
talet samt kraftverken vid Knon och Nain i Värmland, 
byggda 1914-1916 med 32 respektive 48 meters 
fallhöjd.

Flera av svalltornen är byggda med s.k. 
differentialverkan. Detta innebär att dämpningen av 
tryckförändringen är störst i början varefter den avtar, 
ett arbetssätt som är bättre anpassat till de fysikaliska 
förhållandena och som dessutom kraftigt minskar 
trycksvängningar i systemet.

Landets högsta svalltorn 
byggdes 1910-12 för 
Ljungaverks kraftverk. 
Kraftverks!ören ingen.
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Tunnlar
En av det svenska kraftverksbyggandets hörnstenar 
under 1900-talet har varit konsten att utforma 
vattenvägarna som tunnlar i berg, en konst inom vilken 
Sverige dessutom under långa tider har varit världs
ledande. Många stora och medelstora kraftverk för 
måttliga eller höga fallhöjder har sedan 1920-talet fått 
hela eller delar av vattenvägarna utförda som tunnlar. 
Sådana kraftverk har vanligtvis även maskinsal och 
stationsställverk förlagda i bergrum.

Anläggningar i berg har många fördelar. 
Underhållsbehovet av byggnader och vattenvägar är 
mycket litet, temperaturen är jämn året om och 
problem med frysning och is vintertid förekommer 
mycket sällan. De ganska sårbara vattenkraftverken är 
dessutom lättare att skydda mot sabotage och anfall 
från mark och luft vid ofredstider om de är belägna i 
bergrum. Störningar i landskapsbilden minimeras 
dessutom när kanaler, tuber och maskinhus bortfaller.

Tanken på att anlägga en vattenväg i bergtunnel 
är mycket gammal. Redan för drygt 2 500 år sedan 
byggdes en kilometerläng tunnel på den grekiska ön 
Samos för att förse staden Tigani (invid Pythagorion) 
på öns sydkust med dricksvatten. Anläggningsarbetet 
underlättades av att berggrunden på Samos till 
övervägande del består av lättbearbetat vulkaniskt 
material.

Tunnlarna vid Sala och Domnarvet
Den svenska bergshanteringen blev tidigt en pådri
vande faktor för landets tekniska utveckling. Framför 
allt krävde gruvdriften att stora mängder kraft kunde 
tillföras för att pumpa gruvhålen läns på vatten och för 
att lyfta upp berg och malm när gruvorna växte i 
omfång och på djupet. Intresset för krafttillförsel var 
särskilt stort vid de viktiga gruvorna i Falun, Danne- 
mora och Sala.

I Sala var situationen sådan att kraftförsörjningen 
ingav bekymmer. Gruvan ligger på en höjd, Salberget, i 
det annars ganska flacka landskapet vilket försvårade 
möjligheten till kraftutvinning ur den närbelägna 
Sagåns forsar. Åren 1595-1660 gjordes en andra 

utbyggnad av det västliga av Sala silvergruvas två 
dammsystem. I samband med detta byggdes även nya 
vattenvägar till gruvan från den intilliggande Mellan- 
dammen. Fallhöjd flyttades då med hjälp av kanaler, 
tunnlar och schakt ända fram till själva gruvan och 
1698 kunde ett vattenhjulsdrivet gruvspel tas i bruk vid 
Karl Xl:s gruvschakt. Vattenhjulet med diametern 6,5

meter var placerat i ett schakt djupt nere i berget, 
"Spelhussänkningen." Driwattnet leddes dit i en 
knappt 200 meter lång tunnel och efter att vattnet 
uträttat sitt arbete återfördes det till Sagån i en ca 400 
meter lång utloppstunnel. Tunnlarna låg på mellan 5 
och 20 meters djup under marknivån. Arrangemanget 
är sannolikt landets första kraftanläggning med 
vattenvägar och maskineri placerade under mark. 1838 
fick spelet ett nytt vattenhjul. I början av 1880-talet 
byttes detta ut mot effektivare turbiner "för att spara 
vatten." Vattenkraftanläggningen i Salberget ersattes 
1890 av en ångmaskin när vattenkraften inte längre 
räckte till för gruvans behov.

Ett annat viktigt steg i utvecklingen av vattenvägar 
i bergtunnlar togs av Bergslaget när Domnarvets stora 
järnverk byggdes åren 1873-1878. Verket placerades 
vid den sex meter höga Domnarvsforsen som är den 
nedersta av Tunaforsarna i Dalälven invid det nuva
rande Borlänge. Vid utbyggnaden av järnverket gjorde 
Bergslaget en oerhörd satsning både i storlek och 
modern teknik. Hela den efter dåtida förhållanden 

väldiga anläggningen hämtade kraft ur forsen till 
biåsmaskiner, valsverk, spel, pumpar och andra 
maskiner med hjälp av nio turbiner på sammanlagt 2 
200 hk (ca 1 600 kW). Driwattnet tillfördes genom en 
300 meter lång och 7 meter vid tunnel med intag i 
älven på uppströmssidan av Borganäshalvön. Även 

utloppsvattnet från turbinerna som var vertikalt 
placerade i schakt under själva järnverket, återfördes till 
älven i en 200 meter lång tunnel. Tunnelbygget blev 
betydligt dyrare än vad som beräknats och drog en 
tredjedel av den kostnad på tre miljoner kronor som 
man från början hade räknat med för hela järnverket.
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Ritning på tunnlarna vid Domnarvet. Turbinerna som var s.k. stråiturbiner av skotsk typ var uppställda i schakt under själva järnverket. Drivvattnet 
tillfördes i en tunnel som löpte under turbinerna. Sedan vattnet avgett sin energi återfördes det i en utloppstunnel som stäckte sig över 
tilloppstunneln. Arrangemanget motiverades av turbintypen. Jernkontorets Annaler, 1878.

Vattenvägarna vid Domnarvet var redan från 
början dimensionerade för ytterligare kraftuttag. 
Installation av turbiner pågick ända till 1911 då den 

samlade turbineffekten uppgick till inte mindre än 
6 300 hk (ca 4 600 kW). Sedan ett nytt elektriskt 
kraftverk hade tagits i bruk vid Domnarvet 1945 och 
driften i järnverket helt elektrifierats behövdes tunnel

systemet inte längre. Borganästunneln göts därför igen 
1958. Intaget till tunneln finns fortfarande kvar strax 

nedanför minnesstenen för Borganäs medeltidsfäste, 
förstört av Engelbrekt 1434.

Än idag kan man se Borganästunnelns intag. Foto Bengt Spade, 1995.
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Tidiga kraftverk med tunnlar i 
vattenvägarna
Initiativen till landets första kraftanläggningar med 
vattenvägar under mark togs således i Bergslagen där 
man tidigt hade behov av tillförlitliga och reglerbara 
kraftkällor. En annan viktig och pådrivande faktor i 
sammanhanget var givetvis bergsbrukets mycket gamla 
vana och kunskap om arbete i berg under mark.

Även om man inom bergshanteringen hade 

naturliga förutsättningar för tunnelarbeten kom flera 
av de tidiga tunnlarna för elektriska kraftstationer att 
anläggas av helt andra företag. I Sverige hade vatten
kraftverk för elektrisk kraftöverföring börjat byggas 
under 1880-talet. De första verken var utförda för 
likström och överföringslängderna uppgick till högst 
några kilometer. I början av 1890-talet introducerades 
tekniken med trefasig växelström som kraftöverförande 
medium. Kraften kunde nu hämtas från avlägset eller 

svårtillgängligt belägna forsar och fall. Det nya syste
met var efterlängtat och enbart under 1890-talet 
byggdes ett femtiotal trefasanläggningar med effekter 
upp till några tusen kilowatt. Byggherrar var i första 
hand bruk och industriföretag men även kommunala 
och enskilda distributörer.

Det första svenska elektriska kraftverket med 
vattenvägarna utförda som bergtunnlar blev det 
halvkommunala Hissmofors kraftverk vid Indalsälven i

Dejefors kraftverk försågs med korta tunnlar för både tillopp och utlopp. Förvånade betraktare 
konstaterade när kraftverket var nytt att det "utmärker sig till det yttre genom frånvaron af 
synliga till- och afloppsledningar för vattnet." Utloppet till Klarälven kan man dock se om man 
går en liten bit från kraftverket. Bengt Spade, 1994.

Jämtland. Här byggdes åren 1894-1896 ett verk som 
påminde om Domnarvets 20 år tidigare tillkomna 
anläggning samt om några av de tidigaste kraftverken 
vid Niagara. Liksom i Domnarvet och Niagara i Nord
amerika överbryggade man vid Hissmofors inte den 
stora älven med en damm. Istället avleddes 
kraftstationens drivvatten vid forsnacken till en tunnel. 
Tunneln löpte parallellt med forsen fram till 
kraftstationens turbiner som hade placerats i djupa 
schakt i berget under maskinhuset. Sedan vattnet 
avlämnat sin energi samlades det upp i en utlopps- 
tunnel under turbinerna och återfördes till älven vid 
forsens fot. De vertikalaxlade turbinerna var förenade 
med generatorerna som stod uppe i maskinhuset med 
långa axlar. Kraftverket blev därigenom också det 
första i landet av s.k. långaxeltyp. Hela den utsprängda 
tunnellängden vid Hissmofors uppgick till inte mindre 
än 534 meter.

Den jämtländska pionjäranläggningens initiativta
gare och troligtvis även konstruktör var ingenjören 
Årad Nobell (1865-1930). Han hade under några år 

varit verksam i Östersund som platschef för Skånska 

Cementgjuteriet när en vattenledning byggdes på 
entrepenad för staden. Utöver kraftverket engagerade 
sig Nobell även vid anläggandet 1898-1899 av 
Hissmofors sulfitfabrik. Kraftverket ersattes 1941 aven 
ny anläggning och revs därefter ut.

Under 1900-talets första decennium byggdes ett 
tiotal kraftverk i landet med tunnlar i till- eller 
utloppen. Närmast efter Hissmofors följde Ludvika 
kraftverk i Dalarna (1900-1901) med en 325 meter 
lång tilloppstunnel; Jonsereds kraftverk strax öster om 
Göteborg (1900-1903) med en tunnel, byggd redan 
1897, på 150 meter i tilloppskanalen; Ebbes kraftverk i 
Huskvarna (1902-1906) med en 320 meters tillopps
tunnel, utformad som en hävert för att undvika 
avstängningsluckor vid intaget; Dejefors kraftverk i 
Värmland (1906-1907) som fick en 60 meter lång 
tilloppstunnel och en 103 meter lång utloppstunnel; 
Håveruds kraftverk i Dalsland (1906-1907) med en 300 
meter lång tilloppstunnel; Frykfors kraftverk i Värmland 
(1906-1907) med en 33 meters utloppstunnel; Gull- 
spångs kraftverk (1906-1908) i Skaraborgs län med en 
200 meter lång utloppstunnel; Finnfors kraftverk 
(1906-1908) i Västerbotten med en 50 meters tillopps
tunnel samt Klinte kraftverk (1908-1909) öster om 
Vetlanda i Jönköpings län som fick en 375 meters 
tilloppstunnel. Intresset för bergtunnlar i kraftverkens 
vattenvägar fortsatte under 1910-talet då ytterligare 
ett tiotal tunnlar byggdes.
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Röttle kratfstation sedd från 
tubintaget på Grännaberget, 
108 meter över Vättern.
Foto Bengt Spade, 1979.

En viss uppmärksamhet fick Röttle kraftverks 

vattenvägar. Kraftverket byggdes åren 1920-1922 strax 
söder om Gränna i ett område som är särskilt rikt på 

vattenkraft. Förkastningsbranterna kring sjön Vätterns 
södra delar gör att vattendrag som söker sig ner till 
den stora sjön oftast avslutas med våldsamma forsar 
och fall. Det förhållandevis stora kraftverket vid Röttle, 
som byggdes gemensamt av städerna Jönköping och 
Huskvarna, utnyttjar en 108 meter hög nivåskillnad 
mellan sjöarna Bunn och Vättern. Bunn ligger endast 2 
km från Vättern och har sitt naturliga utflöde genom 
den slingrande 12 km långa Röttleån. Vid utbyggnaden 
avspärrades Bunns naturliga utlopp med en damm och 
en helt ny vattenväg ordnades på den genaste sträckan 
mellan de två sjöarna till ett kraftverk nere vid Vätterns 
strand. Vattenvägarnas nivådel arrangerades med en 
kombination av två tunnlar och en kanal medan 

tryckdelen försågs med en nitad ståltub ovan mark. 
Nivådelens tunnlar, 943 respektive 422 meter långa, 

utsprängdes med en area av 4,8 m2 och med tunnel
taken under den reglerade Bunns lägsta vattenyta, så 
att tunnlarna skulle kunna gå helt fyllda (trycktunnlar) 
även vid avsänkt sjöyta. Strax före tunnelutloppet mot 
tuben sprängdes ett svallschakt i berget. Fallhöjden 
108 meter var 1922 näst högst i landet efter Perserud i 
Värmland (144 meter). Röttle kraftverk är i drift än idag

med ny tub och nytt maskineri och fungerar som 
toppeffektverk för ägaren Södra Vätterns Kraft AB.

Under 1920-talet avmattades kraftverksbyggandet 
i landet av flera skäl. Några kraftverkstunnlar kom dock 
till under denna tid. Åren 1924-1926 byggde t.ex. 

staten sitt första kraftverk i Umeälven vid Norrfors strax 
väster om Umeå. I verket tillgodogjordes 38 meters 
fallhöjd i den övre delen av ett storartat forskomplex 
och det försågs med en 1 450 meter lång utlopps- 
tunnel med 30 m2 tvärsnittsarea. Norrfors kraftverk 
utformades som en långaxelstation. Efter drygt 30 år 
ersattes det av Stornorrfors kraftverk som utnyttjar 
forsarnas hela fallhöjd.

Ytterligare ett tidigt och ganska märkligt berg- 
tunnelsystem tillkom åren 1930-1932 då staten 
byggde Sillre kraftverk i Västernorrlands län. Kraftver
ket utformades som ett pumpkraftverk (kraftverk som 
kan köras "baklänges" och pumpa upp vatten till ett 
övre magasin när det är låg efterfrågan på elkraft) och 
utnyttjade den rekordhöga fallhöjden 190 meter 
mellan Oxsjön och Indalsälven. Vattenvägarnas 
arrangemang påminde om det tio år äldre kraftverket 
vid Röttle. En nivåtunnel med längden 1 900 meter och 
arean 6,6 m2 förde drivvattnet fram till en trycktub av 
stål med längden 900 meter. På en sträcka av drygt
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700 meter placerades den lutande tuben i en berg
tunnel med 4 m2 sektion och kringgöts med betong. 
Den ursprungliga tanken på att leda vattnet ner till 
kraftstationen i en tunnel utan tub övergavs sedan det 
framkommit att vid mer än ca 50 meters fallhöjd skulle 
en störande stor mängd vatten ha förlorats genom 
otätheter i berget. Kraftverket vid Sillre som med sitt 
tunnelsystem är i drift än idag - dock inte som pump
kraftverk - byggdes liksom Röttle kraftverk med 
högtrycksteknik som hade utvecklats i USA, Norge och 
Alpländerna.

Kraftverk helt under mark
Flera av de tidiga kraftverken med tunnlar i vatten
vägarna, särskilt Hissmofors och Dejefors, förebådar 
det slutliga steget, att förlägga hela kraftverket i berg 
under mark. FHär återtog bergshanteringen det initiativ 
som man redan 1698 hade tagit i Sala. I den stora 
Grängesbergsgruvan i södra Dalarna hade man under 
1900-talets första år akut kraftbrist till följd av en 
ständigt ökande brytning och ett större krafttillskott 
behövdes. Grängesbolaget hade inte längre några 
egna outbyggda vattenkrafttillgångar och man 
förenade sig därför med Bergslaget som var ägare till 
en mängd fall i Dalälven och dess tillflöden. I ett 
gemensamt bolag utbyggdes åren 1907-1911 de 23 
meter höga Stop- eller Stupforsarna vid Mockfjärd i 
Västerdalälven.

Interiör omkring 1910 från maskinsalen i Mockfjärds kraftstation, belägen i berget ca 20 meter 
under markytan. Montage av generatorerna pågår. Kraftverksföreningen.

Mockfjärds kraftverk kom att förläggas med 
vattenvägar och maskinsal i berg under mark; endast 
ställverk och betjäningsutrymmen placerades uppe i 
det fria i en tegelbyggnad. Kraftstation och damm 
placerades vid forsnacken där fyra horisontalaxlade 
turbiner monterades i varsitt schakt. Utloppsvattnet 
från turbinerna återfördes till älven i två 1 500 meter 
långa tunnlar som mynnade vid forsens fot, vardera 
med tvärsnittsarean 50 m2. Maskinsalen för 
generatorerna sprängdes ut strax intill turbinschakten 
och turbiner och generatorer förenades via 
genomföringar i berget med axlar försedda med 
tätande packboxar. Tillträde till maskinsalen ordnades 
via ett lutande schakt med en transportbana. 
Mockfjärds kraftstation som med den samlade turbin- 
effekten 19 200 hk (ca 14 000 kW) var den tredje 
största i Sverige 1911, ersattes efter 77 år av en ny 
anläggning men har bevarats som museum.

Den lutande nedfartsbanan till Mockfjärds kraftstation. 
Kraftverksföreningen.

Kraftverket vid Mockfjärd var ett av de första i 
världen under mark och troligtvis det första i Europa. I 
USA hade man däremot redan 1899 tagit ett helt 
underjordiskt kraftverk i drift vid Snoqualmiefallen (S. 
Falls Cavity Generating Station) i staten Washington. 
Dessförinnan hade erfarenheter av vattenvägar i 
tunnlar bland annat vunnits vid Niagarafallen. Här hade 
The Niagara Falls Power Co. redan 1892 anlagt en 
drygt 2 km lång utloppstunnel. Denna var i första hand 
avsedd för en stor elektrisk kraftstation, Adams Power 
Plant, som togs i bruk 1895. Mot ersättning fick 
tunneln även användas av industriföretag och andra 
som ville utnyttja de väldiga kraftresurserna i fallen.

Några år efter Mockfjärd byggde svenska staten 
det legendariska Porjus kraftverk i Norrbotten som sitt 
andra kraftverk efter Trollhättan. Även här bidrog den 

ständigt ökande malmproduktionen delvis till utbygg
naden, denna gång i malmfälten vid Kiruna. Ångloks- 

driften i de allt mer omfattande malmtransporterna på 
Malmbanans norra del till Narvik (Riksgränsbanan)
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hade blivit så tungrodd att en elektrifiering av bande
len ansågs nödvändig. För att i första hand förse 
järnvägen men även malmfälten med elkraft beslöt 
statsmakterna att bygga ett vattenkraftverk i Norrbot
ten. Efter några olika förslag bestämdes att ett efter 
dåtida förhållanden mycket stort kraftverk skulle 
anläggas i Stora Luleälv vid de 55 meter höga Porjus- 
fallen.

lr,teriör från maskinsalen i Porjus kraftstation. Vattenfall.

Hela Porjus kraftverk med till- och utloppstunnlar 
samt maskinsal förlädes i berg; i likhet med Mockfjärd 
placerades dock ställverk och betjäningsutrymmen i en 
stor tegelbyggnad ovan mark. Verkets tilloppstunnel 
fick längden 525 meter och dess utloppstunnel 1 274 

meter. För transporter mellan markytan och den 50 
meter längre ner belägna maskinsalen anordnades dels 
en personhiss, dels ett vertikalt traversbetjänat schakt 
för maskindelar. Till skillnad mot Mockfjärd placerades 

Porjusverkets turbiner i särskilda tryckskåp av stålplåt 
inne i maskinsalen. Driften i Porjus ställdes in 1979 

sedan ett nytt kraftverk tagits i bruk och delar av den 
gamla stationen har därefter visats som museum.

Förhållandena under första världskriget kom att 
innebära högkonjunktur för den industriella produktio

nen, inte minst i Sverige. Många nya industriprojekt 
föddes också under denna tid, projekt som kanske inte 

skulle ha varit livskraftiga under fredstid med ett 

normalt handelsutbyte länderna emellan. Ett av de mer 
spektakulära var att efter norsk förebild anlägga ett 
stort elektrokemiskt verk i Norrbotten för tillverkning 
av konstgödsel. Detta skulle utnyttja de väldiga 
krafttillgångarna vid Harsprånget i Stora Luleälv strax 

nedströms Porjus. Även ytterligare energislukande 
elektrometallurgisk och elektrokemisk storindustri

planerades. Mot bakgrund av detta beslöt statsmak
terna att bygga ut de drygt 100 meter höga Har- 
språngetfallen med ett mycket stort underjordiskt 
kraftverk, närmast för att förse det nybildade AB 
Elektrosalpeter med kraft.

Projektering för kraftverket sattes igång 1917 och 
två år senare påbörjades anläggningsarbetena för en 
första utbyggnadsetapp som beräknades stå färdig 
1924. I och med krigsslutet 1919 normaliserades 
handeln med utlandet och dessutom följde en efter- 
krigsdepression. Sedan AB Elektrosalpeter 1920 hade 
meddelat att man i den uppkomna lågkonjunkturen 
inte längre var intresserad av kraft från Harsprånget 
beslöt staten 1922 att kraftverksbygget skulle avbrytas.

Kraftverket vid Harsprånget skulle i ett första 
skede ha utrustats med sex maskinaggregat med en 
samlad turbineffekt av 105 000 kW. En ytterligare 
utbyggnad med fem aggregat planerades vilken skulle 
ha gett verket totaleffekten 192 500 kW. Kraftverket 
som för en lång tid skulle ha blivit det i särklass största 
i Sverige, projekterades efter modernaste principer 
med en 40 meter hög valvdamm, vertikalaxlade 
maskinaggregat uppställda i en maskinsal sprängd ur 
berget samt två rekordstora utloppstunnlar, vardera 
med tvärsnittsarean 65 m2 och längden 5,5 km.

Om detta gigantiska projekt hade kommit till 
stånd, skulle det ha blivit ett av världens främsta 
kraftverk både vad avser utförande och storlek. Fullt 
utbyggt skulle Harsprånget vida ha överträffat Europas 
då största kraftverk, det norska Vemork vid Rjukan som 
hade en turbineffekt av ca 120 000 kW. Några 
decennier senare intresserade sig svenska staten 
emellertid åter för Harsprånget och åren 1945-1952 
genomfördes en utbyggnad. Denna skedde efter de 
huvudsakliga principer som Vattenfalls tekniker under 
ledning av den skicklige, men inte så omtalade, Fredrik 
Jonson hade angett nästan 30 år tidigare. Och inte nog 
med det, samma grundprinciper gäller än idag!

Liksom 1920-talet innebar även 1930-talet en 
stiltje i det svenska kraftverksbyggandet. Under tiden 
mognade dock både vattenbyggnads- och maskintek
nik och i de få anläggningar som tillkom under 
perioden kunde de senaste rönen i lugn och ro prövas 
och utvärderas. De svenska vattenkraftverken började 
nu närma sig något som skulle kunna kallas en 
optimerad form både vad avser storlek och teknik.

Ett lysande exempel på detta är Krångede kraft
verk vid utloppet ur sjön Gesunden i östra delen av 
Jämtland. Här tämjdes under åren 1931-1936 de 60 
meter höga Krångedeforsarna i Indalsälven i ett
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Krångede kraftverks 
storslagna maskinsal från 
1936. Bengt Spade, 1992.

kraftverk som under några år skulle bli landets största 
och som än idag har mycket aktningsvärda dimensio
ner. Med en damm vid forsnacken avleddes vattnet till 
ursprungligen två, men efter en sista utbyggnadsetapp 
som avslutades 1947, sex stora turbiner. I den väldiga 
underjordiska maskinsalen monterades vertikalaxlade 
maskinaggregat med landets dittills starkaste turbiner 
och generatorer och den 1 400 meter långa utlopps- 
tunneln hade en rekordstor area av 116 m2. Krångede 
kraftverk byggdes av Krångede AB, bildat av en grupp 
mellansvenska industriföretag. Anläggningen är 
landets genom tiderna största vattenkraftverk som 
anlagts i enskild regi.

Med Krångede kraftverk fulländades Harsprånget- 
konceptet från första världskriget och den form med 
vilken nästan alla efterkommande större svenska 
kraftverk har byggts angavs, d.v.s med stora vertikala 
maskinaggregat samt vattenvägar och maskinsal i berg 
under mark. Under och efter andra världskriget följde 
liknande anläggningar med exempelvis det jämtländska 
Järpströmmens kraftverk i ett biflöde till Indalsälven, 
byggt 1940-1944 för AB Svarthålsforsen (Stockholms 
elverk) med en 4,6 km lång utloppstunnel som fick 
arean 105 m2; Hjälta kraftverk i Faxälven väster om 
Sollefteå, byggt åren 1944-1949 för Hjälta AB med en 
6,1 km lång utloppstunnel vars area är 135 m2; 
Harsprångets kraftverk strax nedströms Porjus i Stora 
Luleälv, byggt av staten som landets största vatten

kraftverk och försett med en 2,9 km lång utlopps
tunnel med arean 190 m2 utsprängd åren 1945-1950 
samt Harrsele kraftverk i Umeälven, byggt för Harrsele 
AB under åren 1953-1959 med en utloppstunnel som 
är 3,4 km lång och har tvärsnittsarean 260 m2. Den 
hittills största tunneln utfördes åren 1953-1958 för 
Stornorrfors kraftverk i Umeälven, en väldig utlopps
tunnel med en längd av 4,0 km och en area av inte 
mindre än 390 m2. Hela den lossbrutna bergvolymen 
för tunneln uppgick till 1,6 milj m3. När tunneln 
byggdes hade den världens största area.

Mynningen av den väldiga utloppstunneln för Stornorrfors kraftverk. 
Vattenfall.
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Tunnelsektioner som visar 
storleksutvecklingen av 
svenska kraftverkstunnlar. 
Vattenfall.

Vanligtvis har man under 1900-talet strävat efter 
att ha tilloppstunnlarna så korta som möjligt eftersom 
det tidigt visade sig att vattnet gärna söker sig 
oönskade vägar genom otätheter i berget. Otätheterna 
kan vara så omfattande att en störande stor del av 
drivvattnet leds bort. Maskinsalarna har därför helst 
placerats så nära intaget i dammen som möjligt och 
vattnet leds ner till turbinerna i ståltuber ingjutna i 

vertikala schakt.
Under 1950- och 60-talen skedde en snabb 

utveckling inom bergarbetstekniken. Denna möjlig
gjorde en ständig ökning av dimensionerna på framför 
allt kraftverkstunnlarna. Det längsta tunnelsystemet för 

vattenvägar i ett svenskt vattenkraftverk, 22,8 km, 
finns vid Oldens kraftverk i norra Jämtland, byggt 
1971-1975. Drivvattnet tillförs här från två olika håll i 
en 10,9 kilometer lång tilloppstunnel och en 6,5 
kilometers överledningstunnel. Från turbinerna avleds 
vattnet i en gemensam 5,4 kilometer lång utlopps- 
tunnel. Juktans f.d. pumpkraftverk, anlagt 1973-1978 
av Vattenfall i västerbottniska Juktån, hade ett nästan 
lika långt tunnelsystem. Här var tilloppstunneln 5,0 
kilometer och den rekordlånga utloppstunneln hela
14.8 kilometer. Juktan byggdes om 1996 till ett 
konventionellt kraftverk. Landets längsta tilloppstunnel,

17.8 kilometer, finns vid Stalons kraftverk i Västerbot
ten, byggt 1958-1961 för att utnyttja 100-metersfall- 
höjden mellan sjöarna Kultsjön och Malgomaj i 
Ångermanälven. Även Ritsems kraftverk som tillgodo

gör sig fallhöjden mellan sjöarna Sitasjaure och 
Suorvajaure i övre delen av Stora Luleälv har en mycket 
lång tilloppstunnel. Kraftverket uppfördes 1971-1978 

och försågs med ett 16 kilometer långt tillopp i berg. 
Den utsprängda bergvolymen för tunneln är med 1,9 
miljoner m3 en av de största i landet.

Korsvaltnet
+ 741,0-------

+ 536,5)'
Övre Lilla ' 

Mjölkvattnet

Överlednijjästunnel
Dlveretontunnel

ITIIIoppstunnel \ 
(Headrace tunnel

;raftstation 
GWER STATION

\Utlopl>atunnel 
vTailrace tunnel

Yttre Oldsiön

10 km

Karta över tunnlarna för Oldens kraftstation i Jämtland. Den underjordiska 
stationen består egentligen av två anläggningar för skilda vattensystem. 
Korsselbränna AB.
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Tunnelarbetenas borrutrustning
Möjligheterna att bygga vattenkraftverk helt eller delvis 
placerade i berg tilltog i samma takt som metoderna 
för bergarbete förfinades. Utvecklingen av dessa har till 
stor del skett inom landet, inte minst tack vare dess 
förankring i gruvhanteringen. Väsentligt för att vinna 
en god ekonomi i kraftverkens tunnelbyggande har 
framför allt varit framtagandet av borrmaskiner och 
borr med hög kapacitet, säkra sprängämnen samt 
effektiva sprängnings- och utlastningsmetoder. 
Tillsammans har dessa faktorer successivt lett till en allt 
lägre specifik tunnelkostnad. Därtill kommer att den 
svenska berggrunden vanligtvis är stabil och ganska 
homogen och därför ganska sällan bjuder på drama
tiska överraskningar som vattenförande eller dåligt och 
rasbenäget berg.

Utvecklingen av maskiner för bergborrning har 
varit av största betydelse för tunnelbyggandet, maski
ner som kunnat ersätta det mycket tunga och tidsö
dande arbetet med borrning för hand. Maskinborrning 
i stor skala tillämpades för första gången åren 1861- 
1871 vid drivning av den 14 km långa Frejustunneln 
mellan Frankrike och Italien. Den långa järnvägstunneln 
hade börjat att drivas för hand med borr och slägga 
men efter några år insåg man att arbetet för att få

tunneln färdig skulle ta alldeles för lång tid. Tryckluft- 
drivna maskinborrar skaffades då och trots den 
primitiva utrustningen blev tryckluftsborrningen en 
succé. Trycklufttekniken nådde Sverige redan 1864 
(Persbergs gruva i östra Värmland) men blev inte så 
framgångsrik. Lyckade försök gjordes däremot 1879 
vid Åmmeberg i Närke och i Falun samt 1881 vid 

Striberg i Västmanland och maskinborrningen började 
då på allvar att ersätta den ytterst tunga 
handborrningen i det hårda svenska berget. Redan 
under 1890-talet utnyttjades maskinborrning vid 
drivning av de första kraftverkstunnlarna.

I de första borrmaskinerna var borren fäst vid en 
kolv som inne i maskinen gavs en fram- och återgå
ende rörelse avtryckluften. Maskintypen kallades 
därför för stötborrmaskiner. De skakade våldsamt och 
hade en ganska låg kapacitet till följd av den stora 
massa som ständigt skulle ändra rörelseriktning. De 
otympliga stötborrmaskinerna ersattes därför i början 
av 1900-talet av de smidigare hammarborrmaskinerna. 
I dessa står borren i princip stilla mot borrhålets botten 
och påverkas av en kolv eller hammare som slår på 
borrhuvudet med en hastighet av flera tusen slag i 
minuten.

Flermansbetjänad, 
pelarmonterad, tryckluft- 
driven hammarborrmaskin, 
använd vid bergarbete för 
utvidgning av Porjus 
kraftstation 1920. Vattenfall.
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Det verkliga genombrottet inom borrmaskin
tekniken kom 1906 då små lätta hammarborrmaskiner 
utan stativ introducerades. Den första borrmaskinen av 
denna typ var den amerikanska firman Ingersoll-Rands 
"Little Jap."

En svensk tillverkning av tryckluftdriven utrustning 
för bergborrning upptogs 1904-1905 av AB Atlas i 
Stockholm. Atlas fick snabbt framgångar med sin 
tryckluftteknik och efter en sammanslagning 1917 
med AB Diesels Motorer i Nacka till AB Atlas Diesel 
koncentrerade företaget tillverkningen på tryckluft
maskiner och dieselmotorer. Bolagets produkter kom 
snart att dominera den svenska marknaden och man 
började även få exportframgångar. Dieselmotor
tillverkningen avvecklades 1948 och man inriktade sig 
istället på tillverkning av pneumatiska och hydrauliska 
maskiner. Firmanamnet ändrades därför 1956 till det 
nuvarande AB Atlas Copco.

^matad, enmansbetjänad, tryckluftdriven bergborrmaskin av Atlas 
Pco$ tillverkning, använd vid tunneldrivning för Stornorrfors 

W(V^fVe'*' Maskintypen introducerades 1939 i Sverige av Atlas Diesel 
j, ^r'vningen 1939-44 av den 4,6 km långa utloppstunneln för 

rPströmmens kraftverk i Indalsälven. Vattenfall.

Borrmaskiner för bergborrning har utvecklats från 
handmanövrerade tryckluftmaskiner mot allt större 

mobila flerborrsaggregat. Dessutom har tryckluftdrivna 
borraggregat för större effekter börjat trängas undan 

av hydrauldrivna maskiner. Dessa kräver mindre effekt 
och är dessutom smidigare än luftmaskiner eftersom 
de inte behöver matas via långa rörsystem från 
avlägset belägna kompressorer. Ett större hydraul- 

aggregat av Atlas Copcos fabrikat användes vid 
drivningen 1966-71 av de två 5,0 respektive 7,4 km 
långa tilloppstunnlarna till Vietas kraftverk i övre delen 

av Stora Luleälv.

Enmansbetjänad hydrauldriven tunnelborrmaskin med flera borrarmar, en 
maskintyp som första gången kom till användning i Sverige då Vietas kraftverk 
byggdes 1966-71. Atlas Copco.

Det senaste steget i utvecklingen av tunnelborr
maskiner är fullortsborrningen. Vid denna borras hela 
tunnelprofilen ut av ett enda jättelikt borr istället för 
att sprängas, en metod som togs fram i USA under 
1950-talet. Med fullortsborrning får man en slät och 
fin tunnelyta som ger små strömningsförluster. 
Tunnelarean kan därför göras betydligt mindre. 
Fullortsborrade tunnlar har utförts för de svenska 
kraftverken Kymmen och Klippen. Kymmen som är ett 
pumpkraftverk byggdes av Skanska (Skånska 
Cementgjuteriet) åren 1984-1986 och ligger i Rottnan i 
mellersta Värmland. Till kraftverket hör en 9,2 km lång 
överledningstunnel. Av denna fullortsborrades 4,5 
kilometer med en Robbinsmaskin medan resten 
sprängdes. Den fullortsborrade tunnelns area är 16 m2 
vilket från vattenströmningssynpunkt motsvarar den 
sprängda delens 27 m2.

I början av 1970-talet introducerade även Atlas 
Copco en fullortsborrmaskin som man kallade 
Fullfacer. Denna kom till användning när tunneln för 
Klippens kraftverk borrades 1991-1994. Klippen ligger 
längst upp i Umeälven i Västerbotten och har en 11 km 
lång tunnel, fördelad på 7,5 km tilloppstunnel och 3,5 
km utloppstunnel. Tunneln vars area är 33 m2 borrades 
av AB Kraftbyggarna. Bergmassorna från tunneln 
transporterades ut i det fria av två klämskenedrivna 
tågsätt med automatisk lastning och lossning.

81



Vattenbyggnader

Borrmaskinteknikens 
utveckling vid 
tunneldrivning. Längst ner 
fullortsborrning.
Atlas Copco.

1857-71 Fréjus (Mont Cenis)
Den första järnvägstunneln under Alperna 
mellan Italien och Frankrike. Längd 12 235 m. 
Här användes för första gången tryckluftdrivna 
bergborrmaskiner vid tunneldrivning.

1910—14 Porjus kraftverk
Tunnelarea 50 m2 och längd 1800 m. Pelarupp- 
riggade Cyclop, handroterade bergborrmaskiner.

1931-34 Krångede kraftverk
Tunnelarea 116 m2 och längd 1 450 m. 
Pelaruppriggade RWT 80 och handhållna 
RH 70 bergborrmaskiner med spärraxelrotation.

■ . !r .

■XXz & 1952 Mori kraftverk i Italieny /i+\ Tunnelarea 74 m2 och längd 9 000 m. Första 
större tunnel med ”svenska metoden” utomlands.

flimfrjti Borrställning i flera plan med RH 656,knämatning 
och hård metallskär. ”En man - en maskin”.

1958-61 Stalon kraftverk
Tunnelarea 60 m2 och längd 17 800 m. 
Borrställning med tre plan med stegmatare och 
BBC 21 bergborrmaskin. "En man - två maskiner”

1970-75 S:t Gotthard, vägtunnel 
under Alperna i Schweiz
Tunnelarea 70-90 m2 och längd 16 300 m. Två 
mobila börraggregat PromecT 219 med vardera 
fyra hydraulbommar och Cop 125 bergborrmaskin.

1971-74 Rorschach, avloppstunnel i Sclmeiz 
Rund tunnel med 3,4 m diameter och 4 530 m 
längd. Drivs med fullortsborrningsaggregat FF 340.

Ursprungligen fanns endast borrar av kolstål.
Dessa började under 1930-talet att ersättas med borr 
av oljehärdat specialstål, vilket gjorde att borret kunde 
användas något längre innan det måste vässas om. När

utloppstunneln för Järpströmmens kraftverk byggdes i 
början av 1940-talet avverkade man 4-5 meter berg för 
varje skjuten salva. Arbetstakten var ungefär en salva 
per dag. Vanligen borrades ca 130 hål per salva med
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ett genomsnittligt borrdjup av ca 4,8 meter. De 
oljehärdade borrstålen fick vässas efter i medeltal 1,4 
meters borrning i den förhållandevis mjuka skifferberg
arten. Detta gjorde att inte mindre än 450 borr som 
vägde sammanlagt sju ton måste vässas varje dag. 
Enbart daglig transport och vässning av alla dessa borr 
i en smedja utanför tunneln var en besvärlig och 

kostsam procedur för tunnelbyggarna.
Glödlampstillverkaren Osram i Tyskland hade 

under första världskriget konstaterat att sintrad 
wolframkarbid med en viss halt av kobolt åstadkom ett 
material som var hårdare än någon annan känd metall 
eller metallegering. Materialet som kallades hårdmetall 
kom snabbt till användning som skärmetall. Uppfin
ningen förvärvades av Krupp som gav produkten 
namnet Widia (tyska, wie Diamant, som diamant).

Hårdmetall började att tillverkas i Sverige av 
Fagersta Bruk 1933 där produkten kallades för Seco 
(latin seco, jag skär). Förhållandena under andra 
världskriget ledde till ett ökat behov av hårdmetall och 
1942 tog även Sandvikens Jernverk upp tillverkning av

hårdmetall under produktnamnet Coromant. Vid 
mitten av 1940-talet hade båda företagen var för sig 
utvecklat hårdmetallskär till bergborrar. Ett samarbete 
kom samtidigt till stånd mellan Atlas Diesel och 
Sandviken och gemensamt marknadsförde de en 
tryckluftsdriven bergborrmaskin från Atlas vilken var 
särskilt anpassad för Sandvikens borrar med 
hårdmetallskär. Så småningom tog även Uddeholms- 
bolaget upp tillverkning av bergborrar med hårdmetall

skär, produkten kallades där för Uddia.
Det första stora bergarbetet med kombinationen 

Atlas tryckluftmaskin och Sandvikens Coromantborr 
blev drivningen av Hjältatunneln åren 1944-1949. 
Hårdmetallborret blev en succé. Nu kunde 10-15 meter 
långa hål borras i granit innan omvässning måste 
göras, istället för 0,6-0,8 meter med äldre borr. 
Dessutom skärptes hårdmetallborren med en liten 
slipmaskin ute på arbetsplatsen till skillnad mot 
stålborren som måste vässas i en smedja utanför 
tunneln. Efter Hjälta har svenska kraftverkstunnlar 
borrats med hårdmetallborrar.

Fullfacer fullorts borrmaskin. 
Atlas Copco.
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Sprängämnen
Sprängämnen började att användas i det svenska 
bergsbruket under 1600-talet. Tidigare hade man 
uteslutande använt tillmakning som innebar att berget 
värmdes upp med eldar och sprack, antingen av sig 
självt eller när man hällde vatten på det. Tillmakningen 
krävde stora mängder bränsle vilket kom i konflikt med 
andra intressen för skogen, t.ex. hyttor och smedjor 
som behövde träkol.

På 1840-talet började bergskrutet att ersättas av 
nitroglycerin ("sprängolja"). En fabriksmässig tillverk
ning av nitroglycerin sattes igång 1865 i Vinterviken 
utanför Stockholm av svensken Alfred Nobel. Grund
läggande för tillverkningen blev Nobels uppfinning av 
initialtändning med hjälp av en tändhatt, en anordning 
som gjorde nitroglycerinet och senare utvecklade 
sprängämnen praktiskt användbara. Nobels fortsatta 
arbeten inom sprängämnestekniken ledde till att det 
ytterst explosionsbenägna nitroglycerinet kunde 
ersättas av hans stora uppfinning 1866, dynamiten. 
Med tändhattar och dynamit hade ett säkrare och 
effektivare sprängningsarbete skapats. En betydande 
inhemsk tillverkning av dynamit och andra 
sprängämnen kom så småningom till stånd bland 
annat vid Vinterviken (Nitroglycerin AB) och i Bergsla
gen vid Gyttorp (Nitroglycerin AB), Bofors (AB Bofors 
Nobelkrut) och Grängesberg (AB Expressdynamit).

Ett annat viktigt steg i sprängämnesutvecklingen 
togs mot slutet av 1800-talet när den pålitligare 
elektriska tandningen började användas istället för 
stubintråd. Med elektrisk tandning kunde dessutom 
serietändning med korta intervaller åstadkommas av 
flera sprängladdningar. Vid intervalltändningen som 
introducerades i Sverige under 1920-talet, detonerade 
laddningarna i sådan ordning att berget framför nästa 
laddning frilädes. På så sätt kunde mycket stora salvor 
skjutas. Sedan hårdmetallborren vid slutet av 1940- 
talet hade gjort det möjligt att borra betydligt djupare 
hål än tidigare fick intervalltändningen särskilt stor 
betydelse för att höja kapaciteten i tunneldrivningar. En 
ny typ av tändare med mycket korta intervall infördes 
därför under 1950-talet med tändningsfördröjningen 
inbyggd i själva sprängkapseln.

I slutet av 1950-talet började man i USA att 
använda ammoniumnitrat med tillsats av 6 % dieselolja 
som sprängämne. Blandningen tillreddes direkt på 
plats och kom till Sverige omkring 1960. Ett annat 
sprängämne med nordamerikanskt ursprung är slurryn 
som är en blandning av ammoniumnitrat, natrium
nitrat, trotyl och vatten. Slurryn introducerades i

Sverige några år efter ammoniumnitratet. De flytande 
sprängämnena kan normalt endast användas vid 
sprängning med vertikala borrhåll. De har särskilt 
kommit till användning vid utsprängning av stora 
tillopps- eller utloppskanaler. Nitraten har numera i stor 
utsträckning ersatt dynamiten.

Arbetsmetoder vid tunneldrivning
Arbetsmetoderna för att till lägsta möjliga kostnad 
driva största möjliga tunnelvolym har växlat under 
åren. Vid den traditionella utsprängningen av tunnlar 
har två huvudsakliga metoder använts under hela 
1900-talet. Den ena metoden, "gavelsprängning", 
innebär att tunnlar har bearbetats med en enda front 
och att man i varje salva har skjutit ur hela tunnel
gaveln till färdigt mått med kilsprängning. Metoden 
medger av naturliga skäl oftast ganska små salvor 
eftersom tunnelsektionen begränsar volymen av det 
lossbrutna berget; för att detta ska kunna lastas ut 
måste det ges en tillfredsställande uppluckring. I den 
andra metoden har tunnelsektionen bearbetats i två 
eller flera etapper, antingen enligt principen "takort- 
pall" (även "galleri-pall") eller "golvort-takstross."
Dessa innebär att en mindre front först har drivits med 
kilsprängning och man har då fått ett galleri eller en 
golvort. Efter utlastning av dessa har en så stor del av 
tunnelvolymen frigjorts att resten av tunnelsektionen - 
pallen eller takstrossen- har kunnat bearbetas på ett 
rationellt sätt så att stora salvor har kunnat skjutas.

När man 1940-1944 byggde utloppstunneln för 
Järpströmmens kraftverk med den stora tvärsnittsarean 
105 m2 ansågs den "amerikanska" varianten av 
gavelsprängning mest rationell. Denna innebar att 
borrning och laddning i den tolv meter höga tunneln 
skedde från en flyttbar fyravåningars borrställning eller 
borrvagn. Efter Järpströmmen har borrställningar 
använts vid urborrning och laddning av större 
kraftverkstunnlars gavelpartier.

Vid tidiga tunnelarbeten, tunnelarbeten i besvärligt 
berg eller vid mycket stora tunnlar har drivningen av 
tunnelarean delats upp i två eller flera etapper. Den 
traditionella metoden har varit takort-pall. Vid 

utsprängningen avt.ex. Krångedetunneln tillämpades 
denna liksom när den väldiga utloppstunneln för 
Stornorrfors kraftverk anlades. Stornorrforstunneln 
måste till följd av den avsevärda tunnelhöjden 27 
meter drivas med två pallar, vardera åtta meter höga.
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i

Blivande tunnelprofil

Borrhål i kilform

Redan utsprängd tunnel

Princip för borrning vid kilsprängning. Vid själva sprängningen tillämpas intervalltändning. Kilen i mitten skjuts först ut och ger plats för den 
successiva losskjutningen av det övriga berget. III. Bengt Spade.

Den andra delade tunneldrivningsmetoden, golvort- 
takstross, som kan karaktäriseras som en omvänd 

takort-pallmetod, tillämpades däremot när Har- 
språngettunneln byggdes.

Huvudtyp
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m____________
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lncipskisser som visar tunneldrivning med t. v. gavelsprängning, ovan t.h. ta kort-pall och nedan t.h. golvort-takstross. Vattenfall.
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Pallborrning med flera 
maskiner av den första 
pallen i utloppstunneln för 
Stornorrfors kraftverk. I 
förgrunden syns redan 
borrade hål. Vattenfall.

Vid tunnelbyggen fram till 1920-talet lastades 
berget vanligtvis för hand. När det blev aktuellt med 
större tunnelareor som i Porjus och Norrfors användes 
lätt flyttbara kranar för att lyfta upp tyngre stenar på

Utlastning av losskjutet berg med flyttbar kran och decauvillevagnar vid 
drivningen av utloppstunneln för Norrfors kraftverk. Vattenfall.

Som i så många andra fall har även arbetet med 
utlastning av lossbrutet berg gått från tungt manuellt 
arbete till maskinutlastning med mycket lite kroppsar
bete. Ursprungligen lastades berget för hand på 
spårbundna tippvagnar av decauvilletyp. Dessa drogs 
sedan ut eller hissades upp till en bergtipp utomhus.

Manuell utlastning i spårbunden tippvagn vid drivningen av de långa utloppstunnlarna för 
Mockfjärds kraftverk 1907-1911. Kraftverksföreningen.

Vid utlastningen ur tilloppstunnel nr II som 
Vattenfall byggde för Porjus Kraftverk 1930-1933 och 
ur den den stora utloppstunneln för Krångede Kraft
verk, anlagd 1931-1936, användes grävmaskiner för 
första gången i Sverige vid arbeten med kraftverks- 
tunnlar. Tack vare tunnlarnas väl tilltagna dimensioner 
fanns det tillräckligt med plats för en rundsvängande 
maskin med elektrisk drift. Grävmaskiner har därefter 
använts vid större tunnelarbeten fram till 1970-talet då 
de smidigare hjullastarna tog över.

8.0 m

Principskiss för utlastning med grävmaskin ur tilloppstunnel nr II 
för Porjus Kraftverk. Vattenfall.
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Uttransport av bergmassorna till tipparna skedde 
länge med spårbundna vagnar. Dessa drogs ursprungli
gen för hand men när tunnlarna blev längre började 
hästar att användas som dragare. Detta skedde 
förmodligen för sista gången vid arbetena med 
Norrforstunneln åren 1924-1926. Med erfarenheterna 
från denna konstaterade man några år därefter när 
transporterna för tilloppstunneln till Sillre kraftverk 
skulle planläggas att det var olämpligt att använda 
hästar "...med hänsyn till hästens välbefinnande samt 
svårigheter med foder och stall." (Plass, J. Redogörelse 
för arbetena med Sillre kraftstation). Istället tillverkades 
ett litet elektriskt lok för Sillre och en kontaktledning 
riggades upp i tunneln.

Vid de stora tunnelbyggena för Krångede och 
Hjälta kraftverk transporterades sprängmassorna ut på 
spårbundna vagnar som drogs av elektriska lok. I den 
långa Hjältatunneln användes en normalspårig bana 
med vagnar som lastade 30 ton. Vid tunnelns imeliän
sä nke lyftes vagnarna av en kraftig 52 tons hiss hela 
118 meter upp till markytan och drogs därefter ut på 
bergtippen. Spårbundna uttransporter övergavs 
emellertid när utloppstunneln för Järpströmmens 
kraftverk byggdes 1940-1944. Här kom istället lastbilar 
med dieselmotorer och gummihjul till användning. 
Bilarna var tvåaxlade och tillverkade av tyska Faun- 

Werke samt Scania-Vabis i Södertälje. Den tio meter 
breda tunneln var för smal för att bilarna skulle kunna 
vända och vid utlastningsplatsen fanns därför en 
flyttbar vändskiva. Även i samband med arbetet med 
den 4,8 km långa utloppstunneln för Torpshammars 
kraftverk i Gimån (biflöde till Ljungan) användes 
lastbilar för uttransport av bergmassorna. Kraftverket 

uppfördes av staten och tunnelarbetena pågick under 
åren 1940-1943. Efter andra världskriget importerades 
kraftiga gummihjulsförsedda gruvtruckar av det 

amerikanska företaget Euclids tillverkning. Dessa kom 
bland annat till användning när utloppstunnlarna för 

Forsmo och Harsprångets kraftverk byggdes åren 
1945-1948 respektive 1946-1950.

Efter Forsmo och Harsprånget har gruvtruckar av 
varierande storlek använts vid större tunnelarbeten. Vid 
de fullortsborrade tunnlarna har dock uttransport av 
det lossbrutna berget skett med spårbundna vagnar, 

sammansatta till tågsätt. För att tågen ska kunna ta sig 
uPpför branta stigningar har spåren haft klämskenor, 
d-v.s. en särskild skena på vars båda sidor speciella 
drivhjul griper tag och på så sätt ökar dragkraften.
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Tågsätt och grävmaskin med 
elektrisk drift i arbete vid 
utlastning av bergmassor för 
Krångede kraftverks 
utloppstunnel.
Kraftverksföreningen.

Euclidtruck vid tunnel
arbetena för Harsprångets 
kraftverk. Foto C.G.Rosenberg 
1950 (Vattenfall).
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Betong i kraftverksbyggandet
När elektriska vattenkraftverk ska anläggas krävs det ofta konstbyggnader med 
mycket stor utsträckning och omfattande volymer. Byggnaderna ska dessutom ha 
betryggande hållfasthet och lång livslängd. För vattenkraftbyggandet har därför 
betongen blivit av största intresse. Den har en lång utvecklingshistoria med 
ursprung i de hydrauliska bruk som användes redan före vår tideräkning. Sedan 
snart 100 år är järnarmerad betong vattenkraftbyggandets viktigaste 
konstruktionsmaterial.

Med industrins och kommunikationernas frammarsch 
mot slutet av 1800-talet började konstbyggnadsarbeten 
av olika slag att öka i både storlek och antal. Dammar 
blev högre och längre, hamnar och kanaler fick större 
vattendjup och längd och broars spann blev längre och 
djärvare. Dessa konstbyggnader hade tidigare utförts av 
sten eller trä i traditionell teknik. Med de behov av just 
större, högre och längre konstruktioner som den nya 
tiden förde med sig visade det sig att gammal teknik 
inte längre kunde tillgodose den nya tidens krav, särskilt 
inte från ekonomisk synpunkt. Om man i synnerhet 
önskade bygga stora dammar eller broar av den 
traditionella naturstenen skulle detta kräva sådana 
materialmängder och personalinsatser att de skulle 
verka hindrande på den ekonomiska utvecklingen.

Förhållandet ledde som på så många andra håll till 
att man började söka efter nya material och metoder 
för att förenkla utförandet av framför allt de större 
konstbyggnaderna. I fallet med broarna fann man 
snart ett utmärkt byggmaterial i stålet. Detta hade 
sedan 1870-talet kunnat framställas i stora mängder 
tack vare de färskningsmetoder, Bessemer-, Thomas- 
och Siemens-Martinprocesserna vilka utarbetats under 
1850- och 60-talen. Dammar och hamnar fortsatte 
man emellertid att bygga med gamla metoder fram till 
åren kring sekelskiftet 1900. Då gjorde det förträffliga 
byggmaterialet betong sin entré, ett material som 
skulle komma att revolutionera hela konstbyggnads

tekniken.
Efter en inledningsperiod på några decennier 

trängde betongen helt och hållet undan sten och trä i 
damm- och hamnbyggandet. Dessutom tog betongen 
upp kampen med stålet i brobyggandet. Orsakerna till 
detta var många. I motsats till naturstenen lät sig 
betongen villigt formas helt efter önskemål till alle
handa konstruktioner. Vidare antogs betongen ha lika 
god åldersbeständighet som naturstenen; den ruttnade

således inte bort som träkonstruktioner eller rostade 
som järn- och stålkonstruktioner. Stenbyggnads- 
teknikens tunga och hälsovådliga arbete med borrning, 
sprängning och huggning i stenbrotten, transport till 
byggarbetsplatserna samt inpassning i murverken, 
bortföll dessutom helt vid betongkonstruktioner. 
Betongen hade även fördelen att alla dess ingredienser, 
utom själva bindemedlet cementen, oftast kunde tas 
direkt eller strax intill byggplatserna. Konstruktioner av 
betong ansågs dessutom vara vattentäta, ett förhål
lande som var särskilt intressant för kraftverkens 
vattenbyggnader som normalt utsätts för ensidiga 
vattentryck. Betongen kunde även gjutas och stelna 
under vatten. Slutligen ställde konstruktioner av 
betong inte samma krav på underhåll som trä- och 
stålkonstruktioner vilka måste målas med jämna 
mellanrum för att skyddas mot röta och rost.

Teoretiska kunskaper om betongen växte snabbt 
fram liksom konsten att hantera den i praktiken. Ett 
mycket viktigt steg togs när man i början av 1900-talet 
lärde sig armera betongen med stål; den kunde då 
användas i smäckra och materialbesparande konstruk
tioner med både drag- och tryckspänningar. När man 
dessutom under 1930-talet lärt sig konsten att spänna 
armeringen för att utnyttja dess hållfasthet maximalt, 
hade man nått så långt som man förmodligen praktiskt 
kan komma med betong som byggnadsmaterial.

Cement - ett flertusen- 
årigt byggmaterial
När betongen slog igenom som byggnadsmaterial 
hade den en förvånansvärt lång historia bakom sig. 
Betongens viktigaste ingrediens är bindemedlet cement 
(lat. caementum, huggen sten, fyllning). Cement tillhör 
en grupp murbruksbindemedel som ger ett hydrauliskt 

bruk (grek. hydor, vatten). Till skillnad från det klassiska
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kalkbruket som endast stelnar i luft, stelnar det 
hydrauliska bruket och behåller framför allt sin styrka 
även under vatten. Det blir också betydligt starkare än 
kalkbruket.

Människan lärde sig tidigt konsten att utföra 
byggnadsverk av natursten. Stenarna kunde läggas 
ihop till murar och senare även valv utan att de 
behövde bindas ihop med varandra. Konstruktionerna 
som kallas sfen i kallmur, har dock begränsad hållfast
het och kan endast ta upp tryckspänningar. Ett sätt att 
binda samman stenarna och samtidigt fylla ut och täta 
mellanrummen mellan dem, var att göra fogar av lera. 
Lerbruket ger emellertid inte särskilt starka fogar. 
Stenmurar med bindande och tätande fogar kallas 
sten i bruksmur.

Ett viktigt steg i fogbrukets utveckling blev när 
man lärde sig att göra murbruk av kalk. Kalken måste 
emellertid först beredas genom att brännas och 
därefter "släckas" med vatten. Om den släckta kalken 
rörs ut med vatten och sand erhålls det klassiska 
kalkbruket som ger förhållandevis starka fogar.

För ca 3 000 år sedan konstaterade fenicier och 
judar att ett ännu starkare bruk erhölls om man 
blandade in finmalen tegelsten i kalkbruket. Bland 
annat byggdes dammar och vattenledningar i Jerusa
lem med sådant bruk. Kunskapen om det starka 
bruket ärvdes av greker och romare och under 
benämningen romerskt rött murbruk levde det kvar 

ända in på 1800-talet.
Det klassiska hydrauliska murbruket har emellertid 

ett annat ursprung. I trakter med vulkaniska bergarter 
fann man att en inblandning av dessa i kalkbruket gav 
ett starkt och hydrauliskt bruk. Redan ca 700 f.Kr 
konstaterades detta på vulkanön Thera (Santorin) i 
den grekiska arkipelagen liksom vid Puzzuoli invid 
vulkanen Vesuvius på det italienska fastlandet. 
Romarnas terra puzzolana beskrivs ca år 20 f.Kr. av 
den romerske arkitekten Vitruvius i hans stora arbete 
om byggnadskonsten: "Det finns också ett slags jord 
som naturen har givit en förträfflig egenskap. Den 
finns i närheten av Bajae och i de områden som tillhör 
städerna kring Vesuvius. Denna jord blandad med kalk 
och stenar gör inte bara vanliga byggnader utan också 
vågbrytare i havet ytterst hållbara...När därför kalken, 
pozzolanan och tuffen, som alla skapats efter samma 
princip av eldens kraft, blandas, förenar de sig med 
varandra med vattnets hjälp, och fukten får dem 
snabbt att hårdna till en massa som varken vågorna 
eller vattnets kraft kan lösa upp." För Vitruvius stod 
det klart att det var den vulkaniska tillsatsen som gav 
bruket dess speciella egenskaper.

En annan tillsats som använts för att få kalkbruket 
hydrauliskt är trassen, även denna känd av romarna. 
Trass är en vittrad, porös bergart som finns i ett 
gammalt vulkanområde vid Andernach och Eifel i 
sydvästra Tyskland.

Liksom så många andra kunskaper från antiken 
råkade konsten att blanda hydrauliska bruk i glömska i 
och med det romerska rikets nedgång och fall. Under 
medeltiden försökte vetenskapsmännen komma 
underfund med vilka ingredienser som använts i de 
bevarade romerska byggnadsverkens murbruk och som 
påminde om en bortglömd teknik. Med medeltidens 
dragning åt det mystiska prövades allt möjligt i 
sökandet efter det hydrauliska bruket. Man blandade 
kalkbruket med gips och asfalt, med aska, ättika, 
honung, mjölk och vin, ja till och med med blod.

Ett praktiskt intresse för det hydrauliska bruket 
väcktes i Europa under 1600-talet. Situationen var 
emellertid nu en annan än under medeltiden. Kampen 
om herraväldet över den europeiska kontinenten och 
nyupptäckta världsdelar hade tvingat fram mer 
metodiskt arbetande vetenskapsmän vilkas uppgift i 
första hand var att utveckla och förbättra militär 
teknik. Till vetenskapsmännens förfogande ställdes helt 
andra resurser än under medeltiden. Man kom inte 
heller enbart att ägna sig åt militärteknisk verksamhet; 
inom byggnadskonsten strävade man exempelvis efter 
att avslöja hemligheten med det hydrauliska bruket för 
att kunna använda detta i den nya tidens hamn-, 
kanal- och dammbyggnader.

Särskilt fransmännen inriktade sig på att utveckla 
teknik för militära och civila ändamål. Ett för sin tid 
mycket stort halvcivilt projekt förverkligades av dessa 
åren 1666-1692 då Canal du Midi byggdes mellan 
Atlanten och Medelhavet. Vid detta väldiga anlägg
ningsarbete föreskrevs att trass skulle användas för att 
ge de många dammarnas och slussarnas murbruk 
hydrauliska egenskaper.

Vid sidan av de vetenskapsmän som metodiskt 
sökte det hydrauliska brukets hemligheter med 
analyser, synteser och teoretiska spekulationer, ägnade 
sig den mångsidigt begåvade engelske ingenjören John 
Smeaton vid mitten av 1700-talet åt praktiska försök 
för att hitta ett lämpligt hydrauliskt bruk. Smeaton 
hade fått det engelska parlamentets uppdrag att bygga 
fyrar på öarna i Engelska kanalen. I trakten av Cornwall 
fann han en lerhaltig kalksten som efter bränning gav 
ett hydrauliskt bruk. Till att börja med litade dock 
Smeaton inte fullt på brukets naturliga egenskaper 
utan blandade även in trass.
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På så sätt erhölls ett bruk som senare användes vid 
uppmurningen 1757-59 av den berömda 
Eddystonefyren i Kanalen.

En annan engelsman, James Parker, konstaterade i 
slutet av 1700-talet att vissa märgelkörtlar i London- 
leran gav ett gott hydrauliskt bruk. Parkers uppfinning 
patenterades 1796.

Smeatons och Parkers cement kom tillsammans 
med de äldre naturliga cementen att kallas för 
romancement.

I början av 1800-talet konstaterade man att 
mineral med silikater (kiselsyrans salter), exempelvis 
lera, var en nödvändig beståndsdel för att få ett 
hydrauliskt bruk. Den engelske muraren Joseph Aspdin 
tog fasta på detta och efter en tids experimenterande 
med olika sammansättningar och brännings- 
temperaturer lyckades han 1824 framställa ett cement 
av kalksten och lera med mycket goda egenskaper. 
Aspdin kallade sin produkt för portlandcement 

eftersom bruket sedan det hårdnat liknade sandsten 
från Portlandhalvön i Dorsetshire i södra England, en 
sten som var mycket populär som byggnadsmaterial. 
Aspdins uppfinning förbättrades av landsmannen J.C. 
Johnson som fann att bränningstemperaturen måste 
vara så hög, ca 1 400° C, att massan sintrade.

Med portlandcementet kunde man nu tillverka 
hydrauliska bruk med dittills oöverträffade hållfasthets- 
egenskaper. Den välkomna nyheten innebar att 
cementindustrier snart började växa fram, de första i 
London utmed Themsens stränder. På den europeiska 
kontinenten togs den första cementfabriken i bruk

t

Landets första cementfabrik i Lomma. Scancem AB.

1840 i franska Boulogne-sur-Mer och 1855 fick 
Tyskland sin första fabrik vid Züllchow nära Stettin. 
Nyheten spred sig så småningom till Sverige och här 
producerades portlandcement för första gången 1874 i 
en fabrik i Lomma utanför Malmö. Lommafabriken fick 
många efterföljare, Visby 1889, Limhamn och 
Degerhamn 1890, Hällekis 1893, Klagstorp 1896, 
Maltesholm 1900, Klagshamn 1902, Ifö 1910, Skanör 
1914, Skövde (Gullhögen) 1916, Rute och Slite 1917, 
Köping 1941 och slutligen Stora Vika 1949. Av alla 
dessa fabriker som tillverkade portlandcement är 
numera (1997) endast fabrikerna i Slite, Skövde och 
Degerhamn i drift. "Standard Portlandcement" är 
fortfarande den dominerande cementkvaliten.

Det hydrauliska bruket 
blir betong
När man i antiken lärt sig konsten att tillverka ett 
hydrauliskt bruk uppkom snart tanken på att man mer 
eller mindre borde kunna ersätta murarnas natursten 
med bruk. På så sätt skulle det tidsödande och tunga 
arbetet med att bryta, hugga och passa in stenarna i 
murarna kunna undvikas. Ett tidigt exempel på en 
sådan tanke är de murar med dubbla skal (skalmurar) 
som uppfördes i de grekiska kolonierna på den italiska 
halvön. Rummet mellan murarnas stenskal fylldes med 
en gjutmassa av hydrauliskt bruk. Skalen fungerade 
således som form och gav murarna ett tilltalande yttre. 
Senare, under romartiden, gick man så långt att 
stenskalet i vissa fall till och med helt ersattes.

När det hydrauliska bruket började användas även 
som gjutmassa kallade romarna det för concretum (av 
concretus, förtätad). Härifrån kommer det engelska 
uttrycket för betong, concrete. Men även det svenska 
ordet betong (beton på tyska och franska) har sitt 
ursprung i latinet, i detta fall bitumen, som betyder 
jordbeck (asfalt). Jordbeck var ett av de tidiga bindeme
del som användes för att foga samman stenar i murar.

I det mäktiga romerska rikets huvudstad Rom och i 
rikets lydstäder växte ett behov snart fram av offentliga 
byggnader. För att spegla det vidsträckta rikets storhet 
byggdes väldiga arenor, hallar, badhus, tempel och 
palats. När dessa skulle uppföras med de till buds 
stående medlen tillämpades den skalmursteknik som 
uppkommit i syditalien under det grekiska herraväldet. 
Tekniken att bygga sådana murar vidareutvecklades 
dessutom så att betongen och inte stenen blev huvud
material. De väldiga byggnadernas väggmurar göts skift
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efter skift i stora lådformar av tegel.
En av antikens bäst bevarade byggnader är 

templet Pantheon i Rom, uppfört omkring år 125 
under kejsar Hadrianus tid. Templet som har cylindrisk 
form är byggt av concretum i skalmursteknik. Över 

kyrkorummet spänner en mäktig kupol med en höjd 
och diameter av inte mindre än 43 meter. Hela kupolen 
är byggd som ett valv av concretum. För att kupolen 
ska hålla är den tunnare mot hjässan och dessutom har 
de översta skiften gjutits med inblandning av pimpsten 
för att minska vikten. Pantheon är ett av de många 
forntida byggnadsverk som än idag fascinerar både 
esteten och teknikern.

Med de nya rön och erfarenheter om det 
hydrauliska bruket som 1800-talets vetenskapsmän 
och byggnadstekniker gjorde, dröjde det inte länge 
förrän samma tanke väcktes som under romartiden. 
Man ville ersätta den huggna och murade stenen och 
istället utföra hela murverket av betong. I Europa 
började sådan gjutning att användas i blygsam skala 
vid mitten av 1800-talet. Eftersom betongen även 
stelnar under vatten kom den främst till användning 
vid grundläggningsarbeten för broar och husgrunder. 
Ett av de första större betongarbetena i Sverige 
utfördes 1869-1871 för mellanstöden till Nordvästra 
stambanans stora bro över Norsälven i Värmland.

Betong börjar användas 
i kraftverksbyggandet
Det hydrauliska bruket blev särskilt välkommet i 
dammbyggnadskonsten. Här hade man bland annat 
att kämpa mot besvärliga och ibland mycket höga 
ensidiga tryck av vatten som ville tränga igenom 
dammkropparna. Särskilt påtagligt blev detta när 
gravitations- och valvdammarna under 1800-talets sista 
decennier började växa på höjden och vattentrycken 
ökade.

Behovet av att bygga starka dammar med såväl 
stora dimensioner som förenklade metoder var särskilt 
starkt i USA åren före sekelskiftet 1900. Med amerika
nernas okonventionella och ibland också djärva sätt att 
lösa tekniska problem hade man vid sekelskiftet 
passerat den europeiska dammbyggnadskonsten som 
var tyngd av traditioner. I USA kom också betongen att 
snabbast ersätta de traditionella byggmaterialen.

Övergången från gravitationsdammens klassiska 
dammkropp med kvaderhuggen och noga inpassad 
sten till gjuten betong inleddes i USA under 1890-talet 
och skedde stegvis under en period av ett tiotal år. Från 
relationen 75-25 mellan sten och bruk i dammarna 
hade det motsatta förhållandet uppnåtts vid periodens 
slut. I ett mellansteg ersattes den traditionella muren -

Bro tifx’erXorsalfven
Aorrfräslm stambanan (laxa. - ChajiottcnbrryJ
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Nordvästra stambanans bro över Norsälven med landspannens stöd grundlagda på betong. SJ 1856-1906.
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med de huggna och noggrant inpassade stenarna - av 
en cyklopmur. I cyklopmuren bearbetades vid behov 
endast ytterstenarna så att de fick en släthuggen yta. 
De oregelbundet formade stenarna placerades därefter 
mer eller mindre godtyckligt i muren med inpassad 
småsten emellan. Utrymmet mellan stenarna fylldes 
med bruk.

anläggningarna där det nya materialet utnyttjades var 
Skandinaviska Jutefabrikens kraftverk i Nissan vid 
Oskarström som byggdes 1889-1890. Fabrikens tyska 
ägare lät utföra sista delen av tilloppskanalen och 
kraftstationens hela underbyggnad av oarmerad 
betong. Vid mitten av 1890-talet kom betong också till 
användning i ingenjörsbyrån Qvist & Gjers konstruktio-

Med den franska 
Furensdammen som förebild 
lät New York City bygga en 
damm i cyklopmurverk åren 
1892 - 1907. New Croton Dam 
som var avsedd för stadens 
dricksvattenförsörjning var 
med höjden 89 meter och 
längden 600 meter störst i 
världen en tid.
Kraftverksföreningen.

1 \J>

::
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Det slutliga steget togs då bruket fick en överord
nad roll över stenmaterialet. Nu göts betong i regel
rätta formar. Samtidigt med gjutningen tillsattes 
småsten, senare makadam, som "sparsten" så att 
förhållandet mellan sten och bruk blev ungefär 25-75. 
Murverket bestod således till övervägande delen av 
cementbruk. Med denna metod gick dammbygget 
snabbare och en betydligt mindre arbetsstyrka behöv
des än vid de dammar som murats med huggen sten.

I Sverige började betong att användas vid 
kraftverksbyggande omkring 1890. En av de första

ner av turbinsumpar för kraftverk av lågtryckstyp. I 
dessa verk med de efter dåtida mönster vertikalt 
uppställda aggregaten var maskinhusen med generato
rer och reglerutrustning placerade ovanpå turbin- 
sumparna. Betongen användes i bjälklagen mellan 
sumpar och maskinhus. Eftersom konstruktionerna 
saknade armering kunde de inte ta upp drag
spänningar. De utfördes därför som valv, ofta med 
dragband. Ett av de första kraftverken som byggdes på 
så sätt var Bengtsfors kraftstation i Dalsland, som togs i 
drift 1896.
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Av mycket stor betydelse för betongbyggandets 
fortsatta utveckling blev kraftverken vid Kvarnsveden 
och Avesta Lillfors i Dalälven. Båda uppfördes åren 
1897-1900. Kvarnsveden blev sin tids största svenska 
vattenkraftverk. Anläggningen som byggdes av 
Bergslaget för ett samtidigt uppfört pappersbruk 
utgjordes av ett kombinerat elektriskt kraftverk och 
träsliperi. Den väldiga dammen spände över hela älven 
och var på högra sidan sammanbyggd med kraft
stationen och dess 16 turbinsumpar.

Eftersom det dels var dålig tillgång på lämplig 
byggnadssten för den stora dammen vid Kvarnsveden, 
dels rådde ett begränsat utrymme i den trånga älvfåran 
så att man var tvungen att använda platsbesparande 
konstruktioner, dels var bråttom, tog Bergslaget det 
djärva steget att bygga själva turbindammen helt och 
hållet av betong utan armering. Betongblandningen 
som användes i dammen bestod av en del Lomma- 
cement, fem delar sand och sju delar makadam,

således en mycket mager blandning. Betongytor mot 
vatten göts däremot i en fetare blandning med en del 
cement och två delar sand. Hela dammen göts i 
stampbetong vilket innebar att en mycket styv och 
endast "jordfuktig" betong lades ut i lager om ca 20 
cm. Dessa stampades därefter samman med hand
stampar. Hela den 19 meter höga och 66 meter långa 
turbindammen med dess öppna sumpar för turbinerna 
utfördes 1898-1899 av AB Skånska Cementgjuteriet 
(grundat 1887, sedan 1984 Skanska AB).

Turbindammen vid Kvarnsveden hann bli hela 96 
år gammal innan den 1995 revs tillsammans med 
kraftstationen och träsliperiet för att ge plats åt ett nytt 
kraftverk.

Kraftverket vid Avesta Lillfors var mindre än 
Kvarnsveden men här byggdes hela dammen av 
betong. Även vid Avesta Lillfors utfördes betong

arbetena av AB Skånska Cementgjuteriet. Verket var i 
drift fram till 1979 då det revs och ersattes av en ny 
anläggning.

Skandinaviska 
Jutefabrikens kraftverk i 
Oskarström.
Bengt Spade, 1997.
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Valvade bjälklag av betong över turbinsumparna till Klabböle kraftstation i Umeälven. I sumparna står vertikalaxlade turbiner med fem löphjul 
vardera. Kraftverket projekterades av Qvist & Gjers och togs i drift 1899. Tekniska Museet.
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Sektion genom turbindammen 
vid Kvarnsveden.
Teknisk Tidskrift 1901.

Armerad betong
Åren kring sekelskiftet 1900 hade betongen blivit ett 

omtyckt material för sådana anläggningsarbeten som 
husgrunder, broar och dammar. Det var emellertid 
nödvändigt att utforma betongkonstruktionerna så att 
belastningar från egenvikt, byggnader, trafik och 
vatten huvudsakligen togs upp som tryckspänningar. 

Betongen har nämligen stor motståndskraft mot 
sammantryckning. Hållfastheten vid dragspänningar är

det dock sämre med. Här har betongen långt ifrån den 
styrka som framför allt stål men även trä har. Betong 
kan därför inte utan vidare användas i konstruktions
element som balkar eller plattor. Vid belastning av 
sådana erhålls en tryckspänning på ena sidan medan 
en dragspänning uppkommer på motsatta sidan 
eftersom konstruktionen här vill förlängas när den böjs 
ner eller deformeras av belastningen, se fig. Utsätts

Belastning

Ursprunglig form

l—1 1 > I f >

Sprickor Hur en fritt upplagd balk 
eller platta beter sig när den 
belastas. III. Bengt Spade.
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betongkonstruktioner för exempelvis nedböjning, 
uppkommer snart sprickor och vid fortsatt belastning 
bryts konstruktionen så småningom helt av.

Svagheten med betongens ringa motståndskraft 
mot dragspänningar uppmärksammades tidigt och 
särskilt fransmännen funderade mycket över hur detta 
skulle lösas. Redan 1855 tog man patent på en 
konstruktion där stålstänger lagts in i den ännu mjuka 
gjutmassan på ett sådant sätt att stålet kunde ta upp 
dragspänningarna. Stål har inte bara stor motstånds
kraft mot dragspänningar, det har tursamt nog också 
samma längdförändring (utvidgningskoefficient) vid 
temperaturförändringar som betong.

Upptäckten att stål och betong kunde samverka 
hållfasthetsmässigt visade sig vara en lyckoträff och 
utvecklingen gick nu snabbt. År 1867 tog den franske 

trädgårdsmästaren Joseph Monier patent på tillverk
ning av blomkrukor av cementbruk armerat med 
järntrådsnät. Moniers blomkrukepatent brukar anses 
som den armerade betongens födelse och det följdes 
av en rad patent på armering av rör, cisterner, plana 
plattor, broar, trappor och husbyggnader av olika slag.

Ytterligare en fransman ska nämnas i samman
hanget, ingenjören Franęois Hennebique (1842-1921). 
Hennebique hade en god teknisk bakgrund och med

förvärvade insikter i kombination med ett eget klart 
tekniskt tänkande förde han armeringskonsten 
avsevärt framåt. År 1892 fick han exempelvis patent på 

en kontinuerlig betongbalk som även var armerad i 
överkant vid stöden. Han var dessutom den förste som 
betraktade och beräknade en betongkonstruktion som 
en monolitisk enhet, något som fick stor betydelse för 
den fortsatta utvecklingen inom området.

Hennebique var inte bara en snillrik konstruktör, 
han var även en skicklig affärsman och byggde snabbt 
upp ett nät av agenturer som utförde hans konstruk
tioner. I Danmark innehades agenturen av ingenjörs- 
kaptenen Torben Grut och genom honom nådde 
konstruktionen till Sverige där AB Skånska 
Cementgjuteriet förvärvade patenträtten. Den första 
större Hennebiquekonstruktionen i landet utfördes 
1902 och avsåg takstolar till AB Separator i Stockholm.

Några år in på 1900-talet hade efterfrågan på 
konstruktioner av armerad betong, eller järnbetong 
som den då kallades för, blivit så stor i landet att det 
fanns utrymme i branschen för fler företag än Skånska 
Cementgjuteriet. Det första kom redan 1902 när den 
norska firman A/S Höyer-Ellefsen, grundad 1896 i Oslo 
av S. Höyer, etablerade en filial i Stockholm. Filialen 
ombildades 1910 till AB Contractor. Höyer-Ellefsen

Interiör från Yngeredsfors 
kraftstation i Ätran. 
byggd år 1907.
I maskinhuset användes 
armerad betong bl.a. i 
taket. Foto från 1920- 
talet. ABB.
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följdes 1905 av Cement- och Betongbyggnads- 

aktiebolaget Arcus, grundat av den skicklige civil
ingenjören Axel Björkman. Efter ytterligare tre år 
startade civilingenjörerna Ivar Kreuger och Paul Toll det 
legendariska Firma Kreuger & Toll.

I dammbyggnadssammanhang kom armerad 
betong till användning redan 1903 i USA när den 
första Ambursendammen byggdes. Att utnyttja 
armerad betong i byggnadskonsten möjliggjorde inte 
bara framställning av svårtillverkade byggnadselement, 
den armerade betongen medförde även en material
besparing eftersom elementen nu kunde utföras som 
mycket smäckra konstruktioner.

Armeringstekniken introducerades snabbt i svenskt 
kraftverksbyggande. Redan åren 1900-1902 byggdes 
en vattentub av armerad betong till Strömdalens 
kraftverk i Gävle. Tuben som hade längden 80 meter 
och diametern 3,8 meter konstruerades av Gävle stads 
byggnadschef John Ekelund. Några år senare, 1907- 
1910, lät Bergslaget bygga landets första större damm 
av armerad betong, tillika landets första 
Ambursendamm, för Bullerforsens kraftverk i Dalälven. 
Men inte nog med detta, vid Bullerforsen byggdes 
även turbinsumparna av armerad betong och det mest 
påtagliga är kanske maskinhusets stora platta tak av 
armerad betong med hela den kassettformade för- 
styvningskonstruktionen väl synlig i verkets magnifika 

maskinhall. Den mäktiga Ambursendammen revs ut 
1991 sedan en ny damm uppförts i samband med att 
ett kompletterande kraftverk byggts på platsen.

Erfarenheterna från Bullerforsen låg i stor utsträck
ning till grund för vattenbyggnadernas utförande 
1911-1914 vid Porjus kraftverk. Här kom den armerade 
betongen att användes i ännu större omfattning än vid 
Bullerforsen. Porjusdammens konstruktion har redan 

beskrivits.
Den armerade betongen hade nu fått fotfäste i 

landets byggnads- och anläggningsverksamhet och då

inte minst i kraftverkens vattenbyggnader. Krigsåren 
1914-1919 kom dessutom att forcera en utveckling 
mot allt säkrare beräkningsmetoder och djärvare 
konstruktioner. De störningar i handelsutbytet som 
orsakades av sjökriget medförde att en tilltagande 
varubrist uppkom inom en mängd områden, något 
som bland annat ledde till att det blev angeläget att 
ersätta det allt dyrare stålet och att minska cement
konsumtionen. Med järnarmering i betong
konstruktionerna åstadkoms en utmärkt kombination 
som minimerade både stål- och cementbehovet i 
byggnadskonsten.

Armeringstekniken fördes ytterligare ett stort steg 
framåt när man under 1930-talet lärde sig att beräkna 
och praktiskt hantera spänd armering. I denna utnytt
jas armeringsstålets hållfasthet betydligt bättre än vid 
den normala "siaka" armeringen. Konstruktions
elementet har här redan i vilotillstånd en belastad - 
förspänd - armering. Förspänningen gör att de delar av 
elementet vilka normalt utsätts för dragspänningar 
istället utsätts för tryckspänningar som trycker samman 
betongen något. När konstruktionen belastas innebär 
detta att nedböjning eller deformation inte utsätter 
betongen för skadliga dragspänningar förrän belast
ningen överstiger armeringens förspänning. 
Konstruktionerna kan på så sätt göras mycket slankare 
än vid slakarmeringen vilket leder till en besparing av 
betong. En teknik för att praktiskt beräkna och 
använda spännarmering utarbetades bl.a. av den 
franske byggnadskonstruktören Eugene Freyssinet 
(1879-1962) och redovisades i ett patent 1928.

Förspänd armering har inte använts i svenskt 
kraftverksbyggnade mer än i enstaka konstruktioner som 
t.ex. takbalkar till maskinhus och delar av vattenvägar.

Armeringsjärnen var till att börja med släta. För att 
garantera deras funktion i betongkonstruktionen veks 
järnens ändar upp 180° till byglar. Man ansåg sig 
därigenom ha en garanti för att järnen inte skulle

Ingjutna I-balkarBetong

Stickbågsvalv

Snitt genom stickbågsvalv 
med l-balkar och i övrigt 
oarmerad betong.
III. Bengt Spade.
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släppa från betongen. På framför allt material- 
besparande grunder introducerade Smedjebackens 
Valsverk det s.k. kamjärnet i början av 1940-talet. 
Kamjärnet är försett med tätt sittande refflor som 
hindrar järnet att glida i betongen vid större 
belastningar och därmed gör byglarna överflödiga.

I sammanhanget ska även nämnas äldre tiders 
betonggjutna stickbågsvalv, en mellanform av oarme
rad och armerad betong. Valven har uteslutande 
använts i bjälklag och består av en kombination av 
stålbalkar och murverk. Historiskt har de sitt ursprung i 
det sena 1700-talets behov av brandsäkra bjälklag. 
Valven är uppbyggda av parallella stålbalkar med ca en 
meters mellanrum och valv av murverk mellan balka- 
rna. Konstruktionen som kommer från England hade 
valven utförda av tegelmurverk fram till sekelskiftet 
1900. Därefter har de gjutits i oarmerad betong. 
Stickvalv utfördes fram till ca 1920 då de började 
ersättas av bjälklag av armerad betong. I många äldre 
kraftstationer kan man fortfarande se de vackra 
stickbågsvalven.

Tidiga betongskador och 
motåtgärder
I betongen hade vattenbyggarna fått ett universal
material som man trodde skulle ha lika lång livslängd 
som naturstenen. De första årens överdrivna tro på 
betongen dämpades emellertid vid slutet av 1910-talet 
när man började upptäcka ett ökande antal skador och 
läckor i kraftverkens vattenbyggnader av betong. Det 
konstaterades snart att skadorna endast uppträdde i 
konstruktioner som påverkades av ensidigt vattentryck.

Skadorna uppmärksammades särskilt av Vattenfall 
som förutom kraftverk då även förvaltade Trollhätte 
och Södertälje kanaler. Vid kontakter med utländska 
kraftförvaltningar visade det sig att problemet inte var 
unikt för Sverige. Från USA och Norge rapporterades 
till exempel att skadorna där hade blivit så omfattande 
att några relativt nybyggda betongdammar helt 
förstörts. I början av 1920-talet hade situationen blivit 
så allvarlig att Vattenfall 1924 tillsammans med 
cementproducenten AB Cementa och byggnads
företaget AB Skånska Cementgjuteriet tillsatte en 
kommitté för att utreda skadeorsakerna.

Redan tidigare var det känt att humus och andra 
främmande beståndsdelar i betongsand hade ett 
skadligt inflytande på betongens hårdhet och bestän
dighet. De skador som nu var aktuella kunde emellertid 
bara i viss utsträckning ha orsakats av oren sand.

Istället visade det sig att betong inte alls var så vatten
tät som man tidigare hade trott. Vid betong
konstruktioner med ensidigt vattentryck, som t.ex. vid 
kraftverkens dammar och vattenvägar, konstaterade 
man att vatten sipprade genom betongen i förvånans
värt stor omfattning. Läckvattnet medförde att den 
kalk som frigjorts när betongen stelnat urlakades. Det i 
sin tur ledde till att andra viktiga beståndsdelar i 
betongens bindemedel bröts ned vilket så småningom 
ledde till nedsatt hållfasthet i de läckande damm
partierna.

Vid de undersökningar som kommittén gjorde 
visade det sig att betongens oförmåga att hålla tätt 
mot vatten i stor utsträckning berodde på hur stor del 
cement som ingått i betongblandningen. Ju magrare 
betong som använts, desto mer vatten läckte genom 
konstruktionerna. En åtgärd mot vattenläckningen och 
urlakningen blev därför helt enkelt att använda ren 
sand och fetare betong.

Ett annat problem uppstod när man under 1920- 
talet började använda armering i kraftverkens vatten
byggnader. Detta gjorde att stampbetong inte längre 
kunde användas eftersom armeringsjärn nu gick kors 
och tvärs i formarna. För att få en tät omslutning av 
betong runt armeringen gick man därför över från den 
knappt jordfuktiga stampbetongen till blötbetong med 
mycket lös konsistens (vattencementtal, vet, ca 1, d.v.s. 
viktmässigt lika mycket vatten som cement). Blöt
betongen fyllde formarna utan problem och dessutom 
underlättades transporten av betongen ut till gjut- 
platserna eftersom den kunde rinna i lutande rännor 
direkt från betongblandningsstationerna. Ingredien
serna i blötbetongen separerade emellertid våldsamt i 
gjutformarna vilket gav en ojämn kvalitet och otät
heter. Urlakningen gick mycket fort och delar av 
konstruktionerna fick en starkt nedsatt hållfasthet.

Svårigheterna med att gjuta betong i komplice
rade och tätarmerade formar löstes på ett elegant sätt 
under 1930-talet. Genom att bearbeta betongen med 
vibratorer efter gjutningen kunde man få tämligen 

styva blandningar med låga vattencementtal att flyta ut 
och fylla formarna på ett tillfredsställande sätt. Frans
mannen Deniau hade redan 1927 fått patent på en 
metod som innebar att en snabbt vibrerande kropp 
sänktes ner i den nygjutna betongmassan. Vibrerings- 
tekniken med stavvibatorer slog snabbt igenom och 
1934 lanserades den i Sverige av AB Vibro-Betong 
(sedan 1940 AB Vibro-Verken).

Vattenkraftverkens betongkonstruktioner växte i 
omfång i samma takt som kraftverkens storlek. Under
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Vibrering av nygjuten betong med stavvibrator. Vibro-Verken.

1920-talet började man uppmärksamma omfattande 
sprickbildningar i grova konstruktioner. Sprickorna var 
inte önskvärda eftersom de ledde till nedsatt material
hållfasthet och risk för läckage och urlakning. Orsaken 
till sprickbildningen var det finmalda portland- 
cementets stora värmeutveckling när betongen 
stelnade. I grova konstruktioner där avkylningen av de 
inre partierna gick långsamt uppkom temperaturskill
nader som ledde till att materialet inte krympte 
samtidigt vid avsvalningen. Förhållandet ledde oftast till 
att mängder av stora och små sprickor uppstod. 
Sprickbildningen kunde emellertid motverkas om ett 
långsamt stelnande cement användes i betong
blandningen. Ett sådant cement fick man på ett enkelt 
sätt genom att endast grovmala portlandcementet vid 
tillverkningen.

Vid de allra största konstruktionerna måste man 
ofta bidra med forcerad kylning av de inre delarna. Så 
skedde för första gången i stor skala när den amerikan
ska Hooverdammen uppfördes åren 1931-1936. Den 
massiva dammkroppen byggdes i ett stort antal 
vertikala block som avkyldes med cirkulerande vatten i 
ingjutna rörsystem. När blocken svalnat och k rymt 
injicerades cementvälling i krympfogarna.

Grovmalet portlandcement eller silikatcement 
introducerades 1931 i Sverige när Vargöns kraftverk i 
Göta älv byggdes. Detta speciella vattenbyggnads- 
cement kom att kallas för LH-cement (Low Heat).
Under 1980-talet ersattes LH-cementet av 
Anläggningscement som ger låg värmeutveckling och 
därför används i sådana grövre vattenbyggnader där 
man vill undvika sprickbildning.
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Överums kraftstation 
göts helt i betong när 
den byggdes 1916. 
Uppmätning 
Bengt Spade och Per 
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Hur det fallande vattnets energi 
överfors till rörelseenergi

Människan har mycket länge haft kunskap och teknik att utnyttja kraften i 
fallande och forsande vatten. När industrialiseringen inleddes under slutet av 
1700-talet och början av 1800-talet började man försöka ta tillvara vattenkraften 
på ett mer rationellt sätt. Ansträngningarna ledde efter framför allt franska 
insatser till att gamla tiders långsamma och otympliga vattenhjul kunde ersättas 
av smidiga och snabbgående turbiner.

Under flera tusen år har man använt det fallande 
vattnets kraft för att ersätta de tyngsta sysslornas 
muskelarbete. Tillvaratagandet av naturkraften har 
skett med olika slags maskiner. Ända fram till dess att 

kulturernas industrialisering inleddes, byggdes maski
nerna på ett enkelt och traditionellt sätt. Industri
samhällets framväxt förde emellertid med sig ett ökat 
kraftbehov vilket gjorde att de gamla maskinerna som 
var långsamma och klumpiga och hade små effekter 
blev olämpliga. Detta ledde till en av den nya tidens 
många epokgörande uppfinningar, vattenturbinen, en i 
många avseenden fransk konstruktion. Teoretiskt 
grundades turbinens framkomst och utveckling av 
erfarenheter som gjordes som en följd av det sedan 
1600-talet nymornade intresset för naturvetenskap och 
fysik. Praktiskt möjliggjordes dess tillverkning av den 
snabba utvecklingen inom gjuteri- och verkstads
tekniken i början av 1800-talet.

När man vill tillgodogöra sig kraften i fallande och 
forsande vatten vill man normalt ha denna som ett 
vridande moment eller mer vardagligt, som en axel 
som går runt och kan driva olika slag av maskiner. 
Vattenkraftmaskinen eller vattenmotorn fungerar 
således som en omvandlare av naturkraften i vattnet till 
det praktiskt användbara vridande momentet.

Som omvandlare kan vattenkraftmaskinen utföras 
efter några olika principer. Enklast av dessa är att den 
utnyttjar vattnets lägesenergi. Detta sker i vattenhjulet 
där vattnet genom sin tyngd får hjulet att rotera. Ett 
annat sätt är att vattenkraftmaskinen tillgodogör sig 
vattnets tryckenergi, vilket enklast sker i maskiner med 
en fram- och återgående eller roterande kolv. Sådana 
maskiner kallas för vattenpelarmaskiner. Vattnets 
tryckenergi kan också tas tillvara i lyftkraftmaskiner för 
exempelvis vågrörelser. Vattenkraftmaskiner kan 
slutligen utformas så att de drivs av vattnets rörelseen
ergi, vilket sker i turbiner, vissa typer av vattenhjul, 
hydrauliska vädurar och hydrauliska kompressorer.

Vattenhjulen är de äldsta vattenkraftmaskinerna, 
med ursprung mycket långt tillbaka i tiden. De övriga 
maskintyperna är samtida med industrialiseringen och 
utvecklades i stort sett parallellt med varandra. Till följd 
av turbinernas stora enkelhet och goda prestanda 
trängde dessa dock snart undan övriga typer och är 
numera utan konkurrens när det handlar om 
vattenkraftmaskiner.

Vattenhjul
Det är känt att människan redan långt före vår tideräk
ning hade kunskap om att utnyttja det fallande 
vattnets kraft i vattenhjul. Under årtusendena föränd
rades hjulen mycket litet. Först under 1700- och 1800- 
talen skedde påtagliga tekniska förbättringar, vilka 
ledde till att verkningsgrad och effekt höjdes. Under 
1800-talet började hjulen att trängas undan av de 
effektivare turbinerna. I vårt land har vattenhjul inte 
använts sedan andra världskriget.

I Europa omtalas vattenhjul redan ca 300 f.Kr. 
Vidare lämnar Vitruvius ca 20 f.Kr. i sin De architecture 

libri decern en generell beskrivning av ett romerskt 
vattenhjul; tyvärr har illustrationerna gått förlorade. 
Under 1908 gjordes emellertid ett intressant arkeo
logiskt fynd i Italien vid Venafro, några mil norr om 
Neapel. I det lilla vattendraget Tuliverno hittade man 
resterna av en mjölkvarn djupt under sedimentlagren. 
Några märkliga avtryck i sedimenten strax intill identi
fierades ca 30 år senare som härrörande från ett 
vattenhjul, utformat så att det motsvarade Vitruvii 
beskrivning! Hjulet har inte med säkerhet kunnat 
dateras, men det antas härröra från tiden strax före 
Kristi födelse.

Vattenhjulet vid Venafro visar, liksom övriga 
avbildade äldre vattenhjul, att dessa från teknisk 
synpunkt genomgående varit hjul med stötverkan. 
Detta innebär att hjulens paddelliknande skövlar varit 
raka och utan botten och att vattnet letts till dem i
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kraftigt lutande rännor. Härigenom har drivvattnet fått 
hög fart och träffat skovlarna med stöt. Vattnets 
rörelseenergi har således utnyttjats i hjulen ungefär 
som när biljardklot träffar varandra. Eftersom vatten
rännorna varit riktade mot hjulens nedre del kan hjulen 
även klassificeras som underfallshjul. Hjulens primitiva 
utformning och verkan förstärker antagandet att 
underfallshjul med stötverkan är den äldsta vattenhjuls- 
typen.

Till skillnad från övriga vattenhjulstyper med 
horisontell axel kunde underfallshjulen av stöttyp fås 
att gå med höga varvtal, i synnerhet om hjuldiametern 
var liten. Hjulen var därför populära långt efter det att 
effektivare och starkare typer hade konstruerats. Ett 
speciellt användningsområde fick hjulen i de skepps- 
kvarnar som byggdes redan under medeltiden. Dessa 
bestod av flottar eller pråmar som förankrats i starkt 
strömmande vattendrag. På flytetygen fanns mjöl
kvarnar kopplade till underfallshjul med stora skövlar, 
s.k. vadhjul, vilka drevs av det starkt strömmande 
vattnet. Skeppskvarnarna anses ha sitt ursprung i Rom 
under kejsar Justinianus l:s tid (482-565). När staden

0erfallshjul vid Hasslemölla i Skåne. Foto Bengt Spade, 1998.

belägrades av fiender år 537 täppte dessa till de stora 
vattenledningarna som även drev stadens mjölkvarnar. 
Kejsarens fältherre Belisarius kom då på att man kunde 
montera kvarnverken på farkoster, förankrade i den 
strömmande Tibern.

Den första generationen norrländska vattensågar 
för virkesexport var genomgående försedda med 
underfallshjul av stöttyp. Hjulen hade liten diameter 
och stor bredd som gjorde dem både snabblöpande 
och kraftfulla. Med de snabbgående hjulen behövdes 
inga dyra och komplicerade uppväxlingar för att få 
tillräckligt höga varvtal på sågramarna, något som inte 
minst var angeläget så länge ramarna var försedda 
med endast ett sågblad (enbladiga).

Underfallshjul för mjölkvarn vid Omans, Frankrike. Hjulet som numera saknar skövlar, ar hoj- 
och sänkbart placerat över ett hastigt strömmande vatten i en svagt lutande ränna. Flera hjul 
med lyftverk har tidigare funnits efter varandra. Konstruktionen påminner om 
skeppskvarnarnas vadhjul. Foto Bengt Spade, 1993.
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Olika slag av vattenhjul. 
Överst överfallshjul, i mitten 
bröstfallshjul och nederst 
underfallshjul. Ur Swen 
Rinmans Afhandling rörande 
Mechaniquen,
Stockholm 1794.

Efter samma princip som underfallshjulen arbetade 
också de små, enkla och snabba skvalthjulen. Dessa 
hade dock vertikal axel och ett propellerliknande hjul 
med snedställda skövlar utan yttre sammanhållande 
ring. Driwattnet tillfördes även här i en lutande ränna 
och träffade skovelhjulen med stöt. Skvalthjulen 
användes nästan uteslutande för drift av små mjöl
kvarnar av husbehovstyp, "fotviskor." Hjulens ursprung 
är oklart, typen är dock mycket gammal och har 
förekommit i de flesta kulturer. I Sverige introducerades 
skvalthjulen sannolikt ungefär samtidigt som 
underfallshjulen under 1100- och 1200-talen.

En förbättring av vattenhjulens egenskaper fick 
man när hjul av överfallstyp infördes, vilket sannolikt 
skedde i Europa under 800-talet. Vid överfallshjulen 
tillfördes driwattnet i en horisontell ränna som myn
nade antingen över hjulet eller tätt utmed periferin 
mellan dess överdel och axelhöjd, i det senare fallet 
kallades hjulen för bröstfallshjul. Utmed hjulens 
omkrets satt skövlar med botten, utformade så att de 
bildade fack eller celler. Driwattnet rann ner i dessa 
och bringade hjulet i rotation med sin tyngd. När 
facken var i sitt nedersta läge gjorde deras form det 
möjligt för vattnet att rinna ut i hjulgraven och återför
enas med vattendraget.

Överfallshjulens verkningsgrad blev ofta flerfaldigt 
större än de äldre underfallshjulens vilket gjorde dem 
särskilt populära i trakter med blygsam vattentillgång. 
Prov som gjordes med vattenhjul under 1800-talet 
visade på verkningsgrader upp mot 75-80 % för
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Łac/y Isabella"på ön Man. Drivvattnet förs med en vattentub från en damm i de omgivande bergen fram till ett stigtorn vid hjulet, varifrån det leds med en ränna till 
iulets överdel. Foto Anders Jirås.

överfallshjulen. Hjulen gick emellertid långsamt och 
måste därför förses med uppväxlingar om de skulle 
driva mer snabbgående verk som såg- och mjölkvarnar. 
Överfallshjulen kom så småningom att bli den vanli

gaste hjultypen i vårt land.
Överfallshjulen lämpade sig väl för att byggas med 

stora diametrar, de kunde på så sätt tillgodogöra sig 
högre fallhöjder än övriga hjultyper. I Sverige har 
hjuldiametrar på över tio meter inte varit ovanliga. Ett 

av landets största hjul är det ännu kvarstående Pol- 
hemshjulet (Morbergskonsten) utanför Norberg i 

Bergslagen, byggt 1877 med en diameter av 16 meter 
och avsett för Morbergsfältets gruvor. Mycket stort var 
också Lombergshjulet vid Grängesberg. Hjulet som fick 
en diameter av 15,2 meter byggdes 1822 för gruvdrif
ten i Grängesberg. Tyvärr brann hjulhus och hjul ner 
1934 men de väldiga grundresterna kan fortfarande 
återfinnas bland snår och sly. Stora överfallshjul fanns 

även utanför Bergslagen. I Torsvik söder om Jönköping 
byggdes exempelvis 1869 ett 14-metershjul för drift av 

ett nyuppfört massasliperi. Hjulet var i bruk till 1906 då

det ersattes av turbiner. Ett av världens största vatten
hjul är "Lady Isabella", byggt 1854 för gruvbolaget 
Great Laxey Mining Co på den brittiska ön Man. Med 
diametern 21,9 meter gav hjulet en effekt av ca 150 
kW. Det väldiga hjulet var i drift till 1926 och har 
därefter bevarats som industriminne.

Vattenhjul som haft de största diametrarna har 
vanligtvis också dragit till sig mest uppmärksamhet till 
följd av deras monumentala framtoning. Från teknisk 
synpunkt måste dock de kraftfulla hjul som byggdes 
för bergsbrukets hammarsmedjor anses vara av största 
intresse. Till skillnad från exempelvis de lugnt löpande 
gruv-, pump-, kvarn- och såghjulen utsattes hammar
hjulen för stora påfrestningar. Ett hammarhjul skulle 
lyfta den tunga hammaren flera gånger under ett 
hjulvarv vilket gjorde att belastningen på hjul
konstruktionen växlade starkt. Det var därför nödvän
digt att bygga hjulen med mycket grova dimensioner 
och med en stor svängmassa så att den ryckiga gången 
kunde dämpas. Vidare krävdes det att hjuldelarna 
sattes samman med största noggrannhet så att de inte
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Uppmätningsritning av 
hammarhjul av 
överfallstyp till Trångfors 
smedja.
Ritning Bengt Spade.

lossnade under den olikformiga driften. Förhållandena 
kring hammarhjulens drift uppmärksammades särskilt 
vid en nyligen genomförd rekonstruktion av ett sådant 
hjul för Trångfors smedja vid Hallstahammar i Västman
land.

Både här hemma och utomlands utvecklades 
vattenhjulen under senare delen av 1800-talet mot allt 
mer fulländade konstruktioner med anpassning till 
olika driftförhållanden. Utformningen av underfalls- 
hjulen närmade sig dessutom turbinens form. De på så 
sätt uppkomna gränsformerna mellan vattenhjul och 
vattenturbiner gjorde det svårt för samtida tekniker att 
skilja maskintyperna åt. Detta framgår inte minst när 
en av det sena 1800-talets främste auktoriteter inom 
ämnet, professorn i tillämpad mekanik vid KTH, Carl A. 
Ångström (1821-1896), berörde ämnet 1895 i sin 

lärobok Vertikala vattenhjul.
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Vattenturbiner före 1850
Vattenturbinen har en knappt tvåhundraårig historia. Dess utveckling och 
utbredning är därför ganska väl känd. Trots turbinens relativa enkelhet grundar 
sig dess funktion på ganska komplicerade hydrodynamiska teorier, klarlagda 
under 1700-talet av några av den tidens främsta vetenskapsmän. Teorierna gav i 
början av 1800-talet upphov till utvecklingen av de första praktiskt användbara 
vattenturbinerna i föregångslandet Frankrike. Turbinutvecklingen gick därefter 
snabbt och omkring 1850 hade även några svenska företag börjat att tillverka 
turbiner.

Till skillnad från vattenhjulet kom vattenturbinens 
princip och konstruktion att grundas på metodiskt 
arbetande vetenskapsmäns iakttagelser, experiment 
och beräkningar om hur vatten och andra vätskor 
beter sig när de är i rörelse. Den förste som systema
tiskt undersökte och beskrev vätskors strömnings- 
förhållanden (hydrodynamik) var renässansgeniet 
Leonardo da Vinci (1452-1519). Förutom vetenskapliga 
rön gjorde Leonardo en stor mängd teckningar och 
ritningar på olika slags pumpar och turbiner vilka 
liksom hans övriga konstruktioner förebådade maski
ner som skulle komma att utföras tre- eller fyrahundra 
år senare! Att det tog så många år innan Leonardos 
idéer omsattes i praktiken berodde på att hans samtid 

helt enkelt inte hade behov av dessa.
Under 1700-talet hade de vetenskapsmän som 

studerade naturens ordningar frigjort sig från kyrkans 
dogmatiska påverkan. Man sökte nu fysikens och 
kemins grundlagar med nya metoder. En av dessa 
vetenskapsmän var den schweiziske matematikern och 
fysikern Daniel Bernoulli (1700-1782). Han intresserade 
sig bland annat för vätskors rörelse och i detta ämne 
publicerade han 1738 sitt stora verk Traité 

d'hydrodynamique (Avhandling om hydrodynamiken) 
där vätskors strömning för första gången underkasta
des en matematisk analys. Bernoulli påvisade också 
den reaktionsverkan en vattenstråle som strömmar ut 
ur ett kärl utövar på kärlet. Det är samma kraft som 
exempelvis uppkommer när vatten under tryck får 
strömma ut ur en slang och som till och med kan göra 
det svårt att hålla kvar slangen.

En av de som tog intryck av Bernoulli 
hydrodynamiska rön och den beskrivna reaktions- 

verkan var läkaren och fysikern Johann Andreas Segner 
(1704-1777), verksam i tyska Göttingen. Han konstru

erade 1750 en maskin, "Segners reaktionshjul"

(engelsmannen Robert Barker hade ungefär samtidigt 
byggt ett liknande hjul, maskinen kallas därför i 
England och USA för "Barker's Mill"), vilket betraktas 
som den första fungerande vattenturbinen. Maskinen 
drevs runt av reaktionskraften från vatten som fritt fick 
strömma ut ur löphjulet genom munstycken. Segner 
byggde flera anläggningar med en sådan konstruktion.

Med det segnerska reaktionshjulet introducerades 
en vattenmotor med den elementära och än idag 
allmänt accepterade skillnaden mellan vattenhjulet och 
turbinen, nämligen att drivvattnet till turbinen passerar 
genom själva löphjulet.

En annan schweizare, matematikern Leonhard 
Euler (1707-1783) som varit elev till Bernoulli, blev 
intresserad av Segners reaktionshjul och inspirerades 
att söka efter de grundläggande teorierna bakom 
detta. Sitt resultat redovisade han i tre delar 1750,
1751 och 1754 och med detta lade Euler grunden till 
de turbinteorier som gäller än idag. Euler föreslog även 
en reaktionsturbin som var en utveckling av Segners 
hjul. En nyhet i Eulers maskin var att tillförseln av 
drivvatten till löphjulet var riktad i hjulets rörelserikt
ning. Arrangemanget kan betraktas som ett embryo till 
senare turbinkonstruktioners ledskovlar.

Teoretiskt sett var nu isen bruten för turbinen. De 
grundläggande erfarenheterna hade gjorts av tre 
samtida vetenskapsmän som inspirerats av varandra. 
Dessa var för övrigt verksamma på den europeiska 
kontinenten där den fortsatta turbinutvecklingen skulle 
komma att ske och inte i industrialiseringens hemland 
England. Förhållandet avspeglar att man i England tills 
vidare nöjde sig med ett redan välutvecklat 
kraftförsörjningssystem, baserat på kol och ånga och 
understött av tidigt utvecklade kanal- och järnvägs- 
kommunikationer för bränsletransporter.
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Fransmännen inleder 
turbinutvecklingen
Den närmaste utvecklingen inom turbinområdet kom 
att domineras av Frankrike. Vid en begynnande 
industrialisering av landet ville man i mycket större 
utsträckning än i England grunda denna på landets 
mycket rika vattenkrafttillgångar. Arbetet med att 
utveckla en praktiskt användbar vattenturbin, en 
anläggningsturbin, kom därför att bli något av en 
nationell fransk angelägenhet. Ansträngningarna 
kröntes också av den fullträff som en turbin uppfunnen 
av ingenjören BenoTt Fourneyron blev.

Fourneyrons konstruktion blev kulmen på många 
goda idéer och lösningar som presenterats av hans 
landsmän under 1800-talets första årtionden. 
Manoury-D'Flectot redovisade exempelvis 1807 en 
konstruktion som var en vidareutveckling av Segners 
och Eulers hjul. D'Hectots maskin återkom för övrigt 
1841 som skottarna Whitelaw och Stirrats turbin 
(skotsk turbin), vilken vid sidan av Barker's Mill är de 
enda viktigare brittiska bidragen till den tidiga turbin
utvecklingen. Vidare hade den franske matematik
läraren Claude Burdin utarbetat en praktiskt användbar 
reaktionsturbin där drivvattnet styrdes av en Eulersk 
ledapparat innan det nådde löphjulet. Burdin var 
verksam vid en teknisk högskola, inrättad 1816 i St. 
Etienne, och 1824 redovisade han sin konstruktion för 
Franska akademin. Samtidigt föreslog han att maskin
typen skulle kallas för turbin (lat. turbo, snurra). Ett 
annat betydelsefullt steg i turbinutvecklingen togs
1826 då matematikern och artillerikaptenen Jean 
Victor Roncelet föreslog en centripetal turbin där 
vattnet strömmade genom löphjulet utifrån och in. 
Tidigare konstruktioner hade utförts som axiala och 
centrifugala turbiner, d.v.s. vattnet strömmade genom 
hjulet parallellt med axeln samt inifrån och ut.
Poncelets hjul var en vidareuteckling av ett vattenhjul 
av underfallstyp med böjda skövlar som han konstru

erat 1825.
Claude Burdins turbin väckte intresse hos några av 

Franska akademins medlemmar. Efter ett förslag från 
dessa utlyste Société d'Encouragement pour l'lndustrie 
Nationale 1826 ett pris om 6 000 francs till den som 
kunde ta fram en fullt användbar turbin för drift av en 
större fabriksanläggning. Société d'Encouragement var 
en statlig institution som inrättats 1802 med syfte att 
uppmuntra fransk industri. När tävlingstiden gått ut
1827 hade flera förslag kommit in, bland annat från 
Roncelet och Burdin. Inget av förslagen ansågs dock

fylla de krav man tänkt sig, även om Burdin fick en del 
av prissumman. Tävlingstiden förlängdes därför hela 
fem år till 1832, närmast för att ge Burdin möjlighet att 
arbeta vidare med sin turbin.

Det blev emellertid inte Burdin som skulle förverk
liga drömmen om en praktiskt användbar vattenturbin 
utan BenoTt Fourneyron (1802-1867), en av Burdins 
tidigare elever vid högskolan i St. Etienne. Fourneyron 
hade efter skolutbildningen fått leda byggandet av en 
industrianläggning i Pont-sur-l'Ognon. I samband med 
detta kom han i praktisk kontakt med vattenkraft och 
de problem som de traditionella vattenhjulen förde 
med sig. Flan började därför 1822 att konstruera en 
turbin och fem år senare hade han fått fram en liten 
maskin på 4 kW.

Fourneyron inspirerades 1826 av det stora turbin- 
priset och koncentrerade sig därför på att ta fram en 
turbin med de eftersökta egenskaperna. Flan arbetade 
metodiskt och hade bland annat klart för sig nödvän
digheten av att utföra ständiga prov för att veta om 
han var på rätt väg. Ett av de viktigaste momenten i 
sammanhanget var att utföra effektmätningar, något 
som man redan gjorde på ångmaskiner. Mätningen 
innebar att man med en yttre anordning bromsade 
maskinen och mätte det vridmoment som bromsen 
utsattes för. Med kännedom om detta och varvtalet 
kunde effekten sedan beräknas. Bromsdynamometern 
som Fourneyron använde hade uppfunnits 1821 av 
landsmannen de Prony och kallades efter honom för 
Pronybroms. Konstruktionen var opålitlig och den 
noggranne Fourneyron började därför med att för
bättra den. Pronybromsen används än idag vid mät
ning av mindre effekter.

För sin försörjning tvingades Fourneyron flytta till 
Besanęon där han 1832 fick tillfälle att bygga två 
turbiner på 7 och 11 kW till ett järnbruk. Flan betrak
tade nu sin konstruktion som färdig och tog därför 
patent på den. Under 1832 lämnade Fourneyron 
dessutom in en beskrivning på maskinen till turbin- 
tävlingsjuryn. Fourneyrons bidrag var klart överlägset 
konkurrenternas och han fick priset.

Den turbin som Fourneyron hade konstruerat kan 
karaktäriseras som en reglerbar centrifugalturbin med 
ledhjul. Turbinen var vertikalaxlad och hade en verk
ningsgrad av närmare 80 %. Drivvattnet tillfördes 
uppifrån och kom först in i ett plant fast hjul, ledhjulet 
(äldre namn: ledapparaten), som runt om var försett 
med spiralvridna kanaler, ledskovlar (äldre namn: 
ledskenor). Med dessa riktades vattnets strömning 
samtidigt som en del av dess tryck omsattes till
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Axel Övre vattenyta

Höj- och sänkbar reglercylinder

Nedre vattenyta

Dubblager

hastighet eller rörelse. Vattnet strömmade således ut ur 
det fasta ledhjulet med ett kraftigt sprut. Ledhjulet 
omslöts av löphjulet som även det var försett med 
kanaler i form av spiralvridna skövlar. När drivvattnet 
rusade från ledhjulet in i löphjulet sattes detta i 
rotation och från löphjulet strömmade sedan vattnet 
slutligen fritt ut ur maskinen.

Turbinen kunde placeras antingen över eller under 
vattnet vilket gjorde att den till skillnad från vatten
hjulen inte stördes av variationer i den nedre vatten
ytans nivå. Effekten påverkades genom att man 
reglerade vattenflödet med en plåtcylinder som sköts 
in i spalten mellan ledhjulet och löphjulet. Med tanke 
på regleringsanordningens utformning uppnåddes den 
höga verkningsgraden endast vid fullt pådrag. Vid 
delbelastningar störde reglercylinderns kant vattnets 
strömning genom turbinen. I senare utföranden 
försågs turbinens löphjul därför med plana skivor som 
delade in skovelkanalerna i flera "våningar", varige
nom verkningsgraden förbättrades vid varierande 
belastningar.

Fourneyrons turbin väckte stor uppmärksamhet 
och kom snabbt till användning för skiftande effekter 
och fallhöjder. Redan 1834 byggdes en 30 kW turbin 
för 108 meters fallhöjd till en industri vid S:t. Biasien i 
Schwarzwald i sydligaste Tyskland. Turbinen som var 
innesluten i ett cylindriskt tryckskåp hade ett löphjul 
med endast 0,55 meters diameter och roterade med 
2300 varv/min. Anläggningen vid S:t. Blasien betrakta
des av samtida fackmän som ett underverk. Att en så 
stor effekt kunde utvecklas av ett så litet hjul med så 
högt varvtal och att en så stor fallhöjd kunde utnyttjas 
hade tidigare ansetts som en omöjlighet. Den lilla 
turbinen finns numera på Deutsches Museum i 
München. Framgångarna ledde till att Fourneyron 
1838 anlade en egen verkstad i Paris för maskin- och 

turbintillverkning.

Fourneyronturbin, III.Bengt Spade.
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Nya turbintyper
Fourneyrons konstruktion innebar ett genombrott för 
vattenturbinen som kraftmaskin och fransmännen 
hade därmed fått en maskin som kunde utnyttja 
landets rika vattentillgångar. Snart myntades också 
uttrycket "houille blanche" ("vita kol") som på franska 
betyder just vattenkraft. Kunskapen om de nya 
effektiva vattenmotorerna spred sig snabbt och vid 
tiden kring 1850 hade vattenturbinen blivit allmänt 
känd. En snabbt stigande efterfrågan ledde till att flera 
gjuterier och verkstäder tog upp turbiner i sin tillverk
ning. Dessutom förde intresset för turbinen med sig att 
Fourneyrons maskin förbättrades men också att nya 
konstruktioner togs fram.

En ännu bestående indelning av turbinerna i de 
två huvudgrupperna reaktionsturbiner och aktions
turbiner började nu att användas. Indelningen grundar 
sig på hur turbinen omsätter vattnets tryckenergi till 
rörelseenergi och mekaniskt arbete. I den renodlade 
reaktionsturbinen frigörs tryckenergin först då vattnet 
strömmar ut ur själva löphjulet som i de tidigare 
omtalade Segners reaktionshjul och Barker's Mill. Vid 
inträdet i löphjulet har vattnet högre tryck än omgiv
ningen och av detta skäl är munstyckena eller utrym
mena mellan skovlarna här helt fyllda med vatten. 
Turbintypen kallas därför också för fullturbin. Löp
hjulets form gör att trycket omsätts till rörelseenergi 
när driwattnet lämnar hjulet. En reaktionsverkan 
uppkommer därvid som driver hjulet. Reaktions
turbinen består således endast av en del, löphjulet.

Den andra huvudgruppen, aktionsturbinerna, är 
däremot alltid uppbyggd av två huvuddelar, 
tilledningspartiet och löphjulet. I denna turbingrupp 
omsätts tryckenergin till rörelseenergi i tillednings
partiets munstycke, vattnet sprutar ut ur detta med 
hög hastighet men med samma tryck i strålen som i 
omgivningen. Strålen får därefter träffa löphjulets 
skövlar som roterar fritt i luften, vattnet omböjs i dessa 
och rörelseenergin omsätts i mekaniskt arbete. 
Aktionsturbinen kallas därför ofta även för fristråle- 
turbin. När aktionsturbinens munstycken endast berör 
en del av löphjulets periferi kallas turbintypen även för 
partialturbin.

Av de renodlade turbingrupperna är det bara 
aktionsturbinerna som har kommit till praktisk använd
ning. Av största intresse har emellertid ett mellanting 
mellan aktions- och reaktionsturbinerna blivit. I dessa 
hybrider omsätts först en del av vattentrycket till 
rörelseenergi i ett tilledningspartis ledhjul. Detta är

uppbyggt av ledskovlar, ofta med ett vingliknande 
tvärsnitt, vilka sitter i ring och styr eller riktar driv
vattnet mot löphjulet samtidigt som en del av tryck
energin omsätts till hastighet. När vattnet lämnar 
led hjulet finns med andra ord fortfarande en del tryck 
kvar. Vattnet strömmar således in i löphjulet med både 
tryck och hastighet. Själva löphjulet fungerar här 
samtidigt som aktions- och reaktionshjul. Eftersom 
denna hybrid arbetar helt fylld med vatten kallas även 
den något oegentligt för reaktionsturbin. Den förenar 
de båda renodlade gruppernas bästa egenskaper och 
har därför blivit i särklass vanligast bland turbintyperna.

Turbinteknikens utveckling årtiondena efter 
Fourneyrons epokgörande konstruktion kom huvud
sakligen att ske i Frankrike och USA. I Frankrike liksom i 
övriga Europa riktades intresset i första hand mot 
reaktionsturbiner med axiell genomströmning, aktions
turbiner samt olika förbättringar av Fourneyrons turbin 
medan man i USA arbetade med reaktionsturbiner av 
radialtyp (centrifugal- och centripetalturbiner). Redan 
vid mitten av 1800-talet hade de grundkonstruktioner 
utkristalliserats som med successivt gjorda förbättringar 
skulle komma att dominera under andra halvan av 
seklet.

I Europa kom det största intresset att riktas emot 
den reaktionsturbin med axiell genomströmning som 
maskinkonstruktören och verkstadsägaren Karl Anton 
Henschel (1780-1861) i Kassel i Tyskland tog patent på 
1837. En liknande men förbättrad konstruktion 
patenterades 1841 av verkmästaren Feu Jonval vid det 
franska verkstadsföretaget André Coechlin & Gie i 
Mulhouse (med tysk stavning: Andreas Köchlin, 
Mülhausen), grundat 1826. Turbintypen som kom att 
kallas Henschel-Jonval- eller enbart Jonvalturbin blev en 
allvarlig konkurrent till Fourneyrons turbin trots att den 
var svårare att reglera. Till följd av dess utformning var 
det dock möjligt att förse den med sugrör (Jonvals 
uppfinning) så att hela den tillgängliga fallhöjden 
kunde utnyttjas oavsett nivåförändringar i de övre och 
nedre vattenytorna. Jonvalturbinen som dessutom var 
enkel att installera kunde med sitt sugrör placeras på 
betryggande höjd över den nedre vattenytan vilket 
underlättade tillgängligheten vid service och reparatio
ner. 1850 fanns redan ca 300 Henschel-Jonvalturbiner i 
drift i Europa och turbintypen blev också 1800-talets 
vanligaste. I USA introducerades Henschel- 
Jonvalturbinen 1849 av Emile Geyelin i Philadelphia 
och kallades där för Jonval-Geyelinturbin.
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Dubbel Henschel-Jonvalturbin. De två inre hjulen är löphjul och de två 
yttre fasta ledhjul. Sugskåp och sugrör saknas. Turbinen har använts 
f°r drift av Munkfors järnverk men står nu uppställd som 
^useiföremål. Foto Bengt Spade, 1995.

Henschel-Jonval- och Fourneyronturbinernas 
egenskaper gjorde dem lämpliga för slättområdenas 
vattendrag med låga fallhöjder och stora vatten
mängder. I bergiga och starkt kuperade trakter var 
däremot fallhöjderna oftast höga och flödena blyg
samma vilket gav reaktionsturbinerna för höga varvtal. 
En ganska komplicerad utrustning var dessutom 
nödvändig för dessa turbiners flödesreglering, en 
utrustning som även ledde till dåliga prestanda vid 
effektreglering.

I Schweiz hade verkstadsföretaget Escher Wyss, 
grundat 1805 i Zürich, börjat tillverka Henschel- 
Jonvalturbiner 1840. Men verkstadschefen W.

Zuppingerturbin. Escher Wyss.

Zuppinger insåg snart att turbintypen var mindre 
lämplig för förhållandena i alpländerna. Efter Poncelets 
principer, angivna 1826, konstruerade Zuppinger 
därför 1841 en centripetalturbin av aktionstyp där 
tilledningsapparaten endast berörde en del av löp
hjulets omkrets, således en partialturbin. Apparaten 
formades som ett munstycke och flödet reglerades 
genom att en skiva eller spjäll sköts in i munstycket. 
Turbinkonstruktionen kallades "Zuppingers tangential- 
hjul" och blev snabbt populär. Redan efter några år 
exporterades turbiner till andra länder.

Schwamkrugturbin som drivit 
en hammare i Iggesunds 
järnverk. Turbinmunstycke 
och -lager saknas.
Foto Bengt Spade, 1993.
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Dubbel 500 kW Schwamkrugturbin i Bångbro kraftstation, installerad 1874 för drift av järnverkets 
bessemerblåsmaskin.

Med samma problem för ögonen som Zuppinger 
konstruerade tysken R. Schwamkrug 1846 en aktions- 
turbin av partialtyp med horisontell axel. Schwamkrug 
var konstmästare vid de sachsiska bergverken i Freiberg 
och behövde en lättstyrd vattenmotor med ett varvtal 
som låg mellan vattenhjulens och reaktionsturbinernas.

Några år före Schwamkrug hade fransmannen 
Fontaine 1843 föreslagit en aktionsturbin av axialtyp. 
Hans idé togs upp av landsmannen D.L. Girard som 
1851 tillverkade sin första turbin. Girard var en skicklig 
konstruktör och hans Ursprungskonstruktion förbättra
des och kompletterades flera gånger såväl mekaniskt 
som hydrauliskt. Efter Henschel-Jonvalturbinen kom 
Girardturbinen att bli den vanligaste turbintypen i 
Europa fram till sekelskiftet 1900.

Girardturbin i Torpa kvarn i Halland. Foto Bengt Spade, 1993.



Vattenkraftmaskiner

Reaktionsturbinen 
vidareutvecklas i USA
I USA väcktes intresset för vattenturbinen först i de 
nordöstra staterna (New England) där landets industria
lisering inletts i början av 1800-talet. Här var reaktions
turbinen lämplig till följd av vattendragens låga 
fallhöjder och tämligen stora flöden. Amerikanerna tog 
sig därför snabbt an både Segners-Barkers renodlade 
reaktionsturbin och Fourneyrons maskin och påbörjade 
samtidigt förbättringar av dessa. Redan 1838 
patenterades en konstruktion som kom att få stor 
betydelse för den fortsatta turbinutvecklingen. Samuel 
B. Howd i Ontario County, New York, redovisade då en 
centripetal reaktionsturbin av "omvänd"
Fourneyrontyp där ledskovlarna omslöt löphjulet. Ett 
stort antal Howdturbiner tillverkades under 1840- och 
50-talen i USA och kallades där för "United States 

Wheel."
Howd var troligen inte särskilt medveten om att 

den princip han använt skulle möjliggöra flera meka
niska och hydrauliska fördelar för efterkommande 
reaktionsturbiner. Med Howds konstruktion kunde 
nämligen reaktionsturbiner med radiell vatten
genomströmning så småningom förses dels med 
sugrör, dels med en enkel och strömningsriktig 

regleringsanordning (vridbara ledskovlar). Dessutom 
kunde turbinens varvtal ökas när löphjulet fick en 
mindre diameter och effekten höjas eftersom den 
axiella utströmningen ur löphjulet tillät ett större 
genomflöde.

I textilindustristaden Lowell som ligger i Massachu
setts i nordöstra USA, fick förhållandena under 1840- 
talet mycket stor betydelse inte bara för den fortsatta 
turbinutvecklingen utan även för hydromekaniken i 
allmänhet. Efter europeisk förebild hade handelsmän 
från det närbelägna Boston, 1823 grundlagt Lowell 
som en renodlad industristad vid Merrimac River. 
Drivkraft till stadens fabriker hämtades från den 
fallhöjd som floden bildade vid Pawtucket Falls. Färdiga 
vattenvägar stod redan till förfogande eftersom floden 
hade gjorts segelbar med kanal och slussar förbi fallen 

under slutet av 1700-talet. Vattenvägarna som 
förvaltades av Locks and Canals Company kom nu till 

användning för att förse industriernas vattenhjul med 
drivvatten.

Till följd av ständigt nya industrietableringar 
började en tilltagande kraftbrist bli besvärande i Lowell 

under de första åren av 1840-talet. Merrimacflodens 
resurser var i det närmaste uttömda och åtgärder var

nödvändiga för att säkra stadens framtid. 1834 hade 
kanal- och slussbolaget anställt den invandrade och 
endast 22 år gamle engelsmannen James Bicheno 
Francis (1815-1892). Denne blev 1837 bolagets 
tekniske chef och 1844 dess direktör. Francis viktigaste 
uppgift blev att trygga drivkraften till Lowells industrier, 
en uppgift som han kom att ägna sig åt med allt vad 
det innebar från vattenreglering till turbin- 
konstruktioner.

Vid en analys av förhållandena i Lowell insåg 
Francis bland annat att de klumpiga och föga effektiva 
vattenhjul som drev industrierna borde ersättas av 
vattenbesparande och smidiga europeiska vatten
motorer, turbiner, som hade börjat att användas i USA.
I detta sammanhang kom Francis i kontakt med Uriah 
A. Boyden (1804-1879), en mångsidig tekniker som 
bland annat konstruerat en modifierad Fourneyron- 
turbin. 1846 hade några av Boydens turbiner installe
rats i en av Lowells textilindustrier. Den intresserade 
Francis lät genast testa turbinerna och fann dem klart 
överlägsna vattenhjulen. Han rekommenderade därför 
en allmän övergång till turbiner i Lowell.

De goda resultat med verkningsgrader upp mot 88 
% som nåtts vid provningen av Boydens turbiner 
inspirerade Francis till fortsatta experiment med 
vattenturbiner. Han tog av den anledningen upp 
Howds konstruktion, den centripetala reaktions
turbinen och 1847 inledde han en flerårig serie tester 
med sådana turbiner. Med ett praktiskt sinnelag och 
målmedvetna arbetsmetoder lyckades Francis stegvis 
genomföra avsevärda förbättringar av konstruktionen. 
1855 beskrev han turbinexperimenten liksom övriga 
insatser för vattenkraften i Lowell i ett verk med 
samlingstiteln Lowell Hydraulic Experiments. Detta kom 
under långa tider att bli ett standardverk för vattenbyg
gare och turbinkonstruktörer vilket gjorde Francis 
namn känt även utanför USA. Den turbintyp som han 
förbättrat och anpassat till praktisk drift och som han 
själv kallade "center-vent water-wheel" istället för 
turbin, kom så småningom att kallas francisturbin. 
Turbintypen är idag den i särklass vanligaste.

Det har spekulerats en del kring varför Francis och 
inte Howd fått ge namn till den centripetala 
reaktionsturbinen. Liknande förhållanden förekommer 
då och då vid namngivning av upptäckter och uppfin
ningar. I USA blev Francis till att börja med mest känd 
för det arbete han utförde för att vattentillgångarna i 
Lowell skulle utnyttjas på bästa möjliga sätt samt de 
iakttagelser han gjorde i samband med detta. När den 
centripetala reaktionsturbinen under senare delen av 
1800-talet började tränga undan de traditionella
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turbintyperna i Europa förknippades konstruktionen 
spontant med Francis namn mycket tack vare hans 
Lowell Hydraulic Experiments och mot slutet av seklet 
myntades uttrycket francisturbin av tyska ingenjörer. 
Francis framhöll själv för övrigt att arbetet med Howds 
turbin, som han ansåg vara tillverkad "in a very simple 
and cheap manner", avsåg en förbättring av denna 
varvid han så småningom åstadkom "a wheel 
essentially different from the Howd wheel."

Vattenturbinen införs i 
Sverige

Efter framgångarna på kontinenten med 
Fourneyrons och Henschel-Jonvals turbinkonstruktioner 
dröjde det inte länge förrän den nya vattenmotorn 

uppmärksammades i Sverige. I Jernkontorets Annaler 
(JKA) 1840 redogör exempelvis C.J. Malmgren för en 
studieresa åren 1836-39 till Frankrike och några andra 
länder. Vid en vistelse i Paris besökte han en verkstad 
(troligtvis Fourneyrons) där det "...gjordes de såkallade 

Turbines Hydruliques i mängd."
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Den kanske främste initiativtagaren till att vatten
turbiner infördes i Sverige var Jonas Samuel Bagge 
(1803-1870). Bagge hade under åren 1830-1838 varit 
lärare vid Teknologiska Institutet i Stockholm, en 
föregångare till Kungliga Tekniska Högskolan. 1838 
tillträdde han tjänsten som lärare i praktisk mekanik vid 
Bergsskolan i Falun och var verksam där som professor 
tills skolan 1869 slogs samman med Teknologiska 
Institutet. Tack vare goda kontakter och ofta förekom
mande studieresor höll han sig väl underrättad om den 
tekniska utvecklingen både här hemma och utomlands.

Sedan Bagge fått kännedom om vattenturbinen 
och dess fördelar inledde han 1839 praktiska försök i 
Falun. Han insåg den nya vatten motorns fördelar och 
fick redan året därpå tillgång till Bergslagets 
experimentkammare vid Falu gruva för fortsatta försök. 
Under hela 1840-talet testades turbiner i Falun 
tillsammans med Bergsskolans elever och 1848 kunde 
Bagge dessutom komplettera utrustningen med en 
dynamometer från B ref vens bruk. IJKA 1841 talar han 
om de provade turbinerna som "strömsnurror" eller 
"Tourbine hydraulique" och i JKA 1861 anges turbiner
na vara av Fourneyron- och Cadiattyp. Inget sägs om 
deras ursprung men det är troligt att det rör sig om en 
eller flera importerade maskiner.

Under sin tid som lärare vid Teknologiska Institutet 
hade Bagge haft två elever som båda senare skulle 
bidra till att införa turbinen i Sverige. Bägge hade 
genomgått Institutet 1832-33. Den ene, Antenor 
Nydqvist (1817-1914), hade därefter förvärvat några 
års praktisk erfarenhet vid Rosendahls bomullsspinneri i 
Mölndal (nuv. Papyrus) innan han 1836 sökt anställ
ning vid olika verkstadsföretag på kontinenten. Efter 
att en tid ha arbetat vid bl.a. Escher Wyss verkstäder i 
Zürich hade Nydqvist 1837 kommit till André Coechlin i 
Mulhouse där han stannade i fyra år. Vid båda verkstä
derna hade han fått kunskap om turbiner och deras 
tillverkning.

Den andre av Bagges elever, Johan Lidström 
(1814-1850), hade blivit god vän med Nydqvist under 

studietiden. Lidström fortsatte emellertid på Institutet 
som assistent till 1836 då han anställdes som verkmäs
tare på B ref vens bruk i sydöstra Närke. Bruket hade 
under några år genomgått en kraftig upprustning och 
modernisering varvid verksamheten hade utvidgats 
med ett särskilt gråjärnsgjuteri och en mekanisk 
verkstad. Under Lidströms tid på Brefven utvecklades 
verkstadsvarutillverkningen och bruket kom att bli ett 
av landets mest framstående verkstadsföretag vid sidan 

av Bergsunds och Owens i Stockholm, Malcolms i

Norrköping, Motala Verkstad samt Krokfors Gjuteri i 
Ljusnarsberg.

Med motsvarande befattning som på Brefven fick 
Lidström 1841 en nyanställning på Hellefors bruk i 
Sörmland (numera Hälleforsnäs för att inte förväxlas 
med Hellefors bruk i västligaste delen av Västmanland). 
Detta hade liksom Brefven gamla anor och hade också 
moderniserats under 1830-talet samt utvidgats med 
mekanisk verkstad.

Som Lidströms efterträdare på Brefven anställdes 
1841 studiekamraten Nydqvist som därmed avbröt sin 
vistelse i Mulhouse. En intensiv kontakt uppstod mellan 
de två verkmästarna på Brefven och Hellefors. Deras 
intresse riktades bl.a. mot vattenturbiner och här 
rådfrågade de ofta sin gamle lärare J.S. Bagge som nu 
arbetade i Falun. Kontakterna ledde till att Lidström 
1843 lämnade in en patentansökan på en partialturbin 
med horisontell axel. Maskinen påminde om den turbin 
som Schwamkrug introducerade tre år senare.

Den väl förankrade kunskap om turbiner som 
framför allt Bagge och Nydqvist hade samlat på sig var 
nog ett tungt vägande skäl till att B ref vens bruk 1845 
tog upp tillverkning av vattenturbiner, sannolikt som 
det första företaget i Sverige. Första beställningen kom 
den 5 mars 1845 från brukspatron Georg Camitz 
(1788-1868) på Skagersholms bruk i sydvästra delen av 
Örebro län. Vid Skagersholm bedrev Camitz industriell 

verksamhet med kvarn, såg, trätoffelfabrik och ett 
tegelbruk. Den beställda turbinen var troligtvis avsedd 
att driva sågverket. Ytterligare tre turbiner beställdes 
vid Brefvens under 1845. En av dessa levererades till 
Lidström i Hellefors där den monterades in i ett 
sågverk. Professor Bagge besökte samma år de forna 
eleverna Nydqvist och Lidström i deras verksamhet vid 
respektive bruk och konstaterade belåtet året därpå i 
JKA att "Det är ock med tillfredsställelse jag i detta 
hänseende kan nämna, att de omförmälte byggna
derna (turbininstallationerna, förf. anm.) i allmänhet 
lyckats ganska väl, och att strömsnurrors användande 
för sådana verk, der de i synnerhet äro lämplige, såsom 
sågar, qvarnar, tröskverk m.fl. synnerligen i trakten 
kring de nämnde Bruken, och äfven på andra 
aflägsnare orter, börjar bl if va temligen allmänt."

Under åren 1846-49 levererade Brefvens bruk 
ytterligare 15 turbiner till i första hand kvarnar och 
sågverk. Turbintillverkningen blev framgångsrik och 
kom under 1800-talets senare hälft att bli en av 
hörnstenarna i brukets produktion.

Efter Brefvens bruks pionjärinsats tog flera 
verkstäder snabbt upp tillverkning av vattenturbiner.
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Vid Keillers verkstad i Göteborg tillverkades redan 1846 
en turbin till Nääs textilfabriker i Tollered mellan 
Göteborg och Alingsås. Fabrikerna hade grundlagts 
1833 och drevs med vattenkraft ur den strida Tollereds 
ström. Efter en tids problem med Nääs fabrikers 
vattenhjul beslöt man sig för att prova en turbin. Sedan 
fabriksledningen undersökt saken i England beställdes 
en skotsk (Whitelaw och Stirrat) turbin hos Keiller. 
Alexander Keiller (1804-1874), som 1825 invandrat 
från Skottland, hade 1832 grundat Jonsereds fabriker 
utanför Göteborg tillsammans med landsmannen 
William Gibson. Efter en schism med Gibson grundade 
Keiller 1841 en egen mekanisk verkstad i Göteborg ur 
vilken Götaverken så småningom växte fram.

Under 1847 började ytterligare två svenska 
verkstäder att tillverka vattenturbiner. I Norrköping 
hade fyra bröder Malcolm från Skottland anlagt en 
mekanisk verkstad 1837, närmast för att förse stadens 
textilindustrier med maskiner och vattenhjul. Tio år 
senare levererades verkstadens första turbin, en 
reaktionsturbin, till Torshags bomullsspinneri som då 
höll på att uppföras vid Åby utanför Norrköping. 

Malcolms fortsatte med turbintillverkning till 1868 då 
verkstaden lades ned.

Samma år som Malcolms började även Krokfors 
Gjuteri och Mekaniska Verkstad att tillverka turbiner. 
Företaget låg vid Garhytteån (Krokforsån) i Kopparberg 
i nordvästra delen av Västmanland. Krokfors Gjuteri 
hade grundats 1823 för att förse omgivande gruvor, 
hyttor och bruk med mekanisk utrustning. 1836 
anställde företaget mekanikern Johannes Flolmgren 
som verkmästare. Flan hade vistats i England 1832-35 
där han gjort flera studiebesök på verkstäder och 
arbetat som gjutare. På Krokfors Gjuteri moderniserade 
han produktionen och gjorde flera egna konstruktio
ner. Flolmgren slutade sin anställning redan 1839 men 
fortsatte under många år att både konstruera och sälja 
maskiner för Gjuteriets räkning. Vid mitten av 1840- 
talet hade han tagit fram en reaktionsturbin som 
började att tillverkas vid Krokfors 1847. Under åren 
fram till 1857 då verksamheten vid Krokfors överfördes 
till det nystartade Arboga Mekaniska Werkstad i 
Arboga, tillverkades ca 130 vattenturbiner.

1847 grundade Antenor Nydqvist på Brefven och 
Johan Lidström på Hellefors tillsammans med verk
mästaren Olof Holm (1804-1881) från Rosendahls- 
verken i Mölndal ett företag i Trollhättan för tillverk
ning av "...de för orten behöflige arbeten i mekanisk 
väg...varibland synnerligen turbiner eller 
strömsnurror..." (grundarnas ansökan till Förlagslåne- 
fonden). Företaget som kallades Trollhätte Werkstad

fick i april 1848 en första beställning på en turbin till 
friherre Hans von Essen på Kaflås gods utanför 
Tidaholm i Västergötland. Beställningen avsåg förmod
ligen en modifierad Cadiatturbin, en fransk 
Fourneyronliknande konstruktion utan ledskovlar.
Under 1848 beställdes ytterligare tre turbiner och året 
därpå fick verkstaden order på sammanlagt sex 
turbiner. 1850 avled Lidström varefter de kvarstående 
delägarna antog firmanamnet Nydqvist & Holm (senare 
förkortat till NOHAB).

Före 1850 hade minst fem svenska verkstäder 
levererat över 50 turbiner som drivmotorer till sågverk, 
kvarnar, tröskverk, textilindustrier m.m. Tillverkarna var 
oftast nyetablerade och stod under ledning av invand
rade skottar eller svenska mekaniker som praktiserat 
vid utländska verkstäder. De äldre redan etablerade 
mekaniska verkstäderna verkar däremot inte ha 
intresserat sig för turbintillverkning. Landets då främsta 
verkstadsföretag, Motala Verkstad, köpte exempelvis 
sin första vattenturbin 1852 från Nydqvist & Holm i 
Trollhättan.
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Vattenturbiner 1850-1900
Vid mitten av 1800-talet hade vattenturbinen blivit en i många avseenden 
användbar motor och den fortsatta utvecklingen avstannade i Europa. De 
konstruktioner som hade tagits fram här fungerade tillfredsställande och 
genomgick endast mindre modifieringar. I USA arbetade man däremot vidare 
med den turbin som Howd uppfunnit och Francis förbättrat och mot slutet av 
seklet nådde den mycket goda prestanda. Samtidigt utvecklade amerikanerna en 
aktionsturbin för höga fallhöjder och denna turbin kom i allt väsentligt att 
överträffa motsvarande europeiska konstruktioner.

Trots att vattenturbinen blivit en stor konkurrent till 
vattenhjulet fanns det ett visst motstånd. Detta 
berodde bland annat på att verkningsgraden, särskilt 
för reaktionsturbiner, sjönk kraftigt vid delbelastningar, 
ett förhållande som framför allt vattenhjulen av 
överfaIIstyp var i det närmaste okänsliga för. Vid 
tillverkning av turbiner krävdes dessutom både större 
noggrannhet och andra material som gjorde att 
bearbetning endast kunde göras i särskilda maskiner. 
Turbinerna kunde därför i regel inte som vattenhjulen 
tillverkas av användaren utan man var liksom vid övriga 
tekniska nymodigheter hänvisad till gjuterier och 
mekaniska verkstäder.

Turbinerna blev snabbt populära för drift av jämnt 
belastade anläggningar som mjöl- och sågkvarnar eller 
järnbrukens biåsmaskiner och valsverk samt för 
nytillkomna näringar som textilindustrier, träsliperier, 
mekaniska verkstäder m.m. Däremot ansågs turbiner 
inte lämpliga för att exempelvis driva bergsbrukets 
tunga hammare p.g.a den starkt växlande driften.

Under senare hälften av 1800-talet genomfördes 
inga större förändringar i Europa inom turbintekniken. 
Mot slutet av seklet uppstod däremot en situation som 
ledde till ett viktigt utvecklingssteg. Från att tidigare 
enbart ha använts till direkt mekanisk drift av verk och 
anläggningar togs vattenturbinen nu i anspråk för att 
även driva elektriska generatorer avsedda för långväga 
överföring av kraft med elektricitet. Detta ställde nya 
krav på turbinerna med hög effekt och verkningsgrad 
samt högt varvtal och snabb reglerbarhet.

De gamla turbintypernas prestanda visade sig inte 
motsvara tidens krav när europeiska vattenfall omkring 
1890 började byggas ut med elektriska kraftverk. 
Istället kom den nya situationen att bereda väg för en 
främmande turbinkonstruktion från en annan konti
nent, den amerikanska francisturbinen. Denna hade 
kontinuerligt förbättrats under hela senare delen av 
1800-talet och kunde visa upp egenskaper som gjorde 
den vida lämpligare för drift av elektriska generatorer

än de europeiska turbinerna. Mot slutet av 1890-talet 
började dessa därför att trängas undan av francis- 
turbiner som till att börja med importerades från USA. 
Sedan de europeiska turbinverkstäderna strax efter 
sekelskiftet lagt om tillverkningen kunde de dock 
framgångsrikt ta upp kampen med de amerikanska 
verkstäderna.

Reaktionsturbinen 
förbättras i USA
I USA insåg man snart att den turbin som konstruerats 
av Howd och som väsentligt förbättrats av Francis 
medgav ytterligare utvecklingsmöjligheter. Redan 1859 
förändrade Asa Methajer Swain (1830-1908) turbinens 
löphjul så att vattnet kom in i hjulet radiellt men 
lämnade det axiellt ("mixed-flow") och kombinerade 
på så sätt Howd-Francis löphjul med Henschel-Jonvals. 
Swain som var modellsnickare i Lowell, trängde eller 
vek helt enkelt ihop hjulet så att det blev högre men 
fick mindre diameter, ett förfarande som skulle visa sig 
ha den allra största betydelse för den fortsatta turbin- 
utvecklingen. Hjulet kunde med Swains åtgärd fås att 
gå snabbare än Howds och Francis hjul, ett förhållande 
som börjat bli angeläget vid lägre fallhöjder. Den nya 
konstruktionen togs genast upp av verkstadsföretaget 
Stout, Mills & Temple i Dayton, Ohio (senare The 
Dayton Globe Iron Works Co), där den med stor 
framgång marknadsfördes som "American Turbine."

I händerna på flera olika amerikanska konstruktö
rer genomgick Swains turbin under resten av 1800- 
talet ständiga förbättringar. Den centripetala 
reaktionsturbinen kom därmed att få många olika 
benämningar som "Leffel Turbine" från 1860, uppkal
lad efter konstruktören James Leffel eller "Hercules 
Turbine", konstruerad 1876 av John B. McCormich. 
Fabrikanterna kunde också ge sina produkter mer 
fantasifulla namn som "Humming Bird" (Kolibri),
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"Monarch", "Martins Economical", "Marchers 
Reliable" (Manufakturhandlarens pålitliga!), "Success" 
och "Nonesuch" (Makalös). Det var först i början av 
1900-talet som amerikanerna började kalla turbintypen 
för francisturbin.

Den väldiga inflyttningen till USA under 1800- 
talets senare hälft ledde till en mängd nya samhälls
bildningar. Med dessa uppkom också behov av 
anläggningar för befolkningens varuförsörjning vilka 
immigranterna i stor utsträckning utförde med den 
gamla världens teknik. Vid etableringen av industrian
läggningar för produktion av livsmedel, byggmaterial, 
kläder och verkstadsprodukter avstod man däremot 
ofta från att använda den gamla världens klumpiga 
vattenhjul till förmån för den behändiga nyheten, 
vattenturbinen, och en betydande efterfrågan på 
turbiner uppstod. I den vattenkraftrika delstaten 
Massachusetts fanns således redan 1875 inte mindre 
än 2 300 vattenturbiner i drift och 1878 hade landet 
som helhet ca 80 turbintillverkare. Den mest fram
gångsrika av dessa, James Leffel & Co, Springfield, 
Ohio, hade 1880 tillverkat över 8 000 turbiner sedan 
starten 1862.

Eftersom en turbins effekt och verkningsgrad 
endast med största svårighet kan mätas, ledde den 
stora efterfrågan i USA till att oseriösa tillverkare 
marknadsförde och sålde maskiner med undermålig 
kvalitet och dåliga prestanda. Till följd av detta upplät 
Swain 1869 sin provningsbassäng i Lowell till 
mekanikern James Emerson som anlade en provnings- 
anstalt där han mot en ringa kostnad testade turbiner. 
Emersons verksamhet bringade så småningon reda i 
den vildvuxna floran av tillverkare och deras produkter 
och 1873 konstaterade han i sin Fourth Annual Report 
att flera oseriösa tillverkare "...have been silenced and 
their wheels consigned to the 'Old Junk Shop'." 
Anstalten flyttade 1872 till Holyoke, Massachusetts, 
och blev under många år ett nationellt centrum för 
amerikansk turbinprovning. Som sådant kom det också 
att tjäna som förebild för motsvarande anläggningar i 
Europa.

Förutom en välbehövlig sanering av branschen 
ledde turbinprovningen i Holyoke så småningom till 
behovet av att kunna jämföra olika turbiner med 

varandra. Metoder växte fram för att dels utföra 
enhetliga mätningar, dels kunna beräkna karaktäris
tiska turbinvärden. Med hjälp av de så kallade 
affinitets- och likformighetslagarna, kunde man på ett 
enkelt sätt beräkna en turbins prestanda (varvtal och 
effekt) vid ändring av fallhöjd eller storlek utan att

behöva göra omständliga och dyrbara provningar.
Turbinprovningen i Holyoke inspirerade konstruk

törer och tillverkare till förbättringar av turbinerna och 
"Tested in Holyoke" blev snart ett garantibegrepp. 
"American Turbine" utvecklades mot allt högre varvtal 
och större effekter och kallades med ökande prestanda 
"Standard New American" (1884), "New American" 
(1894), "Special New American" (1900) och 
"Improved New American" (1903). 1859 utvecklade 
en "American" med ett 1,20 meters löphjul en effekt 
av knappt 60 kW, 44 år senare bromsade en lika stor 
"Improved New American" vid samma fallhöjd inte 
mindre än 240 kW. Med endast ett hälften så stort hjul 
för den yngre utvecklade de två turbintyperna för 
övrigt samma effekt och skilde sig dessutom betydligt 
åt i varvtal, den yngre gick nästan tre gånger snabbare.

Utvecklingen av "American Turbine" hade i stor 
utsträckning styrts mot att anpassa turbinen till 
förhållandena i New England. När de väldiga Niagara
fallen började byggas ut med elektriska kraftstationer 
under 1890-talet visade sig de snabblöpande ameri
kanska turbinerna olämpliga, de fick för höga varvtal i 
de mäktiga fallen. Europeiska typer som Henschel- 
Jonval- och Fourneyronturbiner kom därför till använd
ning här de första åren. Till de amerikanska turbin- 
konstruktörenas förtret tillverkades till och med några 
av maskinerna i Europa!

Lester Feltons turbin
I USA skedde utveckling och tillverkning av 
francisturbinen i de östra staterna där topografiska och 
hydrologiska förhållanden gjorde reaktionsturbinen 
bäst lämpad. Vid mitten av 1800-talet hade immigran
terna emellertid börjat söka sig tvärs över kontinenten 
till landets västra delar och Kalifornien där guld och 
mineraler lockade.

Guldgrävarnas och gruvägarnas ansträngningar 
för att komma åt de eftertraktade ämnena i väster 
underlättades väsentligt om naturkraft kunde använ
das. Som i så många andra sammanhang blev det 
vattnets kraft som kom att utnyttjas. Förhållandena i 
Kalifornien var dock annorlunda än i New England. Här 
handlade det inte längre om lugnt flytande vattendrag 
med måttliga fallhöjder utan om nyckfulla åar och 
bäckar som med stor fallhöjd störtade sig nedför i 
branta forsar och fall. New Englands reaktionsturbiner 
visade sig olämpliga i bergsområdena eftersom de var 
för dyra och tunga och gick alldeles för fort.

För att kunna utnyttja vattendragen i väster
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framkom istället en ytterst primitiv turbin av aktionstyp. 
Den bestod av ett hjul med ca en meters diameter 
vilket i periferin hade urtag så att det såg ut som en 
sågklinga med mycket grova tänder. Hjulet bringades 
att rotera med en vattenstråle som riktades tangentiellt 
mot dess omkrets. Ett karakteristiskt ljud som uppkom 
när hjulet gick, gjorde att den enkla turbinen kom att 
kallas för "Hurdy-gurdy wheel." Verkningsgraden var 
inte mer än ca 40-50 %, men hjulet var okomplicerat, 
billigt och lätt samt passade utmärkt för de aktuella 
förhållandena.

Hurdy-gurdy-hjulet uppmärksammades snart av 
konstruktörer som under 1860- och 70-talen stegvis 
förbättrade det. Av största vikt var att man kom 
underfund med att de primitiva "kuggarna" borde 
ersättas av skopor. En av dessa konstruktörer var den 
forne guldgrävaren och sedermera kvarnbyggaren 
Lester Allen Peiton (1829-1908) i Camptonville, 
Kalifornien. Peiton fann till att börja med att hjulet gick 
bäst om vattenstrålen endast träffade skopans ena 
vägg och inte dess botten. På så sätt splittrades inte 
strålen och dess riktning kunde omböjas utan effekt
minskande stöt. Arrangemanget innebar emellertid att 
hjulets axel ville skjutas åt sidan vilket ställde särskilda 
krav på axiallagring. Peiton införde då en dubbelskopa 
där de två skoporna skildes åt av en tunn vägg med en 
vass kant. Riktades nu strålen mot kanten delades den

elegant åt två håll och hjulet behövde inte längre 
utsättas för besvärande axialkrafter.

Peiton arbetade också mycket med hur vatten
strålen skulle formas och regleras. Efter flera tester 
fann han att en uppfinning från 1857 med en rund 
stråle, formad av ett munstycke med en förskjutbar nål 
i mitten, gav det bästa resultatet. Under sitt arbete 
med turbinen hade Peiton byggt en testanläggning 
efter de anvisningar och erfarenheter som Francis 
meddelat i Lowell Hydraulic Experiments. 1880 ansåg 
Peiton att turbinkonstruktionen var så tillförlitlig att 
han sökte patent på den. Några år senare grundade 
han Peiton Water Wheel Co i San Francisco och 
tillverkade där turbiner som snart fick bära hans namn.

Abner Dobles vidareutvecklade Peltonturbin. Mead: 
Water Power Engineering.

Löphjul till större 
peltonturbin, tillverkat av 
Verkstaden i Kristinehamn. 
Kraftverks!öreningen.
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I sammanhanget ska nämnas att en annan 
kalifornisk turbinkonstruktör, Abner W. Doble, 
fullkomnade Peltons konstruktion 1889. Doble ersatte 
de rektangulärt formade skoporna med skopor som var 
ellipsformade samt lämnade en öppning vid eggen, 
vilket gjorde att vattenstrålen splittrades mindre vid in- 
och utträdet ur hjulet. Även Doble tillverkade aktions

turbiner på sitt företag Abner Doble Co.
Peltonturbinen nådde Europa under 1890-talet. 

Med dess förnämliga egenskaper trängde den snart 
undan de traditionella aktionsturbinerna här.

Vridbara ledskovlar och
hydrauliska
varvtalsregulatorer
Apparater och andra anordningar som drivs av tekni
kens motorer roterar normalt med varvtal som är 
gynnsamma för maskinerna. De flesta motorer vill 
emellertid ändra rotationshastighet när belastningen 
växlar. Vid minskad eller ökad belastning stiger eller 
sjunker således motorns varvtal vilket kan störa 
maskinens funktion eller till och med skada den.
Särskilt angeläget är det att snabbt kunna stänga av 
motorn om belastningen plötsligt skulle falla bort och 
motorn vill rusa. Motorerna förses därför med anord
ningar, regulatorer, som ökar eller minskar effekten när 
belastningen ändras och som strävar efter att ge 
motorn ett konstant varvtal.

Precis som många andra motorer är vattenturbiner 
känsliga för förändringar i belastningen. Det vanligaste 
sättet att få en turbin att hålla konstant varvtal vid 
varierande belastning är att förse den med en anord
ning, ett pådrag, som ökar eller minskar vattenflödet 
genom löphjulet och därmed anpassar effekten till 
behovet. Två av den moderna turbinteknikens vikti
gaste hjälpmedel för att på så sätt behärska turbinen i 
drift döljer sig bakom rubriken, de vridbara ledskovla- 
rna och den hydrauliska varvtalsregulatorn. Dessa båda 
utvecklades under den senare hälften av 1800-talet 
och hade vid sekelskiftet 1900 nått en hög grad av 
fulländning.

Anordningarna för att ändra vattenflödet genom 
själva turbinerna, pådragen, var länge mycket primitiva. 
De bestod nästan uteslutande av spjäll i olika former 
som vid delbelastningar eller stopp sköts in i kanaler 
och utrymmen i turbinernas tilledningsapparater eller i 
deras sugrör. Turbintestningarna visade emellertid att 

spjällen hade en negativ inverkan på driften eftersom

Peltonturbin i Torpa kvarn i norra Halland. Munstyckets nål har just öppnats och 
vattnet sprutar ut och omvinklas i en av hjulets dubbelskopor.
Foto Bengt Spade, 1997.

Turbinen på föregående bild har börjat rotera. Driftvarvtalet har ännu ej 
uppnåtts vilket gör att vattensprutet är ojämnt. Foto Bengt Spade, 1997.

deras strömningsstörande form orsakade en nedsätt
ning av turbinernas verkningsgrad. Särskilt reaktions
turbiner konsumerade oskäligt mycket vatten vid 
delbelastningar.

De enklaste och vanligaste pådragen av spjälltyp 
för reaktionsturbinerna var cylinderpådragen. Dessa 
bestod av en cylinder som uppifrån eller nerifrån sköts 
in i en spalt mellan led- och löphjulet. Konstruktionen 
infördes av Fourneyron och användes under hela 1800- 
talet till reaktionsturbiner med både axiell och radiell 
vattengenomströmning. Så sent som 1899 var några 
amerikanska reaktionsturbiner som importerats till 
Sverige försedda med cylinderpådrag.

Mot slutet av 1800-talet infördes en annan typ av 
flödesreglering som kom att kallas galler(i)pådrag eller 
galler(i)slid. I denna utnyttjades själva ledskovlarna för
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att reglera turbinens effekt. Skovlarna var delade mitt 
itu och de inre delarna mot löphjulet var fast förenade 
med turbinhuset. De yttre delarna var däremot i båda 
ändar förbundna till en ringförmig rörlig del. Dessa 
gallerslider kunde vridas så att vid stängd turbin kom 
de yttre ledskoveldelarna att täcka över öppningarna 
för vattnet mellan de inre skoveldelarna. Vid fullt 
öppen turbin stod ledskovelhalvorna mitt för varandra 
och bildade en enhetlig skovel. Gallerpådraget medgav 
liksom cylinderpådraget goda strömningsförhållanden

Isärtagen francisturbin med gallerpådrag. Löphjulet av långsamlöpartyp till höger och till 
vänster ledhjulet med nästan helt stängda öppningar. Turbinen som vid fototillfället var under 
renovering står i Edets kvarn och benstamp utanför Karlsborg. Foto Bengt Spade, 1994.

vid fullt öppen turbin. Vid delvis öppen turbin uppkom 
däremot virvlar som störde löphjulets gång och sänkte 
verkningsgraden.

Under åren kring sekelskiftet 1900 framkom även 
flera andra pådragstyper, alla dock med kort varaktig
het. En av dessa var luckpådraget med en krans av små 
klaffluckor runt ledhjulet, en annan Zodelpådraget som 
var ett modifierat gallerpådrag med ledplåtar som i 
någon mån minskade strömningstörningarna vid 
delbelastningar.

Med cylinder-, galler- och de övriga pådrags- 
typernas enkelhet i tillverkning och funktion var de 
lämpliga för 1800-talets behov då kraven på god 
verkningsgrad vid delbelastningar inte var särskilt 
uttalade. Förhållandet ändrades under 1890-talet när 
turbinerna började kopplas till elektriska generatorer.
De elektriska kraftverken var dyra och komplicerade att 
bygga och ägarna var därför måna om att få ut största 
möjliga effekt ur det fallande vattnet. Det innebar

bland annat att dåliga turbinverkningsgrader vid 
delbelastningar inte längre kunde accepteras, i all 
synnerhet som kraftverken sällan gick fullbelastade.

I detta läge visade sig en pådragskonstruktion som 
introducerats under 1870-talet vara en utmärkt 
lösning. Den tyske professorn Fink hade 1877 beskrivit 
ett turbinpådrag med vridbara ledskovlar i sin lärobok 
Theorie und Construktion der Turbine. Istället för att 
vara fastgjutna i turbinhuset var Finks ledskovlar fästa i 
tappar så att de kunde vridas. Härigenom kunde de 
ställas in med en yttre anordning så att de antingen 
överlappade varandra och stängde turbinen eller 
åstadkom spaltformade öppningar med valfri bredd. 
Eftersom ledskovlarna hade en god hydrodynamisk 
form störde de inte strömningen vid delvis öppet 
pådrag mer än vad de gjorde med turbinen fullt 
öppen. Även om ursprunget till de vridbara ledskovla

rna inte kom från Fink så var det han som fullkomnade 
konstruktionen och även beskrev den i sin lärobok.

Finks vridbara ledskovlar vann snabbt terräng 
under 1890-talets sista år trots att de var dyra och 
ganska komplicerade att tillverka. Framför allt var det 
större verkstäder som tog upp tillverkningen för att

Francisturbin med vridbara ledskovlar av äldre typ. Turbinen är 
uppställd i Bergviks industrimuseum. Foto Bengt Spade, 1993.

kunna vara med och konkurrera om de efterfrågade 
leveranserna av de elektriska kraftverkens allt större 
turbiner.

Med de beskrivna pådragsanordningarna kunde 
vattenflödet genom turbinerna anpassas så att hjulen 
löpte med jämn hastighet oavsett belastning. Någon 
eller något måste emellertid avläsa en uppkommen 
hastighetsförändring. I början skedde detta genom att 
personal som arbetade vid den maskin som turbinen 
drev, med syn och hörsel observerade varvtaIs
förändringar och reglerade turbinpådraget med en ratt
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eller spak. Att ständigt passa turbinen kunde emellertid 
bli påfrestande, särskilt om den drev varvtalskänsliga 
maskiner. Man började därför ganska tidigt att förse 
turbinerna med automatiska regulatorer. För att känna 
av varvtalet använde man en roterande centrifugal
pendel. Pendeln som vid det här laget redan användes 
för att styra ångmaskinernas varvtal kunde emellertid 
inte utveckla den stora kraft som behövdes för att 
ändra pådraget till en vattenturbin, särskilt inte om den 
hade vridbara ledskovlar. Det hela arrangerades då som 
en indirekt verkande regulator där pendeln enbart 
behövde styra en annan motor, en servomotor, som 
fick utföra själva reglerarbetet.

Servomotorn kunde arbeta efter flera olika 
principer. Den enklaste innebar att mekanisk kraft togs 
från turbinaxeln när pådraget skulle ändras. En populär 
mekanisk regulator var klinkregulatorn. I denna 
påverkade pendeln två armar som hela tiden rörde sig 
fram och tillbaka med kraft från turbinaxeln. Beroende 
på om pådraget skulle minskas eller ökas grep endera 
av armarna in i ett tandformat matarhjul så att det 
vreds antingen framåt eller bakåt. Hjulet var i sin tur 
förbundet med turbinens pådrag. Vid rätt varvtal stod 
matarhjulet givetvis stilla. Klinkregulatorn har sannolikt 
fått sitt namn av det ljud den åstadkom vid reglerar-

^ekanisk turbinregulator av klinktyp vid Djulfors kraftverk i 
y^öpingsån. Foto Bengt Spade, 1993.

betet. En välbevarad klinkregulator finns än idag vid 
Djulfors (Ericsbergs) numera nedlagda kraftstation i 
Sörmland.

En mer avancerad reglerutrustning var den 
hydrauliska regulator som började komma fram vid 
mitten av 1800-talet. För att driva servomotorn tog 
man hjälp av tryckvatten som fick påverka en kolv i en 
cylinder. Kolven var förenad med turbinens pådrag. 
Vattnet dirigerades till cylinderns ena eller andra sida 
via en hjälpventil som styrdes av centrifugalpendeln. 
Tryckvattnet kunde komma från turbinens driwatten 
om fallhöjden var tillräcklig, annars måste utrustningen 
förses med en särskild pump. Dessa tidiga hydrauliska 
regulatorer utformades på flera olika sätt. Ett av dem 
var den variant som svensken N. Lilienberg fick patent 
på 1874.

Lilienbergs hydrauliska turbinregulator. Teknisk Tidskrift 1874.
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Interiör från Klabböle kraftstation i Umeälven. Till höger ålderdomlig 
vattenhydraulisk regulator av Ovist & Gjerstyp från 1899. ABB.

Pendelregulator av Verkstadens första typ i Sikfors kraftstation i Piteälven. 
Foto Bengt Spade, 1996.

Pendelregulator av Finshyttans standardtyp i Tunafors kraftstation i 
Eskilstuna. Foto Bengt Spade, 1991.

Under 1890-talet hade vattenturbindrivna elek
triska kraftverk för långväga kraftöverföring börjat bli 
vanliga. De maskiner som skulle utnyttja den överförda 
kraften befann sig nu långt bortom synhåll för 
kraftverkens driftpersonal, något som innebar att helt 
andra krav kom att ställas på turbinregleringen. Med 
de nya förhållandena var det nödvändigt att turbinerna 
höll ett så jämnt varvtal som möjligt och att varvtals- 
justeringar skedde med största snabbhet för att 
undvika rusning vid bortfall av belastningen och för att 
göra samköming av flera aggregat möjlig. Dessutom 
måste störande pendlingar i varvtalet i görligaste mån 
undvikas efter pådragsjusteringar.

I de första elektriska vattenkraftverken fanns 
vanligtvis inga regulatorer. Driftförhållandena i dessa 
manuellt betjänade verk ställde därför nästintill 
omänskliga krav på personalen med ständig övervak
ning av turbinerna. Dessutom skulle även spänningen 
på linjerna vara så jämn som möjligt, något som också 
krävde en oavbruten uppmärksamhet. I Sveriges första 
kraftstation för långväga kraftöverföring, som låg vid 
Hellsjön i södra Dalarna, saknades exempelvis automa
tiska regulatorer för både varvtal och spänning när 
anläggningen sattes igång 1893.

De nya kraven på en säker och snabb turbin- 
reglering ledde till att regulatorerna snabbt förbättra
des under 1890-talet. Samtidigt insåg man att de 
hydrauliska regulatorerna var lättare och smidigare att 
handskas med än de mekaniska. En förbättring av de 
hydrauliska regulatorerna skedde dessutom i och med 
att det rostbildande och frysbenägna vattnet byttes ut 
mot olja och man fick då samtidigt en utmärkt smörj- 
ning av systemens rörliga delar. Regulatorutrustningen 
kom således att bestå av oljepump och centrifugal
pendel, båda drivna av turbinaxeln, samt servomotor 
med styrventil.

Regulatorerna visade sig dock benägna att 
åstadkomma pendlande turbinvarvtal efter belastnings- 
förändringar. Pendling uppträder lätt i regulatorstyrda 
system med servomotor eftersom dessa normalt 
överregleras. Företeelsen innebär att det eftersträvade 
varvtalet inte bara uppnås utan även passeras, i detta 
fall till följd av en viss tröghet eller försenings- 
benägenhet i kedjan av rörelser mellan centrifugal- 
pendeln och turbinaxeln. Överregleringen medför att 
regulatorn åter börjar reglera, men åt andra hållet och 
så vill systemet fortsätta att pendla.

Problemet med pendling i servoförsedda system 
uppmärksammades tidigast i de ångdrivna styr
maskiner som dåtidens allt större ångfartyg hade börjat
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att förses med. Lösningen här kom 1873 med en 
sinnrik mekanisk anordning, nämligen återföringen 
som mot slutet av regleringsrörelsen dämpade eller 
motverkade styrorganets rörelse. Tekniken togs upp av 
turbin- och regulatortillverkarna och 1885 utförde det 
schweiziska företaget Faesch & Piccard (sed. Piccard, 
Pietet & Cie) i Geneve den första lyckade hydrauliska 
regulatorn med återföring. Regulatorn var avsedd för 
en 10 kW turbin till en av stadens urfabriker.

Med en noggrant inställd återföring och en 
anordning som kompenserade för olika belastningar 
kunde regulatorn få turbinen att snabbt hitta rätt 
varvtal utan pendling.

Turbiner till elektriska 
vattenkraftverk
I början av 1890-talet introducerades kraftöverföring 
med flerfasig växelström i föregångsländerna Tyskland, 
Schweiz, USA och Sverige. Den revolutionerande 
överföringsmöjligheten innebar att ett helt annat 
intresse än tidigare kom att riktas mot vattenkraften 
eftersom det nya systemet gjorde att avståndet mellan 
kraftkälla och kraftförbrukare nu endast fick marginell 
betydelse. Forsar och fall som inte tidigare hade kunnat 
exploateras blev föremål för industrins intresse och en 
omfattande jakt på strömfall för kraftverksutbyggnader 

inleddes. Vid sekelskiftet 1900 hade till exempel 
Sverige inte mindre än 50 flerfasöverföringar från 
vattenkraftverk med en sammanlagd effekt av drygt 
15 000 kW.

Även om de nya förhållandena starkt kom att 

påverka den vidare turbinutvecklingen ska det framhål
las att redan när elektriciteten trädde in på arenan som 
kraftbärare - i Sverige kom likströmmen 1885 och den 
flerfasiga växelströmmen 1893 - hade vattenkraft
tekniken nått en sådan nivå att man utan vidare kunde 
ersätta de mekaniska transmissionerna för direkt drift 
med elektriska generatorer. Man kan därför säga att 
vattenkraftverket som sådant var utformat, om än inte 
färdigt, redan före det att kraft i form av elektricitet 
började genereras. Flera goda exempel finns på sådana 
turbinverk. I Geneve i Schweiz togs exempelvis 1885 
ett större turbindrivet pumpverk i drift för kraftöverfö
ring med tryckvatten inom staden. Efter full utbyggnad 
hade verket inte mindre än 20 stora turbiner av 
Flenschel-Jonvaltyp. Det mycket omtalade verket, La 
Coulouvreniére, står fortfarande kvar i sitt centrala läge 
vid Genévesjöns utlopp till Rhone.

Turbinverket La Coulouvreniére i Geneve. Foto Bengt Spade, 1993.

Av svenska "förelektriska" anläggningar blev 
Bångbro turbinverk i nordvästra delen av Västmanland 
särskilt uppmärksammat. Verket som byggdes 1872-74 
för det storslagna Bångbro järnverk var bland annat 
försett med en gigantisk 500 kW dubbel 
Schwamkrugturbin för drift av bessemerverkets 
biåsmaskin. Efter ombyggnader till elektrisk drift 1914 
och 1929 är anläggningen fortfarande i bruk som det 
kanske äldsta vattenkraftverket i världen! Ett annat 
gott exempel på ett svenskt turbinverk var Skandina
viska jutefabrikens anläggning i Nissan vid Oskarström 
i Halland. Turbinverket uppfördes 1889-90 med tyskt 
inflytande. Ursprungligen installerades två stora 
Jonvalturbiner på sammanlagt 550 kW. Verket byggdes 
om till elektrisk drift i två etapper 1930 och 1942 och 
är fortfarande i drift.

Interiör från Oskarströms jutefabriks turbinverk. Tre vertikalaxlade turbiner driver via en 
horisontell axelledning en lintransmission som finns i kåpan under gudabilden. 
Skandinaviska Jutefabriken.
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Turbinaggregatens varvtal höjs
Några av de krav på vattenturbinens reglerbarhet som 
följde med den elektriska kraftöverföringen har redan 
berörts. Av stor betydelse blev också hur den elektriska 
driften kom att påverka utvecklingen av själva 
turbinen.

Ett nytt problem hade nu börjat visa sig som skulle 
ge turbinteknikerna mycket huvudbry innan lösningen 
kom en bit in på 1900-talet först med den amerikanska 
francisturbinen och därefter med den österrikiska 
kaplanturbinen. Vid lägre fallhöjder och stora vatten
mängder ansåg man nämligen att turbinerna gick så 
långsamt att den merkostnad för generatorerna detta 
förde med sig inte gärna kunde accepteras. Generator- 
ena var kraftverkens dyraste maskiner med ett pris som 
stod i proportion till deras storlek. Ju långsammare en 
generator går desto fler poler behövs i dess rotorhjul 
och ju fler poler hjulet har desto större blir det i 
omfång. Vid samma effekt blir således hela generatorn 
större och dyrare ju långsammare den går. Med en 
större generator följer även behovet av en större 
maskinhall och kraftigare lyftanordningar samt att 
transporten till kraftverket blir mer komplicerad. Detta 
ledde till att en lång rad mer eller mindre otympliga 
varvtalshöjande turbinapplikationer togs fram kring 
sekelskiftet 1900.

För att komma fram till lämpliga generatorvarvtal 
vid de lägre fallhöjderna arbetade man de här åren 
generellt sett efter fyra huvudprinciper. Den enklaste

Remuppväxling mellan turbin och generator I Sundsviks kraftstation utanför Södertälje. 
Foto Bengt Spade, 1980.

innebar att kraftaggregatet försågs med en uppväx- 
lande transmission av kugghjul, remmar eller rep 
mellan turbin och generator. Transmissionen fordrade 
dock ett visst underhåll och effekt gick förlorad till följd 
av ökad friktion.

En annan och mycket populär men lika primitiv 
utväg var att dela upp den långsamtgående turbinen i 
flera småturbiner och montera dessa på en gemensam 
axel. Principen grundar sig på att vid samma fallhöjd 
blir rotationshastigheten för en turbin av viss typ högre 
ju mindre dess diameter är. Med flera mindre turbiner 
blev emellertid turbinaggregatet totalt sett större och 
behövde mer utrymme samt blev dyrare i underhåll. En 
tredje variant var en kombination av de båda andra, en 
utväg som man då och då tvingades ta till vid mycket 
låga fallhöjder. Intressantast var emellertid tanken att 
med olika medel försöka höja själva turbinens varvtal 
vilket också var den tekniskt och ekonomiskt riktiga 
lösningen. Så småningom kom den fortsatta turbin- 
utvecklingen att gå just denna väg.

Av uppväxlingsanordningarna var den öppna 
vinkelkuggväxeln allra enklast. Den hade sitt ursprung i 
mjölkvarnarna där den använts i långa tider för 
varvtalsuppväxling mellan kvarnstenarna (mal- 
gångarna) och de långsamtgående vattenhjulen eller 
kvarnvingarna. Växeln bestod av ett stort hjul, med 
snedställda kuggar (kronhjulet), som drev ett mindre, 
vinkelställt hjul (stjärnhjulet). För att få en mjuk och 
inte alltför slamrande gång var det stora hjulets kuggar 
tillverkade av sega och starka träslag som oxel eller 
vitbok. De öppna vinkelkuggväxlarna hade även 
använts i några av turbinverken. I anläggningen i 
Oskarström och i ett turbinverk byggt 1904 för Emsfors 
bruk i Emån drev till exempel turbiner med vertikal axel 
via vinkelkuggväxlar en horisontell axel som förde 
kraften vidare till industribyggnaderna strax intill.

Den öppna vinkelkuggväxeln var särskilt vanlig i 
kontinentala och nordamerikanska flod kraftverk där 
stora vattenmängder och låga fallhöjder skulle tillgodo
göras. En sådan anläggning med extrema proportioner 
var South Bend Electric Companys kraftverk vid 
Buchanan i Michigan, USA, byggt i slutet av 1890- 
talet. Här drev inte mindre än tio vertikalaxlade turbiner 
en enda elektrisk generator på 1 500 kW.
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Tre vertikala kraftaggregat med kuggväxlar i Fors kraftstation, Nyköping. Foto Bengt Spade, 1998.

I Sverige försågs endast ett tiotal elektriska 
kraftstationer med öppna vinkelkuggväxlar som 
Surahammar i Kolbäcksån (1897), Arboga i Arbogaån 
(1899), Åkfors (1902) och Djulfors (1912) i Nyköpings- 

ån, Rydal i Viskan (1904), Gryt (1890), Långåsen (1904) 
och Bergs (1912) i Motala ström vid Norrköping samt 
Ebbamåla i Mörrumsån (ca 1925). Av dessa är numera 
endast Ebbamåla i drift. Kraftverken vid Arboga och 
Djulfors är avställda sedan länge och de övriga är rivna. 
Samtliga hade mycket låga fallhöjder, 1-3 meter. Lägst 
hade Arboga kraftverk med ca 1 meter. Verkets två 
enhjuliga tremetersturbiner löpte med endast 17 varv/ 
minut, ett varvtal som inte har underträffats sedan 
dess!

Sammanställningsritning av South Bend Electric Companys kraftstation vid Buchanan i Michigan, 
USA. Tio vertikala enhjuliga turbiner driver via öppna vinkelkuggväxlar en 1 500 kW generator. 
Mead: Water Power Engineering.

a £ en O A/AL £LCVAT/OH

Fig. 334.—Plant of South Bend Electric Co., Buchanan, Mich. i Vertical Turbine in Open Penstock Geared to Common Jack Shaft.
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I kraftstationerna kombinerades ibland flerhjulsar- 
rangemangen med mekaniska uppväxlingar för att 
man skulle nå acceptabla varvtal. I Sverige förekom 
detta exempelvis i Näs gamla kraftverk i Dalälven, där 
vart och ett av de åtta första kraftaggregaten från åren 
1898-1903 försågs med två vertikala enhjuliga turbiner 
som gemensamt drev generatorn över en rak, öppen 
kuggväxel. Arrangemanget som innebar att man slapp 
den besvärliga varianten med flera turbinlöphjul över 
varandra kan fortfarande studeras vid aggregaten 1-5 i 
kraftstationen som är bevarad som industriminne.

Den vanligaste varvtalshöjande åtgärden vid låga 
och måttliga fallhöjder var dock att man monterade 
flera små turbiner på en gemensam axel. Vid den 
traditionella vertikala turbinuppställningen ledde

Vertikalaxlad, femhjuHg turbin för drift av magnetiseringsgeneratorn i 
Västanfors kraftstation vid Fagersta. För varje hjulpar finns inte mindre än fyra 
sugrör vilket ger turbinaggregatet ett bläckfiskliknande utseende. Turbinen av 
Qvist & Gjers standardtyp är tillverkad av Arboga Mekaniska Verkstad.
Tekniska Museet.

flerhjulsmontagen till konstruktioner som beträffande 
sugrören och axiallagringen blev mer och mer kompli
cerade ju fler löphjul aggregatet hade. I Sverige 
utfördes ett tiotal sådana kraftverk under åren 1895- 
1917 med upp till fem löphjul per axel, det sist byggda 
var Gryt II i Motala Ström vid Norrköping. Endast 
verken vid Os i Mörrumsån (1900) och Oskarströms 
Sulfitfabrik i Nissan (1906) är fortfarande i drift. 
Industriminnet Västanfors kraftverk i Kolbäcksån 
(1900) är det enda som återstår av de sju som haft 
femhjuliga vertikalaxlade turbiner.

Francisturbinerna 
introduceras i Europa
Tekniskt sett var 1890-talets lösningar för att driva upp 
varvtalen på de låga fallhöjdernas turbiner ganska 
primitiva. Detta var framför allt fallet i Europa där 
ingenjörer och tillverkare envist höll fast vid de 
långsamtgående turbintyper som hade konstruerats vid 
mitten av seklet. Denna tekniska konservatism var 
ingalunda specifik för just turbinkonstruktörer utan 
förekom även inom andra av den europeiska teknikens 
verksamhetsområden. I USA arbetade man däremot 
med klart uttalade ekonomiska och praktiska mål för 
ögonen. Man drog sig därför inte för okonventionella 
och enkla lösningar som hela tiden provades och 
förbättrades till skillnad mot förhållandena i Europa där 
det ansågs att en konstruktion var färdig när den en 
gång hade lämnat ritbordet. De europeiska konstruktö
rerna briljerade dessutom gärna med komplicerade 
mekaniska lösningar som ofta gjorde turbinerna 
svårtillverkade, störningskänsliga och besvärliga att 
underhålla.

Av särskilt intresse var amerikanernas sätt att 
handskas med Howd-Francis-Swains reaktionsturbin. 
Med dessa hade man vid sekelskiftet 1900 nått 
utomordentliga egenskaper vad beträffar både varvtal 
och effekt tack vare den djärva utformningen av 
löphjulet med "mixed-flow." De amerikanska strävan
dena inom turbintekniken hade uppmärksammats av 
européerna redan vid världsutställningen i Philadelphia 
1876. Turbinernas utformning fick dock de bildade 
fackmännen i Europa att "rysa inför den nya världens 
umgänge med vedertagna åskådningar" (Karlsson, 

Norsell. Vattenkraftmaskiner och pumpar). 
Världsutställningarna var under senare hälften av 
1800-talet de främsta tävlingsplatserna för industri
produkter och de priser som delades ut skapade stor 
kommersiell och kulturell prestige.
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Vid det tyska turbinföretaget J.M.Voith i 
Heidenheim hade man tidigt insett fördelarna med de 
amerikanska turbinerna och 1873 även börjat att 
tillverka sådana. Under 1880-talet försågs dessutom 
Voith-turbinerna med Finks vridbara ledskovlar. Voiths 
tillverkning blev en framgång och företaget räknades 
snart till de främsta i branschen. Det var för övrigt 
Voiths ingenjörer som började kalla den amerikanska 
reaktionsturbinen för francisturbin. Det än idag 
existerande J.M. Voith grundades på 1820-talet som en 
mekanisk verkstad av Johann Matthäus Voith. 1867 
tog sonen Friedrich över företaget och tre år senare 
började denne att tillverka vattenturbiner.

Världsutställningen i Chicago 1893 där amerika
nerna bland annat visade det senaste inom sin turbin- 
tillverkning, fick slutligen européerna att ändra 
uppfattning och en brytningstid, som kom att vara i 20 
år inleddes nu med en amerikanisering av turbin- 
konstruktionerna. Innan de europeiska tillverkarna 
hade hunnit ställa om sin produktion förekom till och 
med en betydande import av amerikanska turbiner, 

inte minst till Sverige.

Turbinerna monteras med 
horisontell axell
Ytterligare en viktig förändring skedde med turbinerna 
mot slutet av 1890-talet. Den traditionella 
vertikalaxlade uppställningen övergavs då till förmån 

för den horisontalaxlade. De allt högre effekter som nu 
hade börjat att installeras i kraftverken krävde större 
turbiner för att man inte skulle få för många aggregat. 
Sedan Fourneyrons tid monterades turbinerna helst 
med vertikal axel. Drivvattnets väg behövde då inte 
vinklas så många gånger och de fuktkänsliga 
generatorerna kunde placeras på betryggande avstånd 
över den övre vattenytan. Med ökande turbinstorlekar 
följde att flerhjulsaggregaten blev mycket höga vilket 
ofta ledde till att man tvingades placera det nedersta 
löphjulet nära eller under den nedre vattenytan. Detta 
komplicerade tillsynen av turbinen. Dessutom började 
tillgängliga lagerkonstruktioner för att ta upp de 
vertikalaxlade turbinernas axialbelastningar att bli 
otillräckliga med påföljd att svåra lagerhaverier blev allt 
vanligare.

För att i första hand slippa den besvärliga axiallag- 
ringen (lagring i axelns längdled) ville man gå över till 
maskinaggregat med horisontell axel som med sina 
radiallager (lagring i axelns tvärled) kunde bära 
betydligt större laster. Vid högre fallhöjder där turbiner
na var tubmatade och inneslutna i tryckskåp var detta

inget problem och sådana maskiner började därför 
tidigt att tillverkas. Svårare var det däremot när 
fallhöjden var låg och turbinerna var uppställda i 
öppna sumpar. Mellan turbiner och generatorer fanns 
då endast en sumpvägg som ibland var lika besvärlig 
att få tät som dammarna. Dessutom måste ofta hela 
aggregatet placeras så lågt att det även kunde uppstå 
problem med vatten som vid högt vattenstånd trängde 
in i maskinhusen från nedströmssidan.

När större turbinaggregat med horisontell axel 
introducerades eliminerades sugrörs- och lagrings
problemen och det hände att man monterade ända 
upp till åtta turbiner efter varandra på samma axel. 
Flerhjulsarrangemanget med horisontell axel hade 
förekommit redan vid mitten av 1800-talet då man 
byggt enstaka tvillingturbiner med två löphjul på 
samma axel, vända mot varandra så att de kunde 
utnyttja ett gemensamt sugrör. Förutom att man fick 
ett högre varvtal med tvillingturbinerna kunde också de 
hydrauliska lasterna på löphjulen balanseras mot 
varandra. Den hydrauliska lasten är den kraft som 
vattentrycket utövar på löphjulet i axiell led och som 
vid höga fallhöjder och löphjul med stor diameter kan 
bli betydande.

I Sverige installerades horisontalaxlade flerhjuliga 
turbiner redan 1885 i landets första elektriska vatten
kraftverk, uppfört vid Bofors. Det lilla pionjärverket 
försågs med en 50 kW tvillingturbin. Den första 
fyrhjuliga turbinen, utförd som två sammankopplade 
tvillingturbiner, monterades 1895 i Hökhults kraftsta
tion i Tabergsån strax söder om Jönköping. Aggregatet 
hade en effekt av 120 kW vid 13,5 meters fallhöjd och 
löpte med 514,3 varv/minut. Det ovanliga varvtalet 
berodde på att generatorn lämnade 60-periodig 
trefaskraft.

Vid några av de första horisontalaxlade turbinmon- 
tagen i lågtrycksanläggningar användes en rem- eller 
reptransmission från den lågt liggande turbinaxeln upp 
till generatorn som placerades över den högsta 
förekommande vattennivån. Så arrangerades exempel
vis kraftverken vid Boxholm i Svartån (1892), Hjälmare 
docka i Hjälmare kanal (1897), Perioden vid Nyköping i 
Nyköpingsån (1898), Tunafors vid Eskilstuna i 
Eskilstunaån (1899) och Malcolms i Motala ström vid 
Norrköping (1906). Transmissionen vid Malcolms var 
för övrigt en av landets kraftigaste reptransmissioner 
med effekten 300 kW.

Övergång till direktkopplade horisontalaxlade 

aggregat, med generatorerna placerade på samma 
låga plan som turbinerna, ansågs kunna ske utan risk
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Vid högre fallhöjder räckte det ofta att turbinen hade ett enda löphjul för att få tillräckligt 
varvtal. Turbinen inneslöts då gärna i ett tryckskåp. Bilden visar en sådan horisontalaxlad 
maskin för 19 meters fallhöjd och av Qvist & 0jers konstruktion. Turbinen levererades 1900 till 
Olofströms kraftstation i Blekinge. Vid fototillfället var turbinen jämte en systermaskin landets 
äldsta turbiner i drift. Foto Bengt Spade, 1991.

för inträngande vatten efter det att cementbruk och 
betong hade börjat att användas i kraftverkens 
vattenbyggnader. Med dessa material ansåg man sig 
kunna bygga sumpväggar som kunde stå emot 
ensidigt vattentryck betydligt bättre än vad andra 
material kunde. Den första anläggningen av detta slag 
i Sverige uppfördes 1893-94 vid Månsbo (Avesta) i 
Dalälven. Kraftverket som alstrade likström till landets 
första elektrokemiska fabrik var dock mindre ändamåls
enligt konstruerat. Större framgång hade de verk som 
byggdes mot slutet av 1890-talet.

Den friare placeringen med turbinerna i öppna 
sumpar, vägg i vägg med maskinhusens uppströms- 
sidor, underlättade väsentligt både installation och 
underhållsarbeten. Under 1899 tillkom kraftverken vid 
Kvarnsveden i Dalälven, Falun i Faluån samt 
Skråmforsen och Västgöthyttefors i Svartälven, året 
därpå följda av Viforsen i Ljungan; samtliga med 
turbiner i tvillingmontage placerade i öppna sumpar. 
Turbinerna till Kvarnsveden och Falun levererades av 
den amerikanska firman The Dayton Globe Iron Works 
och till Viforsen och Skråmforsen av J.M. Voith.

Interiör från Malcolms kraftstation i Norrköping. Turbinen som är horisontalaxlad är placerad under maskinhallsgolvet och driver generatorn med en 
reptransmission, dold av skyddskåpan i bildens mitt. Holmen Paper AB.
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SB80.-

Sammanställningsritning som 
visar Kvarnsvedens gamla 
kraftverk. Längst till höger 
står en tvillingturbin i 
turbinsumpen. Teknisk 
Tidskrift 1901.

krhjuUg horisontalaxlad francisturbin bestående av två samman- 
^ Pplade tvillingturbiner. Bilden visar aggregatets ledskovelapparater till 

e fnre löphjulen. Genom den öppna manluckan till höger syns löphjulet. 
1 °rsens gamla kraftstation i Ljungan. Foto Bengt Spade, 1978.

Ny teknik möts ofta av en konservativ inställning. 
Övergången från vertikalaxlade till horisontalaxlade 
maskinaggregat med flera hjul fick därför ske under en 
period av ca 15 år. De sista större kraftverken i landet 
med flerhjuliga vertikala turbiner var Oskarströms 
Sulfitfabrik i Nissan (1906), Frykfors i Norsälven (1907) 
och Fiskeby II i Motala ström (1911).
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Svenska turbin- 
konstruktörer och 
-tillverkare
Vattenturbinen väckte snabbt uppmärksamhet efter 
introduktionen i Sverige under 1840-talet och blev en 
populär motor. Turbindrift infördes efterhand vid flera 
olika slag av näringar där motorkraft behövdes. 
Intresset för de behändiga turbinerna var stort och 
professor Bagge fick t.ex. redogöra för bruksägarna vid 
Bruks-Societetens sammankomst 1856 (JKA 1858) hur 
turbiner, förutom till sågverk, kvarnar, tröskverk, 
verkstäder och textilindustrier, även börjat användas 
inom bergshanteringen. Redan 1853 hade ett turbin- 
drivet mindre vals- och skärverk installerats vid Lämneå 
bruk i norra Östergötland, några år senare följt av 
liknande verk vid Lesjöfors i östra Värmland och 
Hellefors i Västmanland. De vanligaste turbintyperna 
var Fourneyron- och Henschel-Jonvalturbiner.

Den inledda industrialiseringen förde med sig en 
strid ström av uppfinningar och upptäckter som 
ständigt ruckade på det invanda. För affärsmän, 
industriägare och dåtidens främsta tekniker, de gamla 
ofta självlärda bruksbyggmästarna, innebar 
nyordningen ibland svårigheter att följa med i den 
tekniska utvecklingen. Situationen ledde till att en 
särskild yrkeskår av teoretiskt skolade ingenjörer 
började växa fram. Flera av dessa hade efter en tids 
yrkesutövning samlat så mycken och så bred kunskap 
att de hade börjat att uppträda som fristående rådgi
vare eller med ett modernare uttryck, konsulter. När 
olika slag av tekniska frågeställningar uppkom i 
industriföretagen åtog sig konsulterna att lösa proble
men mot arvode.

Några av dessa konsulterande ingenjörers verk
samhet kom att bli av största betydelse för landets 
fortsatta turbinutveckling. En av dem var Wilhelm 
Wenström (1822-1901). Efter en grundutbildning vid 
Teknologiska Institutet hade han varit verksam en tid 
som bruksbyggmästare och kommit i kontakt med 
vattenturbiner. Dessa intresserade honom i så hög grad 
att han utförde egna konstruktioner. Wenström insåg 
dessutom tidigt att den utveckling av reaktionsturbinen 
som skedde i New England i USA borde vara av 
intresse även i Sverige eftersom vårt lands topografiska 
och hydrologiska förhållanden stämde väl överens med 
New Englands.

Ett ännu större inflytande på den svenska turbin- 
tekniska utvecklingen under de sista decennierna av

1800-talet hade Qvist & Gjers ingenjörsbyrå i Arboga. 
Byrån grundades 1876 av ingenjörerna Leonard Qvist 
(1837-1906) och Samuel Gjers (1840-1900) med avsikt 
att i första hand bistå bergshanteringen med konstruk
tioner och byggkunskap. Qvist var efter teoretisk 
utbildning vid Chalmerska Institutet i Göteborg 
huvudsakligen verksam som bruksbyggmästare och 
samarbetade en tid med Wilhelm Wenström. Efter en 
studieresa till England etablerade han en egen 
konstruktionsbyrå och kom på så sätt i kontakt med sin 
blivande kompanjon. Även Gjers hade fått sin utbild

ning vid Chalmerska Institutet och arbetade även han 
som bruksbyggmästare innan en anställning vid Motala 
Verkstad. Gjers gjorde flera utländska studieresor. 
Särskilt betydelsefull blev en resa 1876 till världsutställ
ningen i Philadelphia där bland annat de senaste 
amerikanska turbinkonstruktionerna ställdes ut.

Redan under 1880-talet var vattenbyggnader och 
vattenkraftmaskiner ett av byråns viktigaste verksam
hetsområden och av de båda kompanjonerna var det 
Gjers som främst ägnade sig åt turbinkonstruktioner. 
Han tog upp redan befintliga typer och förbättrade och 
anpassade dessa till de lokala förhållandena. Mycket 
omtyckt var byråns vertikalaxlade "Strålturbin", en 
aktionsturbin som utfördes i olika storlekar. Turbintyp- 
ens löphjul var inneslutet i ett gjutet, spiralformat skåp 
där vattnet leddes in i två kanaler vars munstycks- 
liknande form omslöt varsin halva av hjulet. Med ett 
vridspjällsliknande pådrag i tilloppet kunde driwattnet 
allt efter önskemål ledas in i antingen den ena eller 
båda kanalerna.

Under intryck av de amerikanska framgångarna 
med reaktionsturbiner konstruerades byråns strålturbin 
om på 1880-talet till reaktionsturbin med horisontell 
axel, av byrån kallad "1:a klass Spiralsugturbin." 
Turbinen motsvarade en tidig amerikansk turbin av 
1860-talstyp. För en betraktare av ritningar på byråns 
strålturbiner och spiralsugturbiner framgår ingen 
annan principiell skillnad än att sugturbinen har 
försetts med sugrör. Båda turbintyperna har samma 
utformning av det spiralformade tilledningspartiet och 
löphjulet!

Qvist & Gjers ingenjörsbyrå utvecklades under de 
båda ingenjörernas ledning till landets mest betydande 
under 1800-talet. Särskilt framgångsrik blev byrån vid 
projektering av elektriska vattenkraftverk, mycket tack 
vare att man redan hade färdiga konstruktioner till 
vattenbyggnader och turbiner. Av det 70-tal elektriska 
kraftverk som tillkom i Sverige före sekelskiftet 1900 
projekterade byrån inte mindre än drygt 50. Viktigt i
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Nedströmsvy av Bengtsfors 
kraftstation i Upperudsälven, 
konstruerad av Qvist & Gjers 
och tagen i drift 1896.
Foto Bengt Spade, 1998.

sammanhanget var också det goda samarbetet med 
ASEA som hade etablerats på ett tidigt stadium. ASEA 
var redan då landets främste leverantör av elektrisk 

utrustning.
Qvist & Gjers byrå hade ingen egen tillverkning. 

Man samarbetade istället med flera av landets meka
niska verkstäder som mot licensavgift och arvode för 
ritningsarbetet utförde Qvist & Gjers konstruktioner. De 
flesta av byråns turbinkonstruktioner tillverkades vid de 
närliggande Arboga Mekaniska Verkstad och Brefvens 
bruk, men även vid Nydqvist & Holm i Trollhättan och 
Karlstads Mekaniska Werkstad tillverkades flera Qvist & 
Gjersturbiner.

Några av de turbintillverkare som tillkom redan 
före 1850, t.ex. Brefvens bruk, Nydqvist & Holm och 
Arboga Mekaniska Verkstad fortsatte med framgång 
att tillverka turbiner under resten av 1800-talet. 
Arbogaverkstaden hade visserligen grundats 1856 men 
då tagit över Krokfors Gjuteris tillverkning. Även flera 

nya tillverkare etablerades under perioden. Mest kända 
är Finshyttans bruk, grundat 1867 utanför Filipstad, 
och Karlstads Mekaniska Werkstad, KMW, från 1860.

Vid Finshyttan tillverkades till att börja med 
gruvutrustning men under ledning av bruksägaren Carl 
Bergström (1844-1917) började man med turbin- 
tillverkning 1887. Som konstruktör anlitade bruket den

omtalade uppfinnaren och professorn Carl A. Ång

ström vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. 
Särskilt populär blev en partialturbin, "Finshyttan 4/4" 
eller "Finshyttans Cbm-turbin" (efter C. Bergström). 
Under 1890-talet kom de flesta av landets vatten
turbiner från Finshyttan. Tillverkningen 1890-99 
uppgick till drygt 1 300 turbiner med en sammanlagd 
effekt av ca 41 000 kW.

Isärtagen turbin av Finshyttans populära 4/4 - typ. Från vänster till höger syns 
en vridbar ring med fyra öppningar, därefter iedskoveiapparaten med mot
svarande öppningar och sist löphjulet. Foto Bengt Spade, 1984.
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I Karlstad hade KMW tidigt specialiserat sig på 
utrustningar till den hastigt framväxande massaindu
strin. En stor del av de över 400 turbindrivna slipverk 
som togs i bruk i landet åren 1857-1900 hade tillver
kats här. Till följd av den stora efterfrågan på sådana 
utrustningar köpte KMW 1897 Kristinehamns Meka
niska Verkstad som kort och gott kallades för Verksta
den och förde över all turbintillverkning dit. Verkstaden 
hade etablerats redan under 1850-talet som en 
reparationsverkstad. Senare hade man där även 
tillverkat rullande materiel till järnvägar.

Även Motala Verkstad tillverkade då och då 

turbiner. Särskilt omtalade blev fyra 50 hk (37 kW) 
peltonturbiner som 1890 levererades till Husqvarna 
Vapenfabriks kraftstation i Huskvarnaån. Med 64 
meters fallhöjd var detta 1890 den högsta utbyggda 
fallhöjden i Sverige. Turbinerna var de första av 
peltontyp i landet och hade konstruerats av Carl A. 
Ångström. Mycket uppmärksamhet fick även Motalas 

leverans 1899 av landets då starkaste turbiner till en 
kraftstation för elektrokemiska fabriker vid Alby i 
Ljungan. Turbinerna av tvillingtyp var monterade i

cylindriska plåtskåp som matades av tuber i det 23 
meter höga Svarvelnfallet. Den största turbinen, med 
effekten 1 650 hk (1 215 kW), hade konstruerats av 
ingenjören Mats Hedlund, verksam vid konsult
företaget Vattenbyggnadsbyrån som grundades 1897. 
Hedlund hade trots sin ungdom hunnit skaffa sig god 
kännedom om turbiner genom att ha arbetat några år 
vid mitten av 1890-talet som turbinkonstruktör vid 
Escher Wyss verkstäder i Zürich.

Trots framväxten av mekaniska verkstäder och en 
kår av konsulterande ingenjörer blev 1800-talet en tid 
av ingenjörskonstens mångsyssleri. Konstruktörerna 
hade ofta ganska vida kunskaper och de mekaniska 
verkstäderna breda produktsortiment, något som mer 
styrdes av kräsna beställare än av specialiseringens 
rationalitet. Detta var inte minst fallet med den tidens 
turbinkonstruktörer och tillverkare. Konstruktörerna var 
förvånansvärt mångsidiga och på exempelvis Qvist & 
Gjers byrå ägnade man sig åt allt från detaljerade 
byggbeskrivningar av valsverk till konstruktion av 
turbinregulatorer. Likadant var det ute på gjuterierna 
och verkstäderna. Där hade man vanligtvis kvar den

Peltonturbin med 
frisvängande svänghjul i 
Surte glasbruks kraftverk. 
Fallhöjden är 95 meter och 
turbineffekten 90 kW.
Foto Bengt Spade, 1979.
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ursprungliga tillverkningen av enklare hushållsgods vid 
sidan av den mer kvalificerade produktionen av 
mekaniska verkstadsprodukter som behövdes i den 

snabbt växande industrin.
I Sverige ledde konstruktörernas och tillverkarnas 

oförmåga eller kanske snarare motstånd mot speciali
sering bland annat till att dessa inte i tillräcklig omfatt
ning tog till sig de framsteg som gjorts utomlands på 
turbinfronten. Landets unga och expanderande 
kraftindustri, som inte var tyngd av tradition, höll sig 
däremot å jour med den internationella utvecklingen. 
Vid mitten av 1890-talet började man därför att 
importera moderna amerikanska och tyska francis
turbinen Situationen som huvudsakligen berörde 
bergshanteringen blev därigenom så allvarlig för 
landets verkstadsindustri att den 1899 togs upp på 
Jern kontorets tekniska diskussionsmöte. Jernkontoret 
var före Industriförbundets tillkomst 1910 det svenska 
näringslivets tyngsta intresseorganisation. Vid mötet 
framhölls bland annat att importerade turbiner i regel 
var billigare än svenska, att en offentlig svensk turbin- 
provningsanstalt saknades samt att särskilt de ameri
kanska turbinerna löpte betydligt snabbare än de 

svenska.
Vid diskussionsmötet bekräftade företrädare för 

kraftindustrin de framförda bristerna och från ASEA:s 
sida betonades särskilt vikten av högre turbinvarvtal. 
Den ende som försvarade de rådande förhållandena 
var den ålderstigne Samuel Gjers vars byrå hade 
konstruerat de flesta av 1890-talets kraftverksturbiner. 
Gjers en smula patetiska inlaga på mötet speglade 
situationen, löphjulen till byråns turbiner hade inte 
förändrats nämnvärt sedan 1880-talet utan var av den 
äldre, mer långsamtgående amerikanska typen. Istället 
hade man med olika applikationer och tekniska 
lösningar använt sig av allt fler löphjul på samma axel 
för att höja aggregatens varvtal. Byråns oförmåga vid 
sekelskiftet 1900 att ta till sig den framrusande 
tekniska utvecklingens senaste rön kom också att 
inleda dess tillbakagång.

De svenska turbintillverkarna tog emellertid åt sig 
av kritiken och kort därefter inledde några av dem det 
som skulle komma att bli en mycket framgångsrik epok 
i svensk verkstadsindustri med moderna och ibland 
mycket djärva turbin konstruktioner. Tillverkarna 
övergav nu dessutom konsulterna och sökte istället 
stöd av egna välutbildade konstruktörer.
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Vattenturbiner 1900 - 1925
Kraven på ökade effekter och höjda turbinvarvtal ledde vid sekelskiftet 1900 till 
att konstruktörer och tillverkare gick över till horisontalaxlade turbiner med flera 
löphjul på varje axel. Dessa tekniskt sett ganska primitiva turbinarrangemang 
kom att dominera 1900-talets två första decennier. Under 1920-talet avlöstes de 
av högvarviga enhjuliga turbiner med vertikala axlar. Utvecklingen av 
snabbgående enhjulsaggregat för låga fallhöjder hade inletts i början av seklet i 
USA med francisturbiner och fulländades under 1910- och 20-talen med 
österrikaren Viktor Kaplans turbinkonstruktion. I och med detta fanns det 
turbiner som var lämpliga för kraftindustrins alla behov med kaplanturbiner för 
de låga fallhöjderna, francisturbiner för de måttliga och höga fallhöjderna samt 
peltonturbiner för de mycket höga fallhöjderna.

Brwv I

Tvillingturbinen har två löphjul med gemensamt sugrör medan dubbelturbinens två löphjul har 
var sitt sugrör. Bilden visar en tvillingturbin av francistyp i Backa nedre kraftverk utanför 
Örebro. Turbinen är monterad i en öppen sump som vid fototillfället var tömd på vatten.
Foto Bengt Spade, 1980.

Åren efter sekelskiftet 1900 blev önskemålen allt 

tydligare från den unga elektriska kraftindustrin om 
mer snabbgående turbiner, framför allt vid utbyggna
der av låga fallhöjder. Eftersom dåtidens uppväxlingar i 
form av kuggväxlar, remmar och rep inte klarade de 
effekter som började bli aktuella, inriktade sig tillver
karna nu mer och mer mot alternativet att montera 
flera små turbinlöphjul på gemensamma horisontella 
axlar för att öka varvtalen. Fram till omkring 1920 
byggdes nästan alla kraftverk avsedda för låga och 
måttliga fallhöjder med sådana turbinaggregat, så även 
i Sverige.

De stora flerhjuls- 
turbinernas epok
I vattenkraftverkens horisontalaxlade aggregat monte
rades vanligtvis två turbinlöphjul på samma axel för att 
driva upp varvtalen. Vid de allra lägsta fallhöjderna 
kunde dock turbinaggregaten förses med fler löphjul. I 
Sverige förekom ända upp till åtta löphjul per aggregat 
som t.ex. i kraftstationerna vid Korsnäs i Svärd- 
sjövattendraget (1909), Silvergruvan i Svartälven 
(1910), Lekvad i Viskan (byggd 1908, två turbiner 
ombyggda till 8-hjuliga 1913) samt Fiskeby III i Motala 
ström (1915). Flera svenska kraftverk försågs dessutom 
med sex- och fyrhjuliga turbiner men vanligast var 
tvilling- och dubbelmontaget. Arrangemangen innebar 
ofta att ett stort sammanlagt antal löphjul installerades 
i kraftstationerna, se tabell.
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Svenska kraftstationer med många

Kraftverk Vattendrag

turbinlöphjul

År Turbiner
antal

Löphjul
antal*

Alby Dalälven 1894-1913 17 34
Trollhättan Göta älv 1910-1920 13 26
Bullerforsen Dalälven 1910 6 24
Älvkarleby Dalälven 1915 5 20
Näs Dalälven 1898-1913 13 18
Viforsen Ljungan 1900-1907 4 18
Porjus St. Luleälven 1915-1949 9 18
Dejefors 1 Klarälven 1906-1914 7 17
Drags (Norrköping) Motala ström 1912 3 16

*Eventuella hjälpturbiners löphjul ej medräknade

Ännu fler turbiner var planerade för en kraftstation 
vid Vargön i Göta älv, projekterad 1909 men aldrig 
utförd. För att nå ett godtagbart varvtal med den låga 
fallhöjden och stora vattenmängden var det tänkt att 
förse anläggningen med nio sexhjuliga turbiner, alltså 
sammanlagt 54 löphjul. Det i särklass största antalet 
turbiner någonsin installerades i ett kraftverk vid Sault 

Ste. Marie i Michigan, USA. Verket byggdes 1898-1902 
och utnyttjar omkring fem meters fallhöjd i St. Mary 
River mellan de stora sjöarna Lake Superior och Huron.
I kraftverkets 427 meter långa maskinhus installerades 
ursprungligen 80 fyrhjuliga turbiner med horisontella 
axlar, man hade alltså inte mindre än 320 löphjul med 
ledhjulsapparater att kontrollera och underhålla. Efter 
en ombyggnad 1988-92 är stationen fortfarande i drift 

med 75 aggregat.
För att det inte skulle bli för många maskinenheter 

när kraftverken blev större ökade man ständigt 
turbinstorlekarna och förenklade byggnadssättet. På så 
sätt kunde investeringskostnaderna för de dyrbara 
kraftverken hållas nere. Förhållandet ledde så små
ningom till att verkliga jätteturbiner byggdes. Till följd

av sin storlek erbjöd dessa emellertid flera olägenheter 
med komplicerade inbyggnadskonstruktioner, 
axellagringar som måste vara uppställda i torrhet, 
dyrbara sugskåp m.m. Mängden ledhjulsapparater, 
löphjul och axellagringar medförde dessutom besvär
liga montage och uppriktningar samt på sikt omfat
tande underhåll. I Europa kulminerade de horisontal- 
axlade turbinaggregaten storleksmässigt i det tyska 
kraftverket Augst-Wyhlen i Rhen (1914) och det 
svenska Älvkarleby i Dalälven (1915).

Axel med två löphjul av francistyp till en av Älvkarleby kraftverks tvillingturbiner. Hjul och axel 
utbytta och uppställda vid kraftverket. Foto Bengt Spade, 1992.
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12500 hk tvillingturbin av francistyp, levererad 1910 av NOHAB till Olidans kraftstation i 
Trollhättan. Hela turbinen är innesluten i ett cylindriskt tryckskåp. Foto Bengt Spade, 1978.

Av de svenska flerhjuliga, horisontalaxlade 
turbinaggregaten var Motalaturbinerna av tvillingtyp 
från 1899 vid Alby i Ljungan de starkaste vid sekelskif
tet 1900 med 1 650 hk (1 215 kW). Utvecklingen gick 
dock snabbt och 1903 och 1906 levererade Verksta
den, Kristinehamn, två stora tvillingturbiner på 2 000 
hk (1 470 kW) till Brattforsens kraftverk i Svartälven. 
Redan 1908 tillverkade samma företag tvillingturbiner

på 4 500 hk (3 300 kW) till Gullspångs kraftverk i 
Gullspångsälven. Ett med samtida mått mätt mycket 
stort steg togs 1910 då inte mindre än åtta stora 
tvillingturbiner på vardera 12 500 hk (9 200 kW) 
levererades av Verkstaden och Nydqvist & Holm till 
svenska statens stora kraftverk i Trollhättan. Turbinerna 
räknades vid leveransen till de största i världen. 1915 
var också ett rekordår. Då togs fem Kristinehamnstill- 
verkade fyrhjuliga turbiner om vardera 13 000 hk 
(9 600 kW) i drift i Älvkarleby kraftverk i Dalälven. 

Samtidigt installerades en tvillingturbin på hela 14 000 hk 
(10 300 kW) i Porjus kraftverk i Stora Luleälven, fyra år 
senare följd av två liknande turbiner i samma kraftverk 
på vardera 15 700 hk (11 600 kW), samtliga tillverkade 
av Nydqvist & Holm.

Med de två stora turbinleveranserna 1919 till 
Porjus avstannade utvecklingen av horisontalaxlade 
flerhjulsturbiner i landet. Aggregattypen som var 
otymplig och svårunderhållen hade redan under 1910- 
talet tvingat tillverkare och konstruktörer att söka 
andra vägar. Efter 1920 tillverkades därför endast ett 
fåtal flerhjulsturbiner i Sverige, se tabell. De två 1940- 
talsturbinerna till Porjus anses vara de effektmässigt 
största tvåhjuliga turbiner som någonsin har tillverkats. 
Samtliga turbiner som nämns i tabellen är fortfarande i 
drift utom Porjusturbinerna som revs ut och skrotades 
1996.

Större svenska flerhjuliga vattenturbiner levererade efter 1920

Kraftverk Vattendrag År Effekt per turbin
kW

Motala Motala ström 1921 4 400
Skogaby Lagan 1922 3 900
Bergsbron-Havet Motala ström 1923 3 700
Ätrafors Ätran 1930 5 000
Månsbo II, Avesta Dalälven 1931 2 900
Kinna Viskan 1939 1 800
Hissmofors III Indalsälven 1939 10 800
Porjus 8 St. Luleälven 1940 26 200
Porjus 9 St. Luleälven 1948 27 700
Viggeby Söderköpingsån 1950 1 000
Laggåsen Laggälven/Klarälven 1953 2 400
Bällforsen Ätran 1956 3 800
Lottefors Ljusnan 1958 1 400
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Turbin G8 till Porjus 
kraftstation, levererad 1940 
av NOHAB.
Norrbottens Museum.

Specifika varvtal och 
snabblöpare
Sedan man mot slutet av 1800-talet hade börjat testa 
turbiner i provningsanstalter, först i USA och därefter i 

Europa, uppkom behovet av att på ett enkelt sätt 
kunna jämföra olika turbintyper och -utföranden med 
varandra. Eftersom turbinernas varvtalsförmåga från 
och med 1890-talet tilldrog sig största intresse var det 
viktigt att jämförelser kunde grundas på just denna 
egenskap. Tillverkare och konstruktörer tog därför 
fram egna metoder för att beräkna och ange sina 
turbiners karaktärer och man började tala om turbiner 
som snabblöpande, långsamtlöpande o.s.v.

En entydig definition i sammanhanget saknades 
fram till 1902 då två olika konstruktörer utarbetade 
likartade sätt för att redovisa turbiners egenskaper med 
hjälp av enhetsturbiner. Den ene var den norske 
ingenjören Nils Baashus Jessen som uttryckte "turbin
ens karakteristikk" med ett tal som var typiskt för en 
viss sorts turbin. Baashus var verksam vid turbin- 
tillverkaren Myrens Verksted i Oslo och 1905 publice
rade han en definition i den framstående tyska 
tekniska tidskriften Zeitschrift des Vereins Deutscher 
Ingenieure (ZVDI). Detta föranledde chefskonstruktören 
Rudolf Garnerer vid turbintillverkaren Briegleb, Hansen 
& Co i Gotha, Tyskland, att samma år offentliggöra ett

begrepp som också han utarbetat 1902 och som han 
kallade för turbinens specifika varvtal. Camerer som 
senare blev professor vid Tekniska Högskolan i 
München definierade begreppet som det varvtal den 
aktuella turbinen skulle fått vid 1 meters fallhöjd om 
den utan att förändras geometriskt hade dimensione
rats så att den utvecklade 1 hästkraft (0,74 kW). Det 
specifika varvtalet är således ett teoretiskt beräknat 
värde som endast karaktäriserar turbintypen. Som 
sådant har det kommit till allmän användning i 

klassificerande syfte.

Formel för att beräkna en 
turbins specifika varvtal, 
enligt Camerer.

För de olika turbintyperna började man nu tala om 
långsamlöpare, normallöpare och snabblöpare (efter de 
motsvarande tyska benämningarna Langsamläufer, 
Normalläufer och Schnelläufer), vilka inom gruppen 
francisturbiner på Camerers tid motsvarades av de 
specifika varvtalen 60-150, 150-250 samt 250-350 
varv/minut. För peltonturbiner beräknades specifika 
varvtalen till 10-50 varv/minut.

ns = specifikt varvtal, n = verkligt varvtal, H = fallhöjd i meter, 
N = effekt i hästkrafter
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I den fortsatta turbinutvecklingen blev det av 
största intresse att konstruera turbiner med så höga 
specifika varvtal som möjligt. Det gällde nu att försöka 
tillgodose kraftindustrins upprepade krav på snabbgå
ende turbiner vid utbyggnad av framför allt låga 
fallhöjder.

Vid provningar och beräkningar som gjordes med 
amerikanska francisturbiner av Improved New American- 
typ i Europa i början av 1900-talet visade sig dessa 
överlägsna de europeiska turbintyperna i åtminstone 
ett avseende, de hade betydligt högre specifika varvtal. 
Mot denna bakgrund insåg man i Europa att om man 
ville höja de specifika varvtalen för att gå kraftindustrin 
till mötes borde detta ske på grundval av de moder
naste amerikanska konstruktionerna. Vattenturbinens 
teori började därför att betraktas från en mer veten
skaplig ståndpunkt och provningsanstalter uppfördes 
både vid de tekniska högskolorna och hos turbin- 
tillverkarna (den första i Europa hade inrättats redan 
1880 hos turbintillverkaren Briegleb, Hansen & Co i 
Gotha, Tyskland).

I provningsanläggningarna hade man framför allt 
utrustning för att noggrant kunna mäta flödet genom 
de testade turbinerna. Flödesmätningen är svår att 
göra ute på plats i kraftverken men den är nödvändig 
om en turbins verkningsgrad och karaktär ska kunna 
fastställas.

I Sverige hade Brefvens bruk byggt en provnings- 
anläggning redan i slutet av 1800-talet. Strax efter 
sekelskiftet anlade även de andra mer framstående 
turbintillverkarna provningsbassänger, Finshyttan 1904, 
Verkstaden 1906, Nydgvist & Holm 1908 samt de 
mekaniska verkstäderna i Arboga och Borås 1911.1 
provningsbassängerna kunde tillverkarna även testa 
prototyper för egna experiment.

Ännu större betydelse fick provningsanläggningar

na när verkstäderna började arbeta med modell
turbiner. Vare sig det gällde en prototyp eller en 
anläggningsturbin kunde man skala ner den till ett mer 
behändigt format, en modellturbin, göra sina 
provningar i bassängen och sedan med hjälp av 
omräkningsformler beräkna motsvarande 
fullskaleturbins egenskaper. På så sätt behövde man 
inte göra dyra provningar på anläggningsturbiner. Den 
lilla modellturbinen var dessutom betydligt enklare att 
arbeta med när något behövde justeras.

När verkstäderna började använda modellturbiner i 
sina försök visade det sig att de tämligen stora 
bassängerna för fullskaleprovningar inte längre var 
nödvändiga. Försöken kunde istället göras i mer

laboratorieliknande anläggningar inomhus. Den första 
turbintillverkaren i Sverige som inrättade en sådan 
anläggning var Verkstaden i Kristinehamn. Ett laborato
rium byggdes här 1914 för systematiska undersök
ningar av turbiner och för studium av hydrauliska 
problem.

Tankemöda och experiment gav snabbt resultat 
och efter några år kunde europeiska francisturbiner 
visa upp högre specifika varvtal än "amerikanarna." 
Redan 1900 hade man hos Voith i Tyskland nått 280 
varv/minut och omkring 1907 kunde flera europeiska 
verkstäder erbjuda turbiner med specifika varvtal av 
300 varv/minut. Tio år senare levererades några större 
tvillingturbiner från Verkstaden till kraftverken vid 
Untra i Dalälven och Rånåsfoss i Gloma, Norge, med de 
mycket höga specifika varvtalen 375 varv/minut.

Den moderna enhjuliga 
turbininstallationen
Trots européernas framryckning på turbinsidan återtog 
amerikanska konstruktörer initiativet för att möta den 
snabbt framväxande kraftindustrins krav. Provningsan
läggningarna hade gett goda kunskaper om 
turbinernas egenskaper och man ansåg sig utan 
problem kunna driva upp de specifika varvtalen 
betydligt. I kombination med de nya axiallager som 
togs fram i början av seklet erbjöd man sig nu att 
utforma en turbin med så högt varvtal att ett enda 
turbinhjul utan uppväxling skulle kunna kopplas direkt 
till en generator. En sådan turbin var särskilt välkom
men när låga och flödesrika forsar och fall skulle 
byggas ut.

Initiativet var välkommet och ledde till att man 
kunde återgå till den ursprungliga vertikala turbin- 
uppställningen som möjliggör en valfri placering av 
generatorn och som är mer fördelaktig från 
strömningssynpunkt. Turbinerna kunde nu förses med 
mer ändamålsenliga till- och utloppspartier där vattnets 
strömningsriktning inte behövde omvinklas lika många 
gånger som vid de horisontalaxlade maskinerna. 
Dessutom kunde tilloppen även vid de lägsta fallhöjder
na utformas utan alltför stora kostnader med en spiral
eller snäckformad tilledning av drivvattnet till ledhjulet. 
Spiralen gav vattnet en jämn fördelning runt ledhjulets 
periferi, minskade risken för störande virvlar och 
inledde energiväxlingen från tryck till hastighet. 
Förbättringarna skedde i enlighet med de kunskaper 
som hade nåtts vid teoretiska beräkningar och prak
tiska försök.
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En mycket viktig förutsättning för den nya turbin- 
tekniken var att det tunga maskineriet med dess 
vatten last kunde lagras i axiell led på ett tillfredsstäl
lande sätt. Ett av skälen till att man under 1890-talet 
övergav den ursprungliga vertikala uppställningen var 
att dåtida axiallager av dubb- eller kamlagertyp inte 
längre klarade av att bära de ökande lasterna.

Australiensaren Michell hade 1905 konstruerat ett 
axiallager av kamtyp där den fasta plana lagerytan var 
uppdelad i ett antal självinställande block eller seg
ment. När axeln med kammen vreds runt ställde 
blocken in sig med en obetydlig lutning. Lutningen 
gjorde det möjligt för den omgivande oljan att tränga 
in mellan lagerytorna och därigenom hindra att dessa 
rörde vid varandra med risk för skärning. Ett liknande 
lager uppfanns ungefär samtidigt av den amerikanske 
ingenjören Kingsbury. Michell-Kingsburys block- eller 
segmentlager visade sig särskilt lämpliga för den tunga 
drift som rådde i kraftverkens maskinaggregat samt vid 

fartygens propelleraxlar och blev därför snabbt 
populära.

Block- eller segmentlager. 
III. Bengt Spade.
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Turbininstallationen i 
Keukuks kraftverk, USA. 
Kraftverksföreningen.

Den första större lågtrycksanläggning som 
amerikanerna byggde med den nya vertikala enhjuliga 
turbinuppställningen var Keokuk kraftverk i Mississippi- 
floden, Iowa, där en första utbyggnadsetapp avsluta
des 1911.1 verket tillgodogjordes i varje turbin ett 
flöde av 92 m3/s vid 9,8 meters fallhöjd vilket gav en 
effekt av 7 500 kW. När verket var fullt utbyggt hade 
inte mindre än 30 lika stora aggregat installerats. 
Keokuk fick en direkt efterföljare några år senare vid 
Cedar Rapid utanför Montreal i Canada där ett 
vattenfall i Saint Lawrencefloden utnyttjades. I Cedar 
Rapids kraftverk som byggdes 1912-15 monterades 
först nio och efter några år ytterligare tre stora 
enhjuliga aggregat med turbiner som utvecklade 8 000 
kW vid flödet 105 m3/s, 9,1 meters fallhöjd och 56,6 
varv/min.

I byggnadsorganisationen för Cedaranläggningen 
var flera svenska ingenjörer verksamma, däribland 
civilingenjörerna Gösta Richert, Sven Pers, Erik Mårs 
och W. Dan. Bergman, den senare som chef för det 
mekaniska och vattenkrafttekniska konstruktions
kontoret. Richert och Pers anställdes 1915 vid 
Vattenbyggnadsbyrån (VBB) i Stockholm medan 

Bergman 1919 grundade Sveriges första lättmetall- 
gjuteri i Södertälje, senare känt som Wedaverken.

Med de båda nordamerikanska kraftverken vid 
Keokuk och Cedar Rapids introducerades det moderna 
kraftverksaggregatet. Alla efterkommande kraftverk av 
större betydelse har utformats efter samma principer 
som dessa två, där alltså turbinerna utförts som stora, 
snabblöpande, vertikalaxlade, enhjuliga maskiner med 
drivvattnet tillfört genom spiralformade inlednings- 
partier och där generatorerna varit direkt kopplade till 
turbinaxlarna utan mellanväxlar.

Olten-Gösgens kraftverk i Aare, Schweiz, var det första lågtrycksverke 
i Europa med en modern turbininstallation.
Foto Lasse Brunnström, 1994.
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I Europa tog kraftindustrin snabbt till sig den nya 
lågtryckstekniken i samband med utbyggnad av lägre, 
flödesrika fallhöjder. Schweizarna blev först med ett 
kraftverk som byggdes 1914-17 vid Olten-Gösgen i 
Aa re/Rhen och försågs med turbinutrustning från 
Escher Wyss i Zürich. Här utnyttjades en fallhöjd av 
15,6 meter som gav varje turbin en effekt av 8 800 hk 
(6 500 kW) vid flödet 56 m3/s.

Även i Sverige följde man den amerikanska 

utvecklingen med stort intresse. Redan 1917 började 
Bergslaget bygga ett kraftverk vid Forshuvudforsen i

Dalälven med maskineriet utfört efter de nya rönen. 
Verket togs i drift 1921-1922 med två stora enhjuliga 
francisturbiner som vid 10,7 meters fallhöjd och 83,3 
varv/min vardera slukade en vattenmängd av 70 mVs 
och utvecklade 7 700 hk (5 700 kW). Turbinerna 
tillverkades av Nydqvist & Holm och Verkstaden och 
hade det mycket höga specifika varvtalet 396 varv/min 
Forshuvudforsens kraftverk projekterades av 
Vattenbyggnadsbyrån (VBB) där bland andra de 
tidigare nämnda civilingenjörerna Gösta Richert och 
Sven Pers hade erfarenhet från Cedar Rapids.

1 Sverige introducerades den moderna enhjuliga, vertikalaxlade turbinen 1921 i Forshuvudforsens kraftverk i Dalälven. Foto Bengt Spade, 1978.
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Sektionsritning till 
Forshuvudforsens kraftverk 
som bl.a. visar vattenvägar 
och maskinuppställning. 
VBB.

V&77 ; EV/r/?>7^71^7/r. 
/m^rirzrTyv-r/ofVEr/v. 

7w7/-^e/y/o/7. PL. G

STOCKHOLM DEN ?2.2. I^ZI_

Kaplanturbinen
I den nya generation vattenkraftverk som introducera
des med Keokuk, Cedar Rapids, Olten-Gösgen och 
Forshuvudforsen hade man installerat turbiner med 
nästan alla de goda egenskaper som länge 
eftersträvats. I ett speciellt avseende hade emellertid 
den nya tekniken en svaghet, snabblöparturbinernas 
verkningsgrad sjönk nämligen hastigt när de gick med 
delbelastningar. Egenskapen var inte oväntad. Kon
struktörer och tillverkare hade i sina turbinprovningar 
konstaterat att ju högre specifikt varvtal en turbin 
hade, desto snabbare föll dess verkningsgrad när 
turbinen inte fick gå med den belastning den var 
beräknad för. Detta saknade dock betydelse när en 
snabblöpare inte behövde köras på delbelastningar. Så 
var exempelvis fallet när vattendragets flöde kunde 
regleras eller då flera turbiner fanns i anläggningen. 
Turbiner av snabblöpartyp var därför olämpliga om 
dessa förhållanden antingen saknades eller endast 
kunde tillämpas i begränsad omfattning. Kraftverkens 
verkningsgrad kunde då bli så låg att verksamheten 
inte var ekonomiskt lönsam.

Verkningsgrad, %

Långsamlöpare

Snabblöpare

Effekt

I/erkningsgradskurvor för långsamlöpare och snabblöpare av 
francistyp. III. Bengt Spade.
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Under 1910-talet hade flera turbinkonstruktörer i 
Europa och USA arbetat med att höja francisturbinens 
specifika varvtal. Gemensamt för deras insatser var att 
man försökte öka flödet genom löphjulet samtidigt 
som man minskade diametern. Ansträngningarna 
ledde till att vattnets väg genom löphjulet successivt 
gick från radiell/diagonal genomströmning till axiell.

En av dem som ivrigast sökte efter en lösning på 
turbinproblemet var österrikaren Viktor Kaplan (1876- 
1934), verksam som assisterande professor vid Tyska 
Tekniska Högskolan i Brünn (nuvarande Brno i 
Tjeckien). Kaplan arbetade mycket metodiskt med små 
modellturbiner som hade 184 mm löphjulsdiameter 
och som han själv tillverkade med enkla medel i 
högskolans verkstad. Modellturbinernas skövlar 
utformade han av koppar så att de lätt kunde böjas till 
önskad form.

Kaplans undersökningar och experiment ledde så 
småningom till en ytterst snabbgående turbin med 
axiell strömning genom ett löphjul som endast hade ett 
fåtal korta propellerliknande skövlar. Det specifika 
varvtalet för turbinen beräknades till 800 varv/min, en 
prestation som ingen tidigare hade uppnått med en 
vattenturbin. Verkningsgraden var tillfredsställande 
men endast vid en viss belastning. Över och under 

denna sjönk den på snabblöparvis kraftigt. Kaplan fick 
då idén att för hand vrida skovlarna något. Det visade 
sig därvid att man fick turbinens bästa verkningsgrad 
vid en annan belastning. Vid de fortsatta försöken 
konstaterade Kaplan att varje skovelvinkel motsvarade 
en högsta verkningsgrad vid en viss belastning. Kaplans 
nästa tanke var att försöka förena alla dessa "del
turbiner" till en enda. Han konstruerade därför en 
modellturbin där skovlarna under drift kunde vridas 
utifrån. På så sätt kunde turbinen ställas om så att den 
fick rätt skovelvinkel och därigenom högsta möjliga 
verkningsgrad för varje aktuell belastning. Därigenom 
förenades i princip delturbinernas bästa egenskaper till 
en enda.

Kaplan hade sin turbinkonstruktion klar 1913 och 
efter att ha fått patentskydd visade han upp den för 
turbintillverkarna. De tyska och schweiziska verkstä
derna var dock osäkra på turbinen och kunde därför 
inte besluta sig om de skulle skaffa sig rätt till licenstill
verkning eller inte. Däremot var tre andra verkstäder 
intresserade, däribland Verkstaden, Kristinehamn, och 
träffade avtal om tillverkning. Redan 1914 hade 
Verkstaden tillverkat en turbin med 700 mm löphjuls
diameter som också testades med gott resultat.

Kaplanturbinens fortsatta utveckling kom emeller
tid att bromsas upp av världskriget 1914-19. Under

denna för Europa dystra tid fortsatte arbetet med att 
konstruera en anläggningsturbin av bruksföretaget 
Stahlhütte und Turbinenfabrik Ignaz Storek i Brünn, 
med vilket Kaplan hade ett nära samarbete. Vid krigets 
slut började Storek att tillverka kaplanturbiner och den 
första installerades 1919 i M. Hofbauers Witwes 
textilfabrik vid Velm i nordöstra Österrike. Turbinen 

hade en horisontell axel och presterade 26 hk (19 kW) 
vid 3,0 meters fallhöjd. Tre år senare hade Storek 
tillverkat ett hundratal kaplanturbiner.

Kaplans modellturbin med 
vridbara löpskovlar.
Foto Tekniska Museet.

Den första kommersiella 
kaplanturbinen, levererad 
1919 till en österrikisk 
textilfabrik. Kaplan-Lechner: 
Theorie und aundbau...
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Turbinvalet till Lilla Edets 
kraftverk
Under 1908 förvärvade svenska staten fallrätterna vid 
Vargön och Lilla Edet i Göta älv vilket innebar att all 
fallhöjd i älven nu disponerades av Vattenfall för 
kraftutvinning. I Vargön hade man dessutom nyckeln 
till det väldiga reglermagasin som Vänern utgör. 
Utbyggnaden av de båda fallen dröjde tills vidare, men 
under första världskriget ökade efterfrågan på elkraft 
starkt och staten beslöt då att bygga ut Lilla Edet som 
var det högre av de två fallen. Byggnadsarbetena sattes 
igång 1918 och kraftverket var närmast tänkt att 
försörja Västra stambanan med elkraft vid en planerad 
elektrifiering av järnvägsdriften.

Turbinvalet till Lilla Edet blev inte så alldeles 
självklart. Fallhöjden var bara 6,5 meter och

utbyggnadsvattenföringen mycket hög, vid projekte
ringen bedömdes den till 300 m3/s i ett inledande 
stadium och efter full utbyggnad 900 m3/s. Dessutom 
var det trångt om utrymme. På den ena sidan av 
byggplatsen låg en gammal sluss från 1600-talet och 
på den andra en industrianläggning. Sedan frågan 
hade stötts och blötts inriktade man sig på att i en 
första etapp installera fem vertikalaxlade tvåhjuliga 
francisturbiner på 6 600 hk (4 900 kW) vardera, i en 
andra etapp fyra enhjuliga maskiner av francistyp med 
effekten 5 400 hk (4 000 kW) och i en slutlig etapp 
fyra turbiner av samma typ som första etappens. 
Förslaget till turbinval med förhållandevis små, 
långsamtgående en- eller flerhjuliga enheter visar på 
den osäkerhet som just då rådde hos en turbin- 
beställare när stora förändringar stod för dörren i 
utvecklingen av lämpliga maskiner.

Olika förslag från 1919 till 
utbyggnad av Lilla Edets 
kraftverk. Vattenfall.

i/l

/tonfur ov mojh/notafion mo<3 

/3 aggregat om 6600 hhr effchf

/<l___ .____- 8000 -
O - - /OOOO -
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Interiör från Lilla Edets 
kraftstation. Närmast i bild 
kaplanaggregatet. Foto 
Bengt Spade, 1981.
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När kriget var slut sjönk efterfrågan på elektrisk 
kraft mycket snabbt och efter direktiv från statsmak
terna dämpades takten på byggnadsarbetena vid Lilla 
Edet. Den nya situationen gav de turbinansvariga ett 
välkommet andrum beträffande maskinvalet.
Vattenfalls ingenjörer hade med stort intresse följt 
utvecklingen på turbinfronten i Europa och USA men 
behövde nu bilda sig en egen uppfattning om alla de 
varianter som tillkallade experter och tillfrågade 
leverantörer rekommenderade. Ett eget turbin- 
laboratorium ställdes därför i ordning 1920 i den 
gamla slussen vid Lilla Edet för provning av modellhjul i 
skala 1:6. Laboratoriet drevs under ledning av en 
särskild turbinspecialist, den tyske diplomingenjören 
Hugo Munding som hade anställts 1920. Munding 
hade dessförinnan under flera år arbetat med turbin- 
konstruktioner i USA.

Tack vare Vattenfalls särskilda engagemang i 
turbinvalet till Lilla Edets kraftverk undgick man att 
fastna för en lösning som på sikt hade kunnat visa sig 
mindre lämplig. Av alla de mer eller mindre vidlyftiga 
förslag som kom fram i sammanhanget var den tyske 
ingenjören Franz Lawaczecks omformarturbin det 
kanske mest spektakulära. I denna skulle långsamt- 
gående turbiner driva seriekopplade pumpar, vars 
uppgift var att leverera vatten under högt tryck till en 
turbin av peltontyp. Peltonturbinen skulle därigenom 
ha fått ett betydligt högre varvtal än vad en lågtrycks- 
turbin med motsvarande effekt hade kunnat åstad
komma. Den snabbgående högtrycksturbinen skulle ha 
kopplats direkt till en generator som till följd av det

Kombinator för kaplanturbin från 1930 med "hästhuvudet" märkt med Verkstadens, 
Kristinehamn, initialer. Lanforsens kraftverk. Foto Bengt Spade, 1992.

höga varvtalet hade fått behändiga dimensioner. För 
Lilla Edet var det tänkt att utforma varje aggregat med 
sex turbinpumpar och en peltonturbin på 12 800 hk (9 
400 kW), som vid ett vattentryck som motsvarade 325 
meters fallhöjd skulle ha gått med 375 varv/min. 
Systemets beräknade verkningsgrad, 58 %, var dock 

avskräckande låg.
Under byggnadstiden för Lilla Edets kraftverk hade 

Vattenfall även uppmärksammat Viktor Kaplans 
turbinkonstruktion. Korrespondens inleddes därför 
med honom 1919 när kriget var slut. Kontakten ledde 
till att Kaplan och Ignaz Storek 1920 offererade en 
10 000 hk (7 400 kW) kaplanturbin. Leveransvillkoren 
och den tekniska utformningen av sugröret var dock 
sådana att anbudet förkastades. Vid samma tidpunkt 
hade Verkstaden i Kristinehamn återupptagit kontak
ten med Kaplan och 1921 träffades ett avtal med 
honom om licenstillverkning. I Kristinehamn tog man 
då också på sig uppgiften att utforma ett pålitligt 
reglersystem för löphjulsskovlarnas vridning, vilket 
också löstes på ett elegant sätt under ledning av Elov 
Englesson (1884-1962), Verkstadens dåvarande 
chefskonstruktör.

I Englessons reglerkonstruktion placerades 
servomotorn för löphjulsskovlarnas vridning inne i 
själva löphjulsnavet. De kontinentala kaplanturbinerna 
hade motorn monterad på axeln mellan turbinen och 
generatorn med en mekanisk överföring till skovlarna, 
ett från driftsynpunkt mindre lämpligt arrangemang. 
Englessons lösning innebar att servomotorn kunde 
kopplas direkt till skovlarna. Motorn drevs vidare med 
tryckolja vilket gjorde manövreringen behändigare. 
Tryckoljan och en lång stång, styrstiftet, som påverkade 
en styrventil inne i själva servomotorn, fördes ner till 
navet genom generator- och turbinaxeln som för 
ändamålet var urborrad i hela sin längd. Oljan leddes in 
i axelns övre del genom en trycktät anordning och 
stiftet styrdes via en kurva på axelns topp. Kurvans 
rörelse erhölls i sin tur med en reglerstång från 
turbinregulatorn. Arrangemanget med den hästhuvud- 
liknande styrkurvan (eller kombinatom) på generator
toppen var länge karaktäristiskt för Verkstadens 
kaplanturbiner.

Vattenfalls försök i Lilla Edet-laboratoriet ledde så 
småningom till övertygelsen att turbiner med 10 000 
hk borde vara lämpligast för Lilla Edet. Förfrågan på 
sådana maskiner gick därför ut till turbinverkstäderna 
och nu tvekade tillverkarna inte längre att offerera så 
stora turbiner för en så förhållandevis låg fallhöjd som 
Lilla Edets. I december 1921 hade man fått offerter
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från flera europeiska verkstäder, däribland på en 
kaplanturbin från Verkstaden som ansåg sig ha löst 
kvarvarande tekniska problem. Efter att staten tillskjutit 
arbetslöshetsmedel 1922 för att kraftverket skulle 
kunna byggas färdigt, beställdes en kaplanturbin hos 
Verkstaden och två lawaczeckturbiner hos den svenske 
licenstagaren AB Finshyttan, Filipstad.

Både kapłan- och lawaczeckturbinerna hade de 
mycket höga specifika varvtalen 712 respektive 643 
varv/min, motsvarande ett verkligt varvtal av 62,5 varv/ 
min. Kaplanturbinen slukade dessutom en vatten
mängd av 195 m3/s, ett flöde som ingen turbin tidigare 
hade kunnat tillgodogöra sig. Men inte nog med detta. 
Turbinerna var både till effekt och omfång de dittills 
största enhjuliga vattenturbinerna i världen.

I tabellen på sid. 152 görs en jämförelse mellan 
prestanda för några olika svenska turbiner från åren 
kring 1920. Av tabellen framgår särskilt den snabba 
utvecklingen av effekt, flöde och specifikt varvtal.

Lawaczeckturbinen var en ny konstruktion som 
hade vidareutvecklats ur pumpturbinerna till de 
omformarturbiner som under en tid figurerat bland 
maskinalternativen till Lilla Edet. Turbinerna hade fasta 
löphjulsskovlar och hög verkningsgrad, men dock bara 
i närheten av toppeffekten. Turbintypen som senare

Phjulet till Lilla Edets kraftverk under sammansättning i Kristinehamn. 
angst ner till höger i bild syns en mindre kaplanturbin. Kvaerner.

Lawaczeckiöphjui till Lilla Edets kraftstation. Kraftverksföreningen.

kom att räknas till gruppen propellerturbiner lämpade 
sig därför bäst för att antingen gå med full belastning 
eller för att stå stilla. Den skiljer sig därigenom från 
kaplanturbinen som med sin omställbarhet hade de 
bästa förutsättningar att följa variationerna i belast
ningen. Med Göta älvs ojämnheter i vattenföringen 
före Vänerns reglering 1938 medförde bestyckningen 
av Lilla Edets kraftverk med både kapłan- och 
lawaczeckturbiner en utmärkt kombination och en 
garanti för att hela verket skulle kunna gå med hög 
verkningsgrad oavsett vattenföring.
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Sektionsritning till Lilla 
Edets kraftstation med 
kaplanturbinen till vänster. 
Vattenfall.

PLH

E "Tilloppsspiralen 
H Inspektionsging 
M Verkstad 
R Pumpcentral 
RA Kylvattenpumpar och 

kompressor
S Nödfallstrappo frän 

inspektionsgängen 
Y Regulatorer med ojje- 

pumpar, for aggregat H 
och III sedda som spe
gelbilder

MASKINSTATIONEN
LÄNGDSEKTION GENOM TURBINCENTRUM

Jämförelse mellan kapłan- och francisturbiner

Kraftverk Typ* År Flöde Fallh. Effekt Varvtal Spec.varvtal
m3/s m kW rpm rpm

Älvkarleby** F 1915 18,5 15,6 2 400 150 275
Untra** F 1918 40 12,4 3 865 125 375
Forshuvud F 1921 70 10,7 5 700 83,3 396
Lilla Edet K 1926 195 6,5 10 300 62,5 712

* F=francis, K=kaplan
** Avser varje enskilt turbinlöphjul

Valet av turbiner till Lilla Edet kan betraktas som 
oerhört djärvt och föregicks säkert av stor vånda hos 
de ansvariga trots leverantörernas garantier. Här 
handlade det om turbiner som hade en sådan storlek 
och var av sådana typer som man inte hade någon 
tidigare erfarenhet av. Vad som inte får glömmas i 
sammanhanget är att Vattenfall då var ett ungt och 
ganska litet affärsverk som inrymde mycket av den 
tidens högteknologi. Under sådana förhållanden tas

ofta än idag djärva språng ut i det okända. Turbinvalet 
påverkades dessutom indirekt av statsmakterna. I den 
lågkonjunktur med stor arbetslöshet som då rådde 
hade arbetslöshetsmedel anvisats för att kraftverket 
skulle kunna byggas färdigt. Det framhölls då bland 
annat som önskvärt att en så stor del som möjligt av 
den maskinella utrustningen skulle tillverkas vid 
svenska verkstäder.
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Verkningsgradskurvor som 
erhölls vid provningen av 
Lilla Edets turbiner. 
Vattenfall.

Arbetet med att bygga färdigt Lilla Edets kraftverk 
försenades omkring ett och ett halvt år till följd av 
långvariga strejker. De tre maskinaggregaten kunde 
därför inte tas i bruk förrän under första hälften av 
1926 och invigningen av kraftverket ägde rum den 2 
juni. Arbetena vid Lilla Edet hade då pågått i åtta år. 
Den av många emotsedda föreskrivna turbin- 
provningen skedde under maj och juni 1926. Resulta
tet överträffade vida förväntningarna. Alla tre 
turbinernas prestanda översked betydligt de garante
rade värdena. Särskilt visade kaplanturbinen upp 
provningsresultat som närmast måste ha förefallit 
otroliga för de provningsansvariga. Turbinens högsta 
verkningsgrad mättes till hela 92,5 % - tidigare hade 
vattenturbiner knappast nått högre verkningsgrad än 
85-90 % - och inom effektområdet 2 000-14 000 hk 
(1 500-10 300 kW) översteg verkningsgraden hela 
tiden 80 %. Turbinen visade sig dessutom vara så stark 
att provningsutrustningen inte förmådde mäta dess 
toppeffekt som översteg 15 000 hk (11 000 kW).

Provningsresultaten från Lilla Edet togs emot av 
kraftindustrin både här hemma och utomlands med 
största förundran och förväntan. Man insåg att i 
Kaplans konstruktion hade man fått just den turbin 
som behövdes för att exploatera flödesrika vattendrag 
med låg fallhöjd. Den efterkommande utvecklingen av 
kraftverksbyggandet bekräftade också att så var fallet 
och Lilla Edets kraftverk blev därigenom ett av de 
ryktbaraste av alla vattenkraftverk.

Under de fyra år som Verkstaden arbetade med 
den stora kaplanturbinen till Lilla Edet beställdes och 
levererades även ett antal små maskiner av samma typ. 
De första beställningarna gjordes redan 1922 till 
Strömsborgs kommunala kraftverk i Gavleån vid Gävle, 
Hörle Bruks kraftverk i Lagan, Forsviks Bruks kraftverk i

Forsviksån utanför Karlsborg samt Delary Bruks 
kraftverk i Helgeån. Den lilla Forsviksturbinen på 100 
hk (74 kW) blev först färdig och togs i bruk redan 
1922. Av dessa första kaplanturbiner är endast Hörle 
Bruks fortfarande (1997) i drift. Den är därmed landets 
och kanske en av världens äldsta brukbara kaplan
turbiner. Turbinen till Delary monterades med horison
tell axel. Arrangemanget blev emellertid inte så lyckat 
och fick därför inte någon efterföljare förrän 
rörturbinen introducerades.

h
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Sammanställningsritning till den 
lilla Forsviksturbinen från 1922. 
KMW.
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Kraftverket vid Hörle. Foto Bengt Spade, 7978.
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Vattenturbiner efter 1925
Med kaplanturbinens genombrott 1926 i det svenska Lilla Edets kraftverk fick 
kraftindustrin en turbintyp med de egenskaper som man dittills hade saknat.
Man förfogade nu över en vattenturbin som även gjorde utbyggnad av vattenfall 
med låg fallhöjd och stor vattenföring möjlig. Vad gäller nya turbintyper så 
avstannande utvecklingen i stort sett efter kaplanturbinen. Däremot skedde en 
successiv anpassning av de tre viktigaste turbintyperna, francis-, kapłan- och 
peltonturbinerna, mot allt större effekter och för de två förstnämnda även mot 
högre fallhöjder. Till skillnad mot själva turbinerna har styrutrustningarna 
genomgått stora förändringar. Särskilt uppmärksammad är utvecklingen från 
mekanisk-hydrauliska pendelregulatorer via elektrohydrauliska styrverk till 
datoriserade hydrauliska styrsystem av högtryckstyp.

1920-talet innebar en måttlig ökning av landets 
konsumtion av elkraft och vid fortsatta vattenkraft
utbyggnader kunde de kvarvarande större vattenfallen 
i landets södra och mellersta delar utnyttjas. Förhållan
dena kom däremot att ändras under 1930-talet när 
den outbyggda vattenkraften började ta slut i 
Sydsverige. Den gamla tanken på att föra ner kraft 
söderut från de stora och energirika norrlandsälvarna 
började då realiseras. Intresset inriktades till att börja 
med mot Indalsälven eftersom denna låg geografiskt 
närmast. En förutsättning för den långväga kraft
transporten var dock att ett nytt elektriskt överförings
system med högre spänning infördes. Så skedde också 
med systemspänningen 220 000 volt som introducera
des vid mitten av 1930-talet.

Utbyggnaderna i Indalsälven inleddes av Krångede 
AB som 1936 tog ett mycket stort kraftverk vid 
Krångedefallen i drift. Efter Krångede följde Vattenfall 
1939 med ett stort kraftverk vid Stadsforsen.

Andra världskriget innebar i likhet med första 
världskriget att handelsutbytet över haven blev svårare 
för att inte säga helt omöjligt. Med försörjnings
problemen från första världskriget i färskt minne 
övertog därför svenska staten snabbt ansvaret för 
landets varuförsörjning och genomförde omfattande 
ransoneringsåtgärder. Varuknappheten berörde även 
landets energiförsörjning. Industriproduktionen som 
särskilt under senare delen av 1930-talet ökat hade 
samtidigt gjort landets näringsliv och kommunikationer 
allt mer energiberoende. När den viktiga importen av 
kol och olja stördes av krigshandlingarna ledde detta 
därför bland annat till en kraftigt ökad efterfrågan på 
elkraft. Följden av den stundtals besvärliga energi
situation som kristiden förde med sig blev en stegrad 
utbyggnad av landets vattenkrafttillgångar.

Krigsåren med dess forcerade utbyggnad i framför 
allt Indalsälven visade att det inte längre innebar några 
tekniska problem att föra ner de väldiga kraftmängder 
som kunde utvinnas ur Norrlandsälvarna till mellersta 
och södra Sverige. Förhållandet uppmärksammades 
snart av landets politiska ledning som insåg att 
tillgången till stora mängder billig energi av inhemskt 
ursprung borde bli en av hörnstenarna i en planerad 
välståndshöjning. Mot bakgrund av denna inställning 
inleddes en systematisk exploatering av vattenkraften i 
Norrlandsälvarna vid mitten av 1940-talet och en 
utbyggnadsepok som varade under fyra decennier tog 
sin början. Endast de två längst bort belägna älvarna, 
Kalixälven och Torneälven, undgick utbyggnad. 
Projekterade kraftutbyggnader av Umeälvens största 
biflöde Vindelälven samt Piteälven avstyrdes dessutom 
av naturmiljöskäl.

Vid kraftutbyggnaderna i de stora norrländska 
älvarna kunde de tekniska lösningar som hade utarbe
tats årtiondena innan i syd- och mellansvenska anlägg
ningar genomgående tillämpas och vidareutvecklas. 
Kunskap och erfarenheter av vattenbyggnaders, 
vattenvägars och maskineriers utformning hade man 
redan i stor utsträckning skaffat vid dessa tidigare 
anläggningar. Nu handlade det istället om en upp- 
skalning av byggnaders och maskiners dimensioner, 
framtagning av rationellare arbetsmetoder vid främst 
damm-, kanal- och bergarbeten samt en utökning av 
överföringskapaciteten.

Kraftverksmaskinernas storleksökning blev 
nödvändig eftersom man i Norrland hade helt andra 
förutsättningar än söderut. Här var flödena genomgå
ende stora och för att hålla nere anläggningskostnade
rna samlades dessutom vattendragens forsar och fall 
till avsevärda fallhöjder med hjälp av omfattande
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arbeten. Detta i kombination med strävan att installera 
så få maskinaggregat som möjligt ledde till en ständig 
ökning av maskinstorlekarna. Denna kulminerade 1983 
under utbyggnadsepokens sista del med ett mycket 
stort maskinaggregat till Harsprångets kraftverk i Stora 
Luleälven. Aggregatets turbin hade en effekt av inte 
mindre än 469 000 kW.

Francisturbinens fallhöjd 
och effekt ökar
Efter första världskriget följde en långvarig ekonomisk 
nedgång i näringslivet som bland annat ledde till att 
krigsårens starkt ökande efterfrågan på elkraft avtog. 
Takten på vattenkraftutbyggnaderna drogs därför ner 
och under 1920-talet uppfördes endast ett fåtal

vattenkraftverk i landet. Av dessa blev Lilla Edets 
kraftverk i Göta älv mest uppmärksammat till följd av 
den lyckade installationen 1926 av en kaplanturbin. 
Med denna inleddes en ny epok i vattenkraft
byggandet i och med att kraftindustrin nu även hade 
en turbin som var lämplig för låga fallhöjder.

Den nya lågtryckstekniken hade i sina huvuddrag 
introducerats några år tidigare vid Forshuvudforsens 
kraftverk i Dalälven som tagits i drift 1921. Tekniken 
innebar att vattenkraftverkens maskinaggregat försågs 
med enhjuliga, vertikalaxlade turbiner. För att minska 
strömningsförlusterna fördes drivvattnet till turbinerna i 
spiralformede tilledningspartier. Turbinerna som hade 
höga specifika varvtal kopplades direkt till generatorer
na. Med generatorerna monterade över turbinerna 
kom kraftstationerna med den nya tekniken att byggas 
på höjden och inte som tidigare på bredden.

Kraftstationerna växte på höjden med de högresta kaplanaggregaten. Bilden visar den nästan kyrksalsliknande maskinhallen i Laholms kraftverk med dess 
majestätiska maskinaggregat. Kraftverksföreningen.
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Vid utbyggnader av låga fallhöjder fick 
francisturbinen nu maka på sig och lämna plats för den 
effektivare kaplanturbinen. Sedan 1920-talet har 
kaplanturbinens fallhöjdsområde utvidgats och steg för 
steg närmat sig 70 meter. Samtidigt har francisturbinen 
erövrat mark från peltonturbinens område och idag

Principskiss av Norrfors 
kraftverk.
1. intag för drivvatten.

tillverkas francisturbiner för fallhöjder över 600 meter. 
Förskjutningen i fallhöjdsområdena har sin grund i att

2. Vertikal plåttub i schakt.
3. Turbin i turbinschakt.
4. Utloppstunnel.

alla tre turbintyperna har mindre goda egenskaper i de 
lägsta delarna av sina fallhöjdsregister.

5. Axel mellan turbin och 
generator.

6. Generator.

Sveriges högsta utbyggda fallhöjd, 313 meter, 
utnyttjas i Sten sjöfallets kraftverk som ligger i övre

7. Kraftstation över mark. 
Bild Vattenfall.

delen av Hårkan, ett biflöde till Indalsälven. Kraftverket 
byggdes åren 1966-1968 och är försett med en
francisturbin som har effekten 95 600 kW.

Samtidigt med kraftverket vid Lilla Edet tog 
Vattenfall 1926 i drift ett kraftverk vid Norrfors i
Umeälven. I sitt nedersta lopp bildar Umeälven ett 
omfattande fallkomplex med fem forsar som har drygt 
70 meters samlad fallhöjd. Vid 1920-talets utbyggnad 
valde man Norrforsen som är den brantaste. Den 
utbyggda fallhöjden blev därför 39 meter.

Detta norrländska kraftverk, med flera intressanta 
tekniska lösningar som banade väg för senare tiders 
storkraftverk, kom emellertid att hamna i skuggan av 
Lilla Edet och framgångarna med kaplanturbinen. 
Kraftverket har därför inte fått den uppmärksamhet 
det förtjänar.

Förutom de omfattande och tekniskt avancerade 
dammbyggnader och tunnlar som utfördes för Norrfors 
kraftverk fick även turbinmaskineriet och delar av 
vattenvägarna en intressant utformning som i några 
avseenden blivit förebild för efterkommande verk. 
Vattenvägar med vertikala plåttuber i berg och lång 
utloppstunnel hade införts redan vid Porjus kraftverk 
drygt tio år tidigare. Nytt var däremot arrangemanget 
med de två francisturbinerna för vardera 13 200 kW. 
Varje turbin utfördes med ett löphjul och monterades 
med vertikal axel i schakt nere i berget. Tillförseln av 
driwatten skedde via plåtspiraler (spiralskåp) som 
kringgjutits med betong. Turbinarrangemanget var 
naturligtvis i första hand en efterföljare till Forshuvud- 
forsens men det var första gången som det förekom 
vid högre fallhöjd i ett svenskt kraftverk. I det avseen
det var det för övrigt en förminskad variant av den 
mycket avancerade turbininstallationen som var avsedd 
för Harsprångets första kraftverk. Detta projekterades 
och började byggas av Vattenfall under första världskri
get men slutfördes aldrig.

I ett speciellt avseende fick Norrfors kraftverk en 
ovanlig utformning. Eftersom man var rädd för att 
personal, generatorer och övrig utrustning skulle bli 
dränkta vid en eventuell inträngning av vatten nere vid 
de djupt liggande turbinerna delades maskineriet upp. 
Generatorerna placerades sålunda i ett maskinhus ovan 
mark och mellan turbinerna nere i berget och 
generatorerna uppe på markytan monterades drygt 20 
meter långa axlar. I Sverige hade en sådan 
långaxelstation tidigare byggts 1894-1896 vid 
Hissmofors kraftverk i Indalsälven. Långaxelstationer 
har sitt ursprung i de stora kraftverk som byggdes i 
början av 1890-talet vid Niagarafallen i USA och 
Kanada. Efter Norrfors har bland andra kraftverken vid 
Turefors (1933) i Emån, Karåsen (1936) och Brattforsen 
(1941) i Svartälven, Ankarsrum (1938) i 
Botorpsströmmen, Skogsforsen (1938) i Ätran, 
Sunnerstaholm (1941) i Voxnan samt Järnvägsforsen 
(1976) i Ljungan utförts som långaxelstationer.

Kraftverket vid Norrfors blev inte mer än drygt 30 
år gammalt. Eftersom endast en ringa del av forsarnas 
väldiga kraftresurser utnyttjades byggdes ett nytt 
kraftverk under 1950-talet, Stornorrfors, vilket togs i
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drift 1958. Norrfors kraftverk lades därefter ner. Det 
revs till viss del och överdämdes.

Under 1928 togs ytterligare två norrländska 
kraftverk i drift som fick samma tekniska utformning 
som Forshuvudforsens kraftverk. Det ena, Hammarfor

sen i Indalsälven, utnyttjade 19,5 meters fallhöjd i 
landets yngsta vattenfall, uppkommet 1796 vid 
Magnus Huss ("Vild-Hussen") våldsamma torrläggning 
av Ragundasjön. Det andra, Krångfors i Skellefteälven, 
byggdes till att börja med ut för 24 meters fallhöjd.
Båda kraftverken försågs med två stora vertikalaxlade 
maskinaggregat vars enhjuliga NOHAB- respektive 
KMW-tillverkade francisturbiner utvecklade 12 100 
respektive 12 500 kW. De bägge kraftverken har 
senare kompletterats med ytterligare maskinaggregat 
av kaplantyp eftersom deras fallhöjder är mindre 
lämpade för större francisturbiner.

I södra Sverige byggde Sydkraft åren 1928-1929 
ett större kraftverk vid Karsefors i Lagan som med 26 
meter har den högsta fallhöjden i hela Lagansystemet. 
Karseforsens strömfall tillhörde staten och avsikten var 
att det skulle ge kraft till en framtida järnvägs- 
elektrifiering. Eftersom Vattenfall inte var etablerat i 
Sydsverige arrenderades fallet ut till Sydkraft som också 
förband sig att förse SJ med elkraft. Kraftverket 
utrustades med två maskinaggregat som under några 
år var störst i Sverige. De KMW-tillverkade francis- 
turbinerna utfördes efter modernaste principer och fick 

vardera en effekt av 16 200 kW.
De större vattenkraftverk med francisturbiner som 

har nämnts här skulle sannolikt ha utrustats med 
kaplanturbiner om de byggts bara ett årtionde senare. 
Under 1920-talet behärskade emellertid turbin- 
teknikerna ännu inte konsten att konstruera och 
tillverka kaplanturbiner för de aktuella fallhöjderna, 19- 
39 meter. Att konstruera kaplanturbiner medförde 
svårigheter av annan art än vad man var van vid från 
francisturbiner. Till de nya problem som man nu 
ställdes inför hörde bland annat materialerosion 
genom kavitation samt komplicerade hållfasthets- 
beräkningar för löphjulens skövlar, skovellagring och 
skovelreglering. Dessa problem ökade dessutom med 
högre fallhöjd och därmed sammanhängande högre 

varvtal.
1920-talets lugna utbyggnadstakt av vattenkraften 

fortsatte till mitten av 1930-talet då efterfrågan på 
elkraft började öka från framför allt industrin. Dess
utom blev den politiska oro som nu började bli tydlig i 
Europa en pådrivande, om än svårmätbar, orsak till att 
man ville höja graden av självförsörjning i händelse av
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Tvärsnitt genom Brattforsens långaxelstation i Svartälven. Bjurling: Gullspångs Kraftaktie bolag 
1906 - 1981.

krig. Briståren under första världskriget låg inte längre 
bakåt i tiden än 20 år och uppenbarligen förberedde 
man sig på en eventuell avspärrning, inte minst vad 
energiförsörjningen beträffade.

1930-talets kraftverksbyggande kom i än högre 
grad än 1920-talets att präglas av de möjligheter 
kaplanturbinen innebar vid utbyggnad av låga fall
höjder. Två av decenniets mest uppmärksammade 
kraftverk var dock försedda med francisturbiner. Det 
ena var Sillre kraftverk i Indalsälvens biflöde Oxsjöån 
och det andra Krångede kraftverk i Indalsälven. Med 
Sillres turbinutrustning tillgodogjordes den dittills 
högsta fallhöjden i landet, drygt 190 meter, medan 
Krångede som blev Sveriges största vattenkraftverk
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försågs med landets starkaste vattenturbiner.
Kraftverket vid Sillre uppfördes 1930-1933 av 

Vattenfall för att i första hand användas som pump
kraftverk. Pumpkraftverk eller ackumuleringsverk var 
en anläggningstyp som hade börjat bli vanlig i länder 
med mycket värmekraft. Till skillnad från vattenkraften 
är värmekraften trögreglerad. Eftersom värmekraftens 
maskinella utrustning dessutom håller bättre vid en 
jämn och kontinuerlig drift låter man helst denna gå 
långa perioder och med så konstant effekt som 
möjligt. Ett enkelt sätt att ta vara på den överskottsen- 
ergi som med en sådan driftsform uppkommer under 
låglasttid (nätter och helger) är att lagra den med hjälp 
av ett pumpkraftverk eller ackumuleringsverk. I ett 
sådant pumpas stora mängder vatten upp till en högt 
belägen reservoar eller sjö under de tider på dygnet då 
överskottsenergi är tillgänglig och till följd av den låga 
efterfrågan också är billig. Vid tider då kraftbehovet är 
stort vänds systemet och anläggningen går som 
kraftverk. När Motala kraftverk i Motala ström byggdes 
i början av 1920-talet hade Vattenfall planer på att 
utnyttja detta även för pumpning mellan Boren och 
Vättern under lågeffekttid. Förberedelser gjordes också 
för sådan drift men av olika skäl fullföljdes aldrig 
planerna.

Motivet för att bygga Sillre som pumpkraftverk var 
att Vattenfall nästan omgående fått effektbrist i 
Norrfors kraftverks distributionsnät med obalans 
mellan dag och natt. Detta berodde på det snabbt 
ökande inslaget av tung industri vars effektuttag 
varierade starkt under dygnet och veckan. Ett pump
kraftverk antogs då vara lösningen, åtminstone tills 
man kopplat ihop Norrforsnätet med Porjus kraftverk 
längst i norr (vilket skedde 1938) som hade kraft
överskott och med det planerade Stadsforsens kraft
verk i Indalsälven.

I Sillre som blev landets första pumpkraftverk 
utnyttjades fallhöjden mellan Oxsjön och Indalsälven 
med Oxsjön som ackumuleringsmagasin. Maskineriet 
utfördes med en generator för 6 500 kW som även 
kunde drivas som motor. Högtrycksturbinen av 
francistyp och pumpen var monterade på samma axel 
men skilda åt. Vid pumpning drogs aggregatet igång 
av turbinen. När driftvarvtalet var uppnått fasades 
generatorn ihop med kraftnätet. Därefter stängdes 
vattentillförseln till turbinen och generatorn gick över i 
motordrift. Efter att älwattnet släppts in i pumpen var 
aggregatet färdigt att börja det strävsamma arbetet att 
pumpa vattnet 190 meter upp till Oxsjön. Under 1938 
sattes ytterligare ett pumpturbinaggregat in i Sillre

kraftverk. Turbiner, pumpar och kontrollutrustning 
tillverkades av NOHAB i Trollhättan, pumparna dock i 
samarbete med det tyska företaget Vereinigung 
Deutscher Pumpenfabrik i Berlin.

Behovet av pumpackumulering i Sillre upphörde 
under 1980-talet. Kraftstationen byggdes då om och 
1938 års aggregat ersattes med ett nytt som endast 
var avsett för turbindrift. Det ursprungliga maskin
aggregatet står fortfarande kvar som museiföremål.

Allra mest uppmärksammat av 1930-talets 
kraftverksbyggen blev Krångede kraftverk. Denna 
smått legendariska anläggning är det genom tiderna 
största enskilda svenska vattenkraftverket. När verket 
efter två kompletteringar var fullt utbyggt 1944 hade 
det landets största effekt och årsproduktion.
Vattenfalls stora kraftverk vid Olidan i Trollhättan blev 
således till slut distanserat, om än först efter 34 år.

Den stora kraftpotential som fanns i Krångede- 
forsarna hade uppmärksammats redan vid slutet av 
1800-talet av uppfinnaren och industrimännen Gustaf 
de Laval som var på ständig jakt efter energirika 
vattenfall för sina elektrotermiska industriprojekt. Ett 
särskilt bolag, Krångede AB, bildades 1908 för att 
förvärva forsarna som var de energirikaste i Indalsälven. 
Bolaget övertogs 1916 av några större mellansvenska 
bruksföretag. En utbyggnad inleddes dock först 1931 
sedan även Stockholms stad hade anslutit sig.

När Vattenbyggnadsbyrån som var landets främsta 
ingenjörsbyrå inom vattenkraftsfacket projekterade 
Krångede kraftverk utnyttjades branschens alla tidigare 
kunskaper och erfarenheter till det yttersta. Resultatet 
blev också en anläggning som i många avseenden 
visade sig rymma optimala tekniska lösningar. Eftersom 
Krångedeverket kom att tjäna som förebild för flera av 
efterkrigstidens stora norrländska vattenkraftverk 
upplevs det trots sina 60 år som modernt än idag.

Till följd av den höga fallhöjden vid Krångede, 60 
meter, kunde stora delar av kraftverket förläggas under 
mark. Den principiella utformningen påminde beträf
fande turbiner och vattenvägar om det tio år äldre 
Norrfors kraftverk, dock med den viktiga skillnaden att 
hela maskineriet nu placerades nere i berget. Vid 
idrifttagningen 1936 hade två maskinaggregat 
installerats med francisturbiner som presterade 34 900 
kW vid 167 varv/min. Turbinerna var 1936 de starkaste 
i landet och de starkaste som överhuvudtaget hade 
tillverkats vid en svensk turbinverkstad. När verket blivit 
fullt utbyggt 1944 med sex lika stora aggregat uppgick 
den sammanlagda turbineffekten till 210 000 kW och 
årsproduktionen till ungefär 1 600 GWh*.
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LÄNGDSEKTION

Pump

A^r. (5)1 n-Htyłś «jjr. -

Tvärsektion genom Sillre 
kraftstation 1933. 
Generatorn/motorn står 
överst i det vertikalaxlade 
maskineriet, därunder 
turbinen och nederst 
pumpen. Vattenfall.

Under de gångna 60 åren har Krångede 
effektmässigt överträffats flera gånger om medan 
årsproduktionen numera placerar verket på en femte 
plats efter de Vattenfallsägda verken Stornorrfors, 
Harsprånget, Messaure och Letsi. Dessa har en årspro
duktion av 2 300, 2 200, 1 800 och 1 700 GWh.

Turbinerna till kraftverken vid Sillre och Krångede 
återspeglar hur den moderna enhjuliga francisturbin- 
ens fallhöjds- och effektområden ökade kraftigt under 
1930-talet. Utvecklingen mot högre fallhöjder hade för 
övrigt inletts omkring 1920 av turbintillverkaren Escher 
Wyss i Schweiz. I alpländerna hade man vid den tiden 
inlett utbyggnader av fallhöjder som inte bara var höga 
utan också flödesrika. De traditionellt använda 
peltonturbinerna visade sig då mindre lämpliga 
eftersom man ansåg att turbintypens mycket låga 
specifika varvtal gav otillräckliga driftvarvtal vid de 
turbinstorlekar som nu började bli aktuella. En särskilt 
uppmärksammad leverans gjordes av Escher Wyss till 
det norska Vemorks kraftverk vid Rjukan. Här installera
des 1927 en 13 000 kW francisturbin för inte mindre 
än 280 meters fallhöjd. Vemorksturbinen kom att bli 
förebild för senare tiders francisturbiner för mycket 
höga fallhöjder. *

* GWh, gigawattimmar. 1 GWh=1 miljon kWh 
(kilowattimmar)

Turbinhjul till Sillre kraftstation. Foto Bengt Spade, 1992.
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Sektion genom 1933 års 
turbin till Sillre kraftstation. 
Man lägger särskilt märke till 
den smala öppningen vid 
ledskovlarna och den nästan 
ra diel la strömningen genom 
löphjulet som är typisk för 
högtrycksturbiner samt 
turbinaxlen som fortsätter 
genom sugrörskröken ner till 
pumpen. Vattenfall.
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Sektion genom 
Krångede kraftverk. 
Krångede AB.

Samtidigt med fallhöjdsökningarna började man i 
USA att bygga francisturbiner med effekter som 
tidigare varit otänkbara. Här påskyndades utvecklingen 
av de mellanstatliga organ som arbetade med konstbe
vattning och kraftproduktion i de stora floderna i 
mellersta och västra USA.

Redan under 1930-talet fann turbintekniker och 
tillverkare näst intill optimala former för att beräkna, 
tillverka och installera vattenturbiner. När de stora 
svenska vattenkraftutbyggnaderna genomfördes efter 
andra världskriget kunde man därför i stor utsträckning 
stödja sig på redan gjorda erfarenheter och kunskaper 
och istället inrikta sig på den ökning av maskin
storlekarna som kraftindustrin efterfrågade. Under den 
40-åriga utbyggnadsepoken ökade de största 
turbinernas effekter sjufaldigt från 67 000 till 469 000 
kW. Även om kaplanturbinen blev en vattenkraft
maskin av betydelse var det francisturbinen som var 
bäst lämpad för de mäktigaste forsarna och fallen.
Några av epokens mest uppmärksammade leveranser Turbinvåningen i Krångede kraftverk med nitad turbinspiral av stålplåt, snedställda stöttor för 

, .. . . .. . ...... ^ i överföring av aggregat- och vattenlast mot turbinfundamentet, reglerring till ledskovlar,
av denna turbintyp redovisas I en särskild forteckning. stödlager av radialtyp på turbinlock samt turbinaxel. Foto Bengt Spade, 1992.

163



Vattenkraftmaskiner

Sveriges till effekten största turbin levererades 1983 till Harsprångets kraftstation. Fotot taget inne i det väldiga löphjulet. Vattenfall.

En naturlig följd av francisturbinernas ökade effekter 
blev att även dimensionerna tilltog. Detta förde i sin tur 
med sig att verkstäderna började få problem vid 

tillverkning och transport av de allt större och tyngre 
turbindelarna. Särskilt påtagligt blev detta för löp
hjulen. Dessa vågade man inte tillverka i delar för att 
på det sättet underlätta transporten till kraftstatione
rna, något man däremot gjorde med övrig grövre 
turbinutrustning och med kaplanlöphjul. Tillverkarna 
som tidigare hade ägnat sig åt problem som rört sig 
kring strömningsförluster, verkningsgrader och

löphjulsformer fick nu istället skaffa större verkstads
maskiner, modifiera tillverkningsmetoderna och brottas 
med besvärliga transporter. De nya förhållandena 
bromsade i viss utsträckning kraftindustrins begäran 
om större turbiner.

Francisturbinernas löphjul göts ursprungligen av 
grått gjutjärn med nav, skövlar och band i ett stycke. 
Detta gick bra så länge hjulen hade små dimensioner 
och kraven på måttnoggrannhet inte var så uttalade. 
Tillverkningsförfarandet med helgjutna gjutjärnshjul 
gav dock otillräcklig hållfasthet när turbinernas
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Uppmärksammade leveranser av frandsturbiner efter 1940

År Beställare Anläggning och Tillv. Fallh. Effekt
vattendrag m* ** MW***

1943 Vattenfall Torpshammar, Gimån NH 129 67,5
1944 AB Svarthålsforsen Järpströmmen, Indalsälven KMW 64 36,1
1949 Hjälta AB Hjälta, Faxälven KMW 82 66,5
1951 Vattenfall Harsprånget 1-3, St. Luleälven KMW/NH 105 98,0
1953 Blåsjöns Kraft Sippmikk, Sippm.bäcken (Faxälven) Arbrå 148 4,10
1953 Vattenfall Kilforsen, Fjällsjöälven KMW 95 89,2
1953 Tåsans Kraft Tåsan, Tåsan (Klarälven) KMW 261 37.2
1956 Uddeholm Letten****, Lettälven (Klarälven) Maier 180 38,0
1957 Harrsele AB Harrsele, Umeälven KMW 52,6 64,8
1958 Billerud Glava, Glasälven (Byälven) Maier 95 16,9
1958 Vattenfall Stornorrfors, Umeälven NH 73 131
1960 Bergslaget Trängslet, Österdalälven KMW 120 104
1961 Mölnbacka-Trysil Höljes, Klarälven KMW 87 68,0
1961 Vattenfall Stalon, Ångermanälven KMW 190 111
1961 V Jämtlands Kraft Duved, Kvarnån (Indalsälven) Kvaerner 205 6,00
1963 Vattenfall Messaure, St. Luleälven NH 86 144
1964 Rottneros Bruk Röjdåfors, Röjdån (Norsälven) NH 177 34,5
1966 AB Storboforsen Sällsjö, Storån (Indalsälven) KMW 175 91,5
1967 Vattenfall Letsi, L. Luleälven NH 135 150
1967 Vattenfall Seitevare, St. Luleälven NH 171 222
1968 Stensjöns Kraft Stensjöfallet, Stensjöån (l-älven) Kvaerner 292 95,6
1969 S Vätterns Kraft Röttle, Röttleån NH 96 6,10
1969 Husqvarna AB Huskvarna, Huskvarnaån Maier 112 8,10
1970 Vattenfall Gejmån, Umeälven Kvaerner 245 65,0
1971 Vattenfall Vietas, St. Luleälven KMW/NH 67 163
1973 Bergvik 8< Ala Långå/Mittå, Långån (Ljusnan) KMW/NH 203 98,2
1975 Vattenfall Porjus 11, St. Luleälven KMW/NH 59,5 241
1975 Bålforsens Kraft Olden 1, Oldån (Indalsälven) KMW/NH 252 68,9
1975 Bålforsens Kraft Olden 2, Långsån (Indalsälven) KMW 180 52,6
1978 Vattenfall Ritsem, St. Luleälven KMW/NH 145 330
1979 Vattenfall Juktan****, Juktån (Umeälven) KMW/NH 260 334
1980 Vattenfall Porjus 12, St. Luleälven KMW/NH 59,5 241
1983 Vattenfall Harsprånget IV, St. Luleälven KMW/NH 103 183
1983 Vattenfall Harsprånget V, St. Luleälven KMW/NH 105 469

* KMW=AB Karlstads Mek Werkstąd Kristinehamn 
Kvaerner=Kvaerner Brug Oslo Norge 
Maier=Maschinenfabrik B Maier Brackwede Tyskland 
NH=Nydqvist & Holm ĄB Trollhättan

** Nettofallhöjder enligt tillverkarna
*** MW=megawatt 1 MW=1 000 kW
**** Pumpkraftverk

dimensioner och effekter började öka efter sekelskiftet 
1900. Skovlarna började då tillverkas av järnplåt som 
först klipptes till och sedan formades antingen i pressar 
eller vid de mindre turbinverkstäderna för hand. 
Skovelplåtarna placerades och fixerades därefter i

gjutformarna och göts samman med nav och band 
vilket gav ett stabilt löphjul med god mått- 
noggrannhet. Än idag förekommer det att mindre 

turbinhjul tillverkas på detta sätt.
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Turbinlöphjul av francistyp till Harrsele kraftstation i Umeälven. Foto Bengt Spade, 1992.

När turbinstorlekar och -effekter fortsatte att öka 
blev det nödvändigt att ersätta gjutjärnet med stålgjut- 
gods för hållfasthetens skull. Att gjuta stål är emellertid 
betydligt besvärligare än att gjuta grått gjutjärn. Stålets 
högre gjuttemperatur kräver en annan ugnsutrustning 
och ett annat material i formarna samt särskilda 
anordningar för att motverka dess stora benägenhet 
att krympa när det stelnar. Av turbintillverkarna hade

i iWll
iF': ąrl

vii

Transport av löphjulshalva. Vattenfall.

endast NOHAB tillgång till eget stålgjuteri, övriga 
tillverkare fick anlita legogjuterier. Vid de ytterligare 
ökningar av turbinstorlekarna som skedde mot slutet 
av 1930-talet började man även att gjuta löphjuls- 
skovlarna av stål för att de skulle få ett strömnings- 
riktigare tvärsnitt än stålplåtarnas plana form. Nav, 
skövlar och band göts därefter samman på vanligt sätt.

Under 1930- och 40-talen hade den elektriska 
ljusbågssvetsningen utvecklats snabbt. Med svetsning 
fick man konstruktioner med större måttnoggrannhet 
och ett homogenare material än vad man fick vid 
gjutning. Vid dimensionsberäkningar behövde man 
därför inte låta konstruktionerna få övermått för att 
garantera hållfastheten, något som innebar både 
materialbesparing och lättare konstruktioner.

Vad beträffar vattenkraftverkens utrustning så 
hade svetsning börjat användas under 1930-talet vid 
tillverkning av tuber och generatorer, däremot inte vid 
turbiner. När de stora turbinerna till Stornorrfors 
kraftverk i Umeälven skulle tillverkas av NOHAB i 
mitten av 1950-talet beslöt man efter ingående 
undersökningar att svetsa ihop löphjulsdelarna av 
rostfritt stål. Vid de stora dimensioner det här var fråga 
om visade det sig dessutom fördelaktigt att även 
tillverka de övriga turbindelarna som spiralskåp, 
stagring och turbinlock av svetsad stålplåt.

När delarna till de tre Stornorrforsturbinerna skulle 
levereras var löphjulen som hade diametern 5,2 meter, 
höjden 3,0 meter och vikten 70 ton för stora för att 
kunna transporteras på järnväg. Hjulen lastades därför 
ut från "Rysskajen" i Trollhättan och skeppades med 
båt till Holmsund varifrån de fördes den korta biten till 
Stornorrfors på landsväg.

Verkstäderna hade sedan länge levererat 
turbinernas stagringar och spiralskåp i delar som utan 
problem kunde sammanfogas ute i kraftstationerna. 
Värre var det med löphjulen. Dessa blev med ökande 
turbindimensioner allt mer svårhanterliga under 1960- 
och 70-talen vilket gjorde att transporterna till de ofta 
ödsligt belägna kraftstationerna blev besvärliga och 
kostnadskrävande. Till slut blev man därför tvungen att 
tillverka större löphjul i två halvor. Detta skedde första 
gången i Sverige då NOHAB i början av 1960-talet 
levererade sex mycket stora turbiner till det brasilianska 
kraftverket Furnas. När turbindelarna väl nått sin 
destinationsort bultades och svetsades de samman vid 
navskivor och band samt försågs med ett extra band 
som krymptes på.
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I början av 1970-talet inleddes ett samarbete 
mellan de två stora svenska turbinverkstäderna KMW 
och NOHAB. NOHAB som hade bättre verkstads- 
resurser för att tillverka och hantera mycket stora och 
tunga plåtarbeten specialiserade sig på större svetsade 
konstruktioner. Vid fördelningen mellan verkstäderna 
av Vattenfalls beställningar på de kompletterande 
turbinerna vid effektutbyggnaderna av kraftverken vid 
Harsprånget (G5) och Porjus (G 11 och G12), vilka är de 
största vattenturbiner som tillverkats i landet, föll det 
på NOHAB:s lott att tillverka de väldiga löphjulen med 
6,6 respektive 6,9 meters diameter. Dessa utfördes i ett 
lättsvetsat och härdbart rostfritt stål med 13 % krom 
och 6 % nickel vilket tagits fram av NOHAB:s moder
bolag Bofors. Löphjulens navskivor och band göts i 
Japan hos Hitachi Ltd som tillverkade Boforsstålet på 
licens. De stora hjulen som vägde ungefär 200 ton 
vardera levererades i två halvor med båt från Trollhät
tan till Luleå varifrån de transporterades på landsväg till 
kraftstationerna med Vattenfalls tunglastfordon.

Kaplanturbinen ger nya 
utbyggnadsmöjligheter
Den närmaste tiden efter kaplanturbinens introduktion 
tilldrog sig denna av naturliga skäl stor uppmärksam
het. Kraftindustrin kunde nu bygga ut slättlands- 
flodernas låga fallhöjder och stora flöden. Tidigare 
hade dessa med få undantag saknat intresse eftersom 
kraftutbyggnader med tillgängliga turbintyper ansetts 
kosta för mycket. En av de mest extrema utbyggnader
na blev Vargöns kraftverk i Göta älv med bara några få 
meters fallhöjd men som trots detta endast behövde 
två aggregat för att sluka en vattenmängd av 600 m3/s.

Närmast efter Vattenfalls beställning 1922 till Lilla 
Edet följde någon tids leveranser av mindre kaplan- 
turbiner från den svenske licenstagaren Karlstads 
Mekaniska Werkstad (KMW, Verkstaden i Kristine
hamn). Kraftindustrin önskade uppenbarligen avvakta 
drifterfarenheterna från den stora turbinen i Lilla Edet. 
Det kommersiella genombrottet kom 1927 då

Löphjulshalvorna till 
francisturbin för Gaiiejaurs 
kraftstation i NOHAB.s 
verkstäder 
Kvaerner Turbin AB.
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Uddeholmsbolaget beställde två stora turbiner på 
vardera 11 000 kW till ett nytt kraftverk vid Munkfors i 
Klarälven. Redan året därpå beställde Stockholms 
Elverk och Sandvikens Jernverk två 9 600 kW turbiner 
till det gemensamt ägda Lanforsens kraftverk i Daläl
ven, en beställning som 1930 följdes av en tredje 
maskin. Under 1930 följde ytterligare några beställ
ningar på kaplanturbiner till kraftverken vid Avesta 
Storfors i Dalälven, Åtorp i Svartälven, Höljebro i 

Ljusnan och Laholm i Lagan, den sistnämnda med 
effekten 11 800 kW. Laholmsverket blev för övrigt en 
pionjäranläggning i och med att det här för första 
gången installerades ett enda maskinaggregat i ett 
större svenskt vattenkraftverk.

Under 1931 beställde Vattenfall två mycket stora 
kaplanturbiner till Vargöns kraftverk i Göta älv. Kraft
verket fick en utformning som i flera avseenden var 
extremt rationell. Staten hade redan 1908 förvärvat 
fallrätten vid Vargön för att där skaffa sig nyckeln till 
Vänerns väldiga vattenmagasin och kontrollera 
tappningen ur sjön med en framtida regleringsdamm. 
Första etappen av Vänerns reglering inleddes 1929 då 
en dammbyggnad uppfördes vid Vargön. Den fallhöjd i 
älven som regleringsdammen erbjöd hade man tänkt 
utnyttja även för en kraftstation och redan 1909 hade 
ett förslag till utformning av en sådan tagits fram.

Med den låga och starkt varierande fallhöjd samt 
stora vattenföring som älven hade vid Vargön, i 
medeltal 4,3 meter respektive 530 m3/s, var det 1909 
tänkt att förse den föreslagna kraftstationen med inte 
mindre än nio horisontalaxlade turbinaggregat av 
francistyp med vardera sex löphjul. De föreslagna

turbinerna hade emellertid för stora dimensioner i 
förhållande till den låga fallhöjden. Om de skulle kunna 
placeras på betryggande höjd under övre vattenytan 
skulle de hamna så lågt ner i sumparna att den nedre 
vattenytan skulle försvåra eller omöjliggöra att turbi
nerna blev tillgängliga för tillsyn och underhåll. 
Förslaget hade därför den radikala lösningen att 
drivvattnet skulle föras till turbinerna i stora trycktäta 
sumpar av häverttyp. Turbinerna skulle då kunna 
placeras så högt att de hamnade på en godtagbar nivå 
över nedre vattenytan. Med hjälp av en hävert skulle 
således turbinplaceringen bli oberoende av vatten
ytornas skiftande höjdlägen och sinsemellan knappa 
höjdskillnad. 1909 års förslag innebar i övrigt en 
maskinellt primitiv lösning med alla sina 54 turbinlöp- 
hjul.

I och med beslutet 1929 om att inleda en reglering 
av Vänern aktualiserades åter frågan om ett kraftverk 
vid Vargön. Förhållandet mellan den fastställda 
drivvattenmängden 600 m3/s och fallhöjden, som 
varierade mellan 3,3 och 5,0 meter, ansågs dock 
fortfarande från maskinteknisk synpunkt som mycket 
ogynnsamt och en utbyggnad skulle bli mycket dyr 
med en hög specifik utbyggnadskostnad (kr/kW eller 
kr/kWh). Vid projekteringen av kraftverket ledde de 
gynnsamma erfarenheterna från Lilla Edet nu till det 
självklara valet av kaplanturbiner. För att hålla nere 
anläggningskostnaden så mycket som möjligt utfördes 
kraftstationen i övrigt efter enklast tänkbara principer. 
Den fick därigenom en utformning som än idag väcker 
uppmärksamhet med sina djärva och nästintill brutalt 
förenklade tekniska lösningar.

Längdsektion av Vattenfalls 
förslag 1909 till kraftstation 
för Vargön. Vattenfall.
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Mest ekonomiskt visade det sig vara att installera 
endast två mycket stora maskinaggregat i kraft
stationen. Turbinernas väldiga 8-meters löphjul blev till 
dimensionerna störst i världen och de förmådde sluka 
300 m3/s vardera vilket gav varvtalet 46,8 varv/min och 
effekten 11 000 kW. Dessutom tillämpades förslaget 
från 1909 om hävertuppställning. De jättelika turbiner
na placerades höjdmässigt till och med något över den 
övre vattenytan. Nedre delen av sugrören som sprängts 
direkt ur berget lämnades med den råa bergytan.
Något maskinhus uppfördes inte. Istället placerades 
avlyftbara plåthuvar över generatorerna ovanpå 
underbyggnaden för att skydda dem mot väder och 
vind. För lyft av maskindelar vid montering och service 
försågs stationen med en bockkran som löpte på 
underbyggnaden och vidare ut på en högbana mot 
land. Under banan kunde fartyg föras in från Trollhätte 
kanal och lossas eller lastas med kranen. Underbyggna
dens yttre fick dessutom en minst lika rationell utform
ning som dess inre.

Kaplanlöphjulet till en av de väldiga Vargöturbinerna. Kvaerner Turbin AB.

VARGOnö rXRA FT-5 TAT 10/1. 
TvörsehHon jenom dójłro ojjrcjcr/c/.

TtHoppoapttroI 
Sugrör <7. /Kort fur t-n io/rxy opgrt 6. /Kontur vtct oiatro Oqgn

JO lodottenor
U Eje/t/or /or ovohuenng ov fiOoppoofdro/cn 
e. Lucfvo får luffina/dppning i .yxrofån 
d hmjgvdre/ får drift ov mofåro och o/Jcpump.

Kol/uf/ointog.
NS/oö/toupp/og,
rtd/sé/f rtrrdootf fór /dnonrng o v irt/og

Tvärsnitt genom Vargöns kraftstation. Vattenfall.
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Längdsnitt genom Vargöns 
kraftstation. Vattenfall.

VARGÖNS KRAFTSTATION 
Långdsektion genom iurbmccntrum.

Aggr.I. Aggr.U

VARGÖNS KRAFTSTATION.
Långdschfion.

J. FF/on med /anc/evägeftir-binc/cjSe

5. 5vanqkron.
b/lbara dkormor.

Vargöns kraftverk. Längst till 
höger bockkranen. På 
byggnadens tak till vänster 
om kranen en av 
generatorhuvarna.
I bakgrunden 
pappersmassefabrik samt 
elektriska utledningar till 
ferrolegeringsverk.
Foto Bengt Spade, 1998.

Under åren 1936-1939 projekterade och byggde 
Bergslaget ett större kraftverk för drivvattenföringen 
400 m3/s vid Långhag i Dalälven. Kraftverket försågs 
med två kaplanturbiner på inte mindre än 25 300 kW 
vardera vilket gjorde dem till landets näst största

vattenturbiner efter Krångedes francisturbiner från 
1936. Till följd av de starkt varierande vattennivåerna 
vid Långhag utrustades turbinerna med kombinator- 
kurvor eller -sadlar som påverkade kombineringen i 
både X- och Y-led.
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Det var emellertid inte bara kaplanturbinernas 
effekter som fortsatte att stiga. Med ökande insikter i 
hållfasthetsberäkning och strömningslära kunde 
tillverkarna även låta turbintypens fallhöjder öka, vilket 
gjorde det möjligt att ersätta francisturbinerna i de 
lägre fallhöjdsområdena. Förhållandet medförde flera 
fördelar för kraftindustrin. Kraftverken kunde nu 
utrustas med färre eller mer kompakta maskinaggregat 
till följd av kaplanturbinernas bättre verkningsgrad, 
större slukförmåga och högre varvtal. Även om 

kaplanturbinerna var dyrare i inköp och drift än 
francisturbinerna fick man i gengäld färre och mer 
snabbgående generatorer samt lägre byggkostnader 
för maskinhusen till följd av ett minskat utrymmesbe- 
hov.

Förhållandet mellan kapłan- och francisturbiner 
framgår tydligt i Flammarforsens kraftverk i Indalsälven. 
I en första utbyggnad som blev färdig 1928 ingick två 
francisturbiner som vid fallhöjden 19,7 meter och 
varvtalet 94 varv/min gav effekten 12 100 kW. Vid en 
kompletterande utbyggnad tio år senare installerades 
två kaplanturbiner som vid samma fallhöjd fick ett 
varvtal av 150 varv/min och en effekt av 16 000 kW.

^°mbinatorkurva som verkar i både X- och Y-led vid den ena av 
*aPlanturbinerna i Langhags kraftverk. Foto Bengt Spade, 1992.

Isärtaget kaplanlöphjul. Kvaerner Turbin AB.

Vid Lilla Edets kraftverk var kaplanturbinens 
fallhöjd 6,5 meter 1926. Denna ökade markant med 
de två Munkforsturbinerna till 15,4 meter. Ytterligare 
ett rejält kliv uppåt togs 1937 när Vattenfall beställde 
två kaplanturbiner för 27 meters fallhöjd till Stadsfors- 
ens kraftverk i Indalsälven. Vid den stora fallhöjd som 
skulle utnyttjas här skulle de kavitationskänsliga 
kaplanturbinernas varvtal ha blivit besvärande högt om 
löphjulen hade utförts på traditionellt sätt med fyra 
skövlar. Hjulen försågs därför med fem skövlar för att 
minska varvtalet. Stadsforsenturbinerna var för övrigt 
med sina 35 100 kW starkast i landet när de leverera
des 1939.

I det svenska kraftverksbyggandet hade nu en 
rekordjakt inletts som skulle hålla i sig under närmare 
50 år. Därför kan man på Vattenfall mycket väl ha 
förargats en aning över att turbinerna till det privata 
Krångede AB:s kraftverk med 34 900 kW var starkast i 
landet vid när de levererades 1936. Det kan dessutom 
tänkas att Vattenfall hade bestämt sig för att återta 
ledningen med Stadsforsenturbinerna om än med 
knappa 200 kW.

Endast några år efter beställningen av turbinerna 
till Stadsforsen tecknade Vattenfall order på två ännu 
starkare kaplanturbiner för en ännu högre fallhöjd. Det 
handlade då om en fjärde utbyggnad av de 31 meter 
höga Trollhättefallen i Göta älv. Under 1938 hade 
Vattenfall fått en sedan länge önskad vattendom på
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långtidsreglering av Vänern som bland annat innebar 
att vattenföringen vid behov kunde ökas i Göta älv. En 
större stationseffekt i framför allt Trollhättan blev 
önskvärd i samband med detta. Eftersom det inte 
längre fanns utrymme för ytterligare vattenvägar och 
maskiner vid Olidan hade man redan under 1930-talet 
förberett ett nytt stationsläge vid Hojums varp.

Vid beställningen av de två turbinerna till Hojum 
delades leveransen mellan KMW och NOHAB.

NOHAB hade börjat tillverka kaplanturbiner 1934 
sedan Kaplans patentskydd hade upphört. Företaget 
fick däremot till att börja med inte kalla sina turbiner 
för kaplanturbiner utan omtalade dessa istället som 
"propellerturbiner med löphjulsreglering." Undertiden 
fram till beställningen av Hojumturbinen hade NOHAB 
levererat 15 "propellerturbiner", dock ingen med 
större effekt än 3 000 kW.

De bägge Hojumsturbinerna som presterade 
effekten 47 000 kW varvid leveransen 1943 landets 
starkaste vattenturbiner och bland de starkaste 
kaplanturbinerna i världen. Fallhöjden 31 metervar 
dessutom den högsta i landet för kaplanturbiner. När 
Hojumturbinerna provades 1943 visade sig båda 
maskinerna ha effekter som betydligt översteg de 
garanterade, särskilt KMW-turbinen som presterade en 
maximal effekt av inte mindre än 57 800 kW.

Vid KMW:s leverans 1943 av Hojumturbinen hade 
företaget sedan 1921 då licensavtalet slöts med Viktor 
Kaplan fått beställningar på 200 kaplanturbiner med 
en sammanlagd effekt av 1 500 000 kW.

Efter andra världskriget fortsatte utvecklingen av 
kaplanturbinen mot effekter och fallhöjder som 
tidigare hade varit otänkbara. Av förteckningen i 
tabellen framgår några särskilt uppmärksammade 
leveranser. De väldiga måtten på löphjulen till Vargöns 
kaplanturbiner har dock inte överträffats, åtminstone 
inte i Sverige.

Om drivvattnet får höga hastigheter i en turbin 
kan det resultera i en oönskad mekanisk nötning eller 
erosion av turbindelarna. Denna kallas för kavitation 
och har varit en källa till många bekymmer för tillver
kare och kraftindustri, särskilt vid turbiner med höga 
specifika varvtal och höga fallhöjder. Vid kavitation kan 
ofta ett smattrande, rasslande eller till och med 
dunkande ljud höras i turbinskåp, sugrör och 
axelbrunnar. Kavitationen nöter inte bara bort material 
från de utsatta turbindelarna, den ökar även 
strömningsförlusterna genom turbinen.

Kavitation uppmärksammades på allvar under 
1920-talet när kaplanturbiner med sina höga vatten- 
hastigheter introducerades. Vid KMW som tidigt blev 
en ledande tillverkare av turbintypen observerades

Uppmärksammade leveranser av kaplanturbiner efter 1950

År Beställare Anläggning och Tillv. Fallh. Effekt Varv Löphjul
vattendrag * m* ** MW*** rpm diam. m

1954 Vattenfall Ligga, St. Luleälven KMW 39,5 77,7 125 5,83
1957 Vattenfall Lasele, Ångermanälven NH 52,0 64,1 150 4,80
1961 Vattenfall Vargforsen, Skel.älven KMW 48,0 73,3 150 4,88
1962 Graninge Kvistforsen, Skel.älven KMW 49,3 68,1 150 4,88
1962 Vattenfall Laxede, St. Luleälven KMW 25,4 70,9 107 6,50
1962 Vattenfall Porsi, St. Luleälven NH 33,0 74,3 115 6,30
1962 Örebro Elektr. Krokströmmen, Ljusnan KMW 57,0 50,5 231 3,50
1970 Gulsele AB Hällby, Ångermanälven KMW 48,0 75,3 115 6,10
1973 Vattenfall Akkats, L. Luleälven KMW/NH 42,8 150 115 6,80
1976 Vattenfall Randi, L. Luleälven KMW/NH 23,0 90,0 100 7,00
1982 Vattenfall Ligga 3, St. Luleälven NH 39,0 182 107 7,50
1985 Vattenfall Porsi 3, St. Luleälven KV 32,5 105 115 6,80
1988 Sydkraft Hylte, Nissan KV 59,0 14,3 429 1,95

* KMW=AB Karlstads Mek. Werkstad, Kristinehamn 
KV=Kvaerner Turbin AB 
NH=Nydqvist & Holm AB Trollhättan

** Nettofallhöjder enligt tillverkarna
***MW=megawatt, 1 MW=1 000 kW
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snart problemet och ett särskilt kavitationslaboratorium 
inrättades i Kristinehamn 1923. Så småningom kom 
tillverkare och forskare underfund med hur 
kavitationen uppkom och hur den skulle kunna 
undvikas eller dämpas. Det visade sig att när driv- 
vattnet rörde sig utmed vissa delar av turbinen kunde 
trycket lokalt bli så lågt att vattnet började koka och 
små ångblåsor bildades. När vattnet och blåsorna i 
nästa ögonblick kom in i ett område med högre tryck 
kondenserades ångan och blåsorna upphörde för 
stunden, imploderade. Vid implosionerna mejslades 
material så sakteliga bort från turbindelarnas yta och 
kavitationen var ett faktum. Efter en längre tids 
kavitation kunde så stora mängder material ha bort
förts att konstruktionens hållfasthet kom i fara.

Flera olika metoder har använts för att förhindra 
eller dämpa kavitation. Den vanligaste är att utsatta 
turbindelar och löphjulskammare tillverkas av ett 
nötningståligt material som rostfritt stål. En annan och 
kanske mer tilltalande åtgärd är att hindra förutsätt
ningarna för att kavitation uppkommer. Det gör man 
enklast genom att man minskar det undertryck som 
normalt uppstår i turbinens sugrör och på så sätt 
motverkar kavitationen genom en tryckhöjning. 
Undertrycket i sugröret är beroende av hur högt 
turbinen är placerad över den nedre vattenytan.
Genom att minska denna höjd kan man få goda 
resultat. Vid högre fallhöjder används till och med 
negativ sughöjd vilket innebär att löphjulet placeras 
under den nedre vattenytan. Nackdelen med negativ 
sughöjd är att turbinen blir svåråtkomlig för tillsyn och 
underhåll. Särskilda sugrörsluckor är då nödvändiga 
liksom länspumpning. Ett exempel där negativ sugrörs- 
höjd har använts för att förhindra kavitation är installa
tionen 1982 av den mycket stora kaplanturbinen i 
Ligga kraftverk i Stora Luleälven. Här har löphjulet 
placerats närmare 15 meter under nedre vattenytan.

Kaplanturbinernas benägenhet att kavitera har 
alltid varit turbintypens stora svaghet. Risken för 
kavitation blir dessutom större i takt med ökande 
fallhöjd, ett förhållande som hela tiden har bromsat 
kraftindustrins önskan att kunna använda turbintypen 

vid högre fallhöjder.
I England hade P. Dériaz som var chefskonstruktör 

för vattenturbiner vid English Electric Co. Ltd uppmärk
sammat att kraftverk med större francisturbiner ofta 
gick i reserv med låga belastningar. Förhållandet 
medförde en dålig vattenhushållning eftersom francis- 
turbinens verkningsgrad faller kraftigt i det lägre 
belastningsregistret. Dériaz stördes av detta och

inriktade sig därför på att försöka modifiera en 
kaplanturbin så att den skulle kunna användas även vid 
fallhöjder upp emot 100 meter som det här var fråga 

om.
1952 hade Dériaz lyckats konstruera en 

kavitationssäker turbin med de sökta egenskaperna. 
Turbinen som efter honom kallas för Dériazturbin kan 
sägas vara ett mellanting mellan en kaplanturbin och 
en francisturbin. Den har diagonal strömning genom 
löphjulet och snedställda, vridbara löphjulsskovlar. 
Turbinen visade sig med fördel även kunna användas 
som pumpturbin i pumpkraftverk. Ett önskemål i 
sådana anläggningar är att maskinaggregaten kan 
fungera både som pumpar och turbiner.

En första större installation av Dériaz pumpturbiner 
gjordes vid mitten av 1950-talet när det stora kanaden
siska Niagarakraftverket Sir Adam Beck No. 2 byggdes.
I anslutning till detta uppfördes även ett pumpkraftverk 
med sex Dériaz pumpturbiner som hade en samman
lagd effekt av 207 000 kW.

I Sverige har en diagonalturbin av Dériaztyp 
kommit till användning vid Ajaure kraftverk i övre 
delen av Umeälven, uppfört av Vattenfall 1962-1967. 
Turbinen som är tillverkad av NOHAB lämnar en största 
effekt av 90 780 kW vid 58 meters fallhöjd och har en 
löphjulsdiameter av 4,47 meter. Laboratorieförsök vid 

NOHAB hade visat att en turbin av francis- eller 
kaplantyp inte skulle ha kunnat motsvara de krav på 
verkningsgrad och kavitationssäkerhet som Vattenfall 

ställde inom det aktuella fallhöjdsområdet 45-58 
meter. Den stora variationen beror på att kraftverket 
utnyttjar fallhöjden mellan sjöarna Ajaure och Gardiken 

vilka nivåregleras med 10 respektive 20 meter.

Löphjulet till Ajaure kraftverk under arbete i NOHAB.s verkstäder. 
Teknisk Tidskrift 1967.
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Rörturbiner
Ett av kraftindustrins ständiga bekymmer är de höga 
investeringskostnader som är förenade med att bygga 
vattenkraftverk. Redan under 1930-talet undersökte 
man därför särskilt i Tyskland olika möjligheter att 
förenkla kraftverkens utformning. En intressant lösning 
presenterades 1936 av det tyska företaget Arno 
Fischer som i samarbete med den schweiziska turbin- 
tillverkaren Escher Wyss' tyska dotterföretag i 
Ravensburg byggde ett kraftverk vid Rostin i Pommern 
(nuv. nordvästra delen av Polen) efter helt nya princi
per. Vägledande för utformningen var bland annat att 
minimera byggnadsvolymen samt att åstadkomma en 
förenkling av vattenvägarna utan att för den skull öka 
strömningsförlusterna.

De två maskinaggregaten till Rostin placerades 
inne i själva dammkroppen i utrymmen under damm
luckorna, således utan något egentligt maskinhus. När 
luckorna var öppna låg utrymmena helt under vatten. 
Vattenvägarna utformades som nästan horisontella rör 
rakt genom dammkroppen och inne i rören placerades 
turbin och generator med axlarna i rörets riktning. Det 
så gott som horisontalaxlade maskineriet bestod av en 
snabblöpande kaplanturbin, direkt kopplad till en 
generator som inneslutits torrt i en spolformad kropp 
(bulb) inne i vattenvägen. Fallhöjden vid Rostin var 2,8 
meter och varje generators effekt 265 kW.

De sökta fördelarna vanns i stor utsträckning vid 
Rostin. Av särskilt intresse var drivvattnets raka genom
strömning som eliminerade en konventionell 
uppställnings förluster i tilledningsspiral och 
sugrörskrökar och därför gav en utmärkt turbin- 
verkningsgrad. Försöksanläggningen vid Rostin följdes 
åren strax efter av liknande anläggningar i Tyskland och 
Österrike varav en försågs med aggregat på närmare 

2 000 kW.
Efter framgången i Rostin fortsatte Arno Fischer 

och Escher Wyss att utveckla den nya aggregattypen. 
Eftersom generatorn var svåråtkomlig vid bulb- 
utförandet inriktade man sig nu på att få bort den ur 
vattenvägen. En intressant men riskabel utväg som från 
och med 1937 kom att tillämpas vid ett stort antal 
anläggningar var att förena turbinens löphjul och 
generatorns rotor till en enhet, s.k. Arno Fischer- 
uppställning. Rotorringen krymptes på en yttre 
löphjulsring och generatorns stator placerades i torrhet 
utanför turbinröret. Ett problem var dock att få en 
pålitlig tätning mellan generatordel och turbindel 
eftersom ringens periferihastighet var mer än 20 m/s. 
De första Arno Fischer-aggregaten försågs med 
propellerturbiner, d.v.s. kaplanturbiner med fasta 
löphjulsskovlar. Så småningom infördes även renodlade 
kaplanturbiner ("fullnavskaplan").

Längdsektion av kraftverket 
vid Rostin.
7. Övre vattenyta
2. Lucka av klafftyp
3. Nedre vattenyta
4. Reglerlucka av 
vridspjällstyp
5. Bulb med generator
6. Turbin
7. Torrt betjäningsutrymme 
med hjälpmaskinen som kan 
nås genom en gång i 
dammkroppen.
Water Power 1955.
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Den nya kraftverkstyp som introducerades vid 
Rostin kallades i Sverige till att börja med för "under- 
vattenskraftverk." Vid mitten av 1950-talet då dessa 
blivit ganska populära på kontinenten försvenskades 
den tyska benämningen Rohrturbine till "rörturbin." 
Rörtubiner med generatorn i vattenvägen har senare 
kommit att kallas för "bulbturbiner." Det ska framhål
las att det inte är fråga om någon ny turbintyp utan 
snarare ett nytt sätt att arrangera kapłan- och 
propellerturbiner.

Bulbturbiner kom snart att användas i ett mycket 
speciellt sammanhang. Detta var när fransmännen åren 
1957-1966 byggde ett tidvatten kraftverk vid floden 
Rances mynning i S:t Malo-bukten i nordvästra 
Frankrike. Tidvattenvågen är här den kraftigaste i 
Frankrike, ett förhållande som redan i gamla tider 
utnyttjades för att ge kraft till vattendrivna verk i 
Rances breda mynningsvik. Tidvattenskillnaden är 8,5 
meter och vattenvolymen som tränger in i 
flodmynningen är 110 miljoner m3. Vattenmassorna 
breder ut sig över en yta av 22 km2 och flödet kan 
uppgå till 18 000 m3/s. Vid utbyggnaden spärrades 
Rances mynningsvik av med en damm och i denna 
installerades 24 bulbturbinaggregat på vardera 10 000 
kW. Turbinerna av kaplantyp kan drivas åt båda håll 
samt vid behov även gå som pumpar. Årsproduktionen 

i kraftverket är drygt 500 GWh.

Rörturbinens fördelar, den raka vattenvägen med 
dess lägre strömningsförluster samt kraftstationens 
minskade byggkostnader, kom under 1950-talet att 
intressera även den svenska kraftindustrin. Som första 
företag beställde Yngeredsfors Kraft AB 1958 från 
KMW och ASEA en rörturbin av kaplantyp med 
bulbgenerator. Aggregatet som var avsett för 14 
meters fallhöjd och hade turbineffekten 3 590 kW 
installerades 1960 i en kompletterande utbyggnad av 
Skogsforsens kraftverk i Ätran.

Rörturbinens fördelar vid låg fallhöjd bekräftades 
vid Skogsforsen och sedan 1960 har närmare 40 
rörturbiner med större effekt än 1 000 kW installerats i 
ett 30-tal svenska kraftverk. Rörturbinarrangemanget 
har använts vid fallhöjder upp mot 20 meter och 
effekter mellan 10 000 och 30 000 kW. Den största 
fallhöjden utnyttjas sedan 1978 i Torröns kraftverk i 
Indalsälven med 19 meter. Här finns också det star
kaste aggregatet med en KMW-tillverkad turbin på 
31 600 kW. Största löphjulsdiametern, 6,4 meter, har 
turbinerna i Landafors och Ljusnefors kraftverk i 
Ljusnan från 1976 respektive 1977. Turbinerna är 
genomgående av kaplantyp.

I flera rörturbinanläggningar har växellådor 
monterats inne i bulberna mellan turbin och generator. 
Turbinvarvtalen har därigenom i regel växlats upp till 
750 varv/min vilket har medfört betydligt smidigare 
dimensioner på generatorerna, ett välkommet förhål-

hkmsida

52» m

Längdsektion av damm och 
bulbturbinaggregat vid 
tidvattenkraftverket Rance. 
Teknisk Tidskrift 1966.
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Längdsnitt genom Skogsforsens rörturbin med vattenvägar. Byggnaden i bakgrunden är den äldre kraftstationen från 1939. ABB.

lande i de oftast trånga bulberna. Olägenheten av att 
ha en effektstjälande och underhållskrävande samt 
oftast bullrig växellåda anses kompenserad av den 
mindre generatorns lägre kostnad och bättre verk
ningsgrad. I några anläggningar finns växellådor för 
mycket stora effekter. En sådan är rörturbinen till 
kraftverket vid Avesta Lillfors i Daläven som 1981 
levererades med en växel för 14 300 kW, en annan är 
den rörturbin med effekten 14 200 kW som 1989 
installerades vid en kompletterande utbyggnad av 
Vargöns kraftverk i Göta älv. Turbinvarvtalen i de två 
verken är 68,2 respektive 65,9 varv/min.

Landets effektmässigt största anläggning med 
rörturbiner är Vittjärvs kraftverk i Luleälvens nedersta 
lopp. Här byggde Vattenfall åren 1971-1974 ett 
kraftverk med tre lika stora rörturbiner. Fallhöjden som 
är den lägsta i hela Luleälvssystemet uppgår till 5,6 
meter och vid en driwattenföring av 690 m3/s är den 
sammanlagda turbineffekten 36 900 kW.

Rörturbinerna i svenska kraftverk har tillverkats av 
KMW, NOHAB och finska Tampella. Flera aggregat har 
tillverkats i samarbete mellan KMW och NOHAB.

Turbinregulatorer
Behovet av automatisk turbinreglering blev tidigt 
aktuellt inom vattenkrafttekniken. Särskilt angelägen 
blev regleringen sedan man under 1880-talet hade 
börjat använda kraftverken för att generera elektrisk 
kraft.

Turbinregulatorerna har med åren även fått andra 
funktioner än att hålla varvtalet konstant eller så nära 
konstant som möjligt. En av dessa är att fördela 
belastningen mellan antingen flera maskiner eller flera 
kraftverk. När kraftverken försågs med mer än ett 
maskinaggregat blev det nödvändigt att lasten delades 
upp mellan parallellgående maskiner. Efter sekelskiftet 
1900 började man dessutom koppla ihop två eller flera 
kraftverks ledningsnät med varandra. I den samköming 
som då inleddes var det önskvärt att belastningen inte 
bara fördelades mellan kraftverkens egna aggregat 
utan också mellan verken. Utan en sådan tvångsmässig 
lastfördelning fanns det alltid en risk för obalans och 
för att ett aggregat eller ett kraftverk skulle få en 
oönskat hög eller låg belastning.
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En annan funktion som turbinregulatorn ofta fått 
är att hålla fallhöjdens övre vattenyta på en konstant 
nivå. I många kraftverk saknas utjämnande vattenma
gasin på uppströmssidan. Driften i ett sådant ström
kraftverk blir därför beroende av det flöde som för 
tillfället råder i vattendraget och av dettas nyckfullhet. 
Eftersom man alltid vill utnyttja mesta möjliga fallhöjd 
strävar man efter att låta den övre vattenytan ligga på 
högsta tillåtna nivå. I ett strömkraftverk kompletterar 
man därför turbinregulatorn med en automatisk 
anordning som känner av förändringarna i vattennivån 
och påverkar turbinen så att den antingen ökar eller 
minskar öppningarna i ledhjulet. På så sätt kan man få 
en konstant vattennivå.

Ytterligare en funktion som är lämplig att ge 
turbinregulatorn är att skydda maskinaggregatet vid 
driftfel. Fel och störningar i driften är normalt av två 
olika slag, yttre fel som uppkommer utanför kraftver
ket, t.ex. att belastningen på kraftnätet kopplas bort, 
och inre fel som orsakas av störningar och haverier i 
kraftverkets egen mekaniska och elektriska utrustning. 
Vid yttre fel och allvarligare inre fel måste maskineriet 
oftast stoppas så fort som möjligt. Ett sådant stopp 
utlöser en kedja av aktiviteter, turbinen ska stängas, 
generatorns strömbrytare slås ifrån, maskinaggregatet 
bromsas, dammluckor öppnas vid strömkraftverk för 

att förhindra överdämning, driftpersonal larmas m.m. I 
aktivitetskedjan har stängningen av turbinen lagts på 

regulatorn.
I de stora nationella och även internationella 

kraftnät som kraftverken numera samarbetar i, är det 

av största vikt att nätens växelströmsfrekvens, 50 per/ 
sek i Europa och 60 i USA, hålls konstant. Detta är inte 
alltid möjligt, särskilt inte under tider med ökande eller 
mycket hög belastning. Systemens inneboende tröghet 
leder då till att kraftverkens turbiner inte hinner med i 
förändringarna eller också går maskinerna så tungt att 
de inte orkar hålla det rätta varvtalet. I båda fallen 
sjunker nätfrekvensen en aning. För att frekvens
beroende apparater inte ska störas, t.ex. elektriska ur, 
återtar man så snart som möjligt de förlorade perio
derna genom att öka frekvensen något. Målet är att 
över en viss tidsperiod, vanligtvis ett dygn, ska frekven
sen vara konstant. För att upprätthålla denna samt 
göra justeringar har man i regel utsett något eller 
några större kraftverk till att vara frekvensstyrande. 
Dessa verks styrutrustning som måste arbeta med 
största möjliga snabbhet och exakthet kräver en 
mycket avancerad turbinreglering.

För att turbinregulatorerna ska klara de krav som 
beskrivits har en ständig utveckling skett mot allt högre 
grad av precision och automatik. Regulatorerna och 
deras komplexa arbetssätt har blivit alltmer invecklade 
och de har länge ansetts vara bland de mest avance
rade av styr- och reglerteknikens apparater.

Den automatiska turbinregulatorn består i princip 
av tre olika delar. När förändringar sker i turbin- 
maskineriets driftförhållanden känner först regler- 
utrustningens styrregulator av dessa. Regulatorn styr i 
sin tur servomotorn som med stor kraft antingen 
öppnar eller stänger turbinen. Kraften till servomotorn 
tas från olja i ett tryckoljeaggregat. Till tryckoljeaggre- 
gatet brukar även räknas de tryck- eller ackumulator
kärl där komprimerad luft eller kvävgas fungerar som 
kraftreserv och kan ersätta en strejkande pump vid 
nödstängning av turbinen.

Vid de allra äldsta anläggningarna var de tre 
regulatorfunktionerna tydligt separerade. Några år 
efter sekelskiftet 1900 började emellertid turbin- 
firmorna att sammanföra funktionerna till en enhet, 
den klassiska turbinregulatorn. När större enhjuliga 
turbiner introducerades började funktionerna åter att 
skiljas åt vilket definitivt skedde vid slutet av 1930- 
talet. När turbinregulatorns delar är uppställda på olika 
platser i kraftstationen är därför benämningen turbin- 
regleranläggning bättre.

Äldre turbinreglerutrustning tillverkad 1910 av Verkstaden, Kristinehamn, med funktionerna 
separerade. Till vänster under turbinaxeln ligger servomotorn delvis nedsänkt i golvet, i bildens 
mitt står styrutrustningen med sin pendel och till höger är ett tryckkärl för olja placerat. 
Bullerforsens kraftverk i Dalälven. Foto Bengt Spade, 1992.
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Mindre turbinregulator med samlade funktioner. Regulatorn är tillverkad av 
Verkstaden 1927 och avsedd för ett av Tolvforsens kraftverks kaplanturbiner 
i Gävle. Foto Bengt Spade, 1993.

Landets tre största turbinregulatorer med samlade funktioner installerades 
1935 och 1938 av KMW för aggregaten G1-G3 i Krångede kraftverk i 
Indalsälven. Bilden visar G1:s regulator. Längst till höger under varvtalsvisaren 
sitter pendeln som är av KMW:s klassiska evolventtyp. Pendeln drivs av en 
synkronmotor. Till vänster sticker den grova servomotorn ut ur 
regulatorstativet. Foto Bengt Spade, 1992.

Så länge kraftverken försågs med horisontalaxlade 
turbiner var det naturligt att placera hela reglerings- 
utrustningen på golvet i maskinhallen strax intill 
generatorn. Utrustningens funktioner kunde då utan 
problem sammanföras till en enhet. När de stora 
enhjuliga, vertikalaxlade aggregaten infördes blev 
situationen annorlunda. Nu började mycket stora 
vridmoment krävas för att reglera turbinerna, ofta 
betydligt mer än 100 000 Nm*. För att inte behöva 
överföra de stora krafterna den långa vägen från 
maskinhallsgolvet, förbi generatorn och ner till botten 
av axelbrunnen, skildes servomotorn från den övriga 
reglerutrustningen. Motorn placerades istället efter 
amerikanskt mönster nära turbinen i eller strax utanför 
axelbrunnen.

Arrangemanget med servomotorn placerad intill 
turbinen användes vid NOHAB:s leverans 1921 av den 
ena av de två turbinerna till Forshuvudforsens kraftverk 
i Dalälven. De övriga stora svenska turbintillverkarna,
AB Finshyttan och KMW, följde efter vid leveranser 
1926 till kraftverken vid Lilla Edet respektive Norrfors. 
Ytterligare ett steg i samma riktning togs av NOHAB 
1928 vid konstruktion av Flammarforsens kraftverks två 
turbiner. Här fäste man varje turbins två samverkande 
servomotorer direkt i ledskovelapparatens övre 
fundamentring. Reglerkrafterna stannade på så sätt 
helt inom den stålgjutna konstruktion som hörde till 
turbinen och påverkade inte byggnadskonstruktionen. 
Tekniken utvecklades ytterligare av NOHAB under 
1950-talet då servomotorerna till de stora turbinerna 
för kraftverken vid Lasele (1957) i Ångermanälven och 

Stornorrfors (1958) i Umeälven monterades på 
turbinlocken med direkt anslutning till reglerringen.

* Nm är en förkortning av Newtonmeter som är 
enheten för vridmoment. Tidigare uttrycktes 
denna med kpm, kilopondmeter.
1 kpm=9,81 Nm.
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Turbin med förenklad 
reglerutrustning i Värperyds 
kraftstation i Ronnebyån. 
Förutom start- och 
stoppfunktion finns endast 
en rusningsvakt.
Foto Bengt Spade, 1990.
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Under de svenska vattenkraftutbyggnadernas 
senare år tillverkades några mycket stora turbiner. 
Krafterna som behövdes för att reglera dessas 
ledskovlar uppgick till över 1 000 000 Nm och bedöm
des som väl stora för att åstadkommas och överföras 
på ett traditionellt sätt med servomotorer och regler- 
ringar. Varje ledskovel fick därför vid dessa jätteturbiner 
en egen servomotor som verkade direkt på ledskovel- 
spindeln.

Turbinreglering med servomotor på varje ledskovel. Kvaerner Turbin AB.

En tendens inom hydraultekniken under de 
senaste årtiondena har varit att arbeta med allt högre 
tryck. Nya material och en större precision i tillverk
ningen av hydraulutrustningar gör att arbetstryck på 
150-300 bar* numera inte är ovanliga mot 10-15 bar 
för 20-30 år sedan. Fördelen med de höga trycken är 
att utrustningarna kan göras betydligt mindre och att 
systemen inte behöver så stora oljevolymer. Under 
1990-talet har högtrycksutrustningar börjat användas 
även i vattenkraftverken vid både ny- och ombyggna
der.

* Bar är en enhet för tryck som kommer från 
grekiskans baros som betyder tyngd och vikt. 
Tidigare tryckenhet var kp/cm2. 1 bar motsvarar 
ungefär 1 kp/cm2. Numera är tryckenheten Pascal 
(Pa). 1 bar = 100 000 Pa

Ursprungligen drevs turbinregulatorernas pendlar 
och oljepumpar direkt från turbinaxeln med remmar. 
Remdriften var dock opålitlig med en ständig risk för 
rembrott som kunde leda till svåra driftstörningar. När 
samkörningen av elnäten ökade under 1930-talet 
krävdes dessutom större exakthet i regulatorpendelns 
drift än vad en slirningsbenägen rem kunde erbjuda.
Vid mitten av 1930-talet började remdrifterna därför 
ersättas av pålitligare överföringsanordningar. 
Hydraulsystemens pumpar utrustades då med direkt- 
kopplade elektriska motorer. Pendeldriften löstes på ett 
elegant om än lite dyrbart sätt. På turbinaxeln monte
rades en liten synkrongeneratorer som "stum- 
kopplades" elektriskt till en synkronmotor på 
styrregulatorn. I ett sådant system får motorn ett 
varvtal som är exakt samma som generatorns eller 
multiplar av detta. En pendel som drevs av motorn 
kunde därför med stor noggrannhet känna av turbin
ens varvtal och förändringar i detta. Ett av de första 
kraftverken vars regulatorer försågs med synkron
motordrivna pendlar var Krångede i Indalsälven.

Turbinregulatorerna som tidigare varit mekanisk
hydrauliska började nu bli vad man skulle kunna kalla 
elektro-mekanisk-hydrauliska. Förändringarna eller 
avvikelserna i turbindriften överfördes alltså på elektrisk 
väg medan anordningarna inne i styrregulatorerna för 
att få de önskade funktionerna fortfarande var av 
mekanisk typ. De rörliga delarna i dessa reagerade med 
en viss tröghet, de utsattes för slitage som minskade 
precisionen i reglerfunktionen och de var dyra. För att 
ersätta styrregulatorns mekaniska delar började man 
därför mot slutet av 1930-talet att söka sig andra 
vägar. Närmast till hands stod då den unga elektriska 
styr- och reglertekniken, elektroniken, som bl.a. hade 
börjat arbeta med lågspända elektriska impulser och 
rörförstärkare.

På ASEA intresserade man sig tidigt för problemet 
och konstruerade en styrregulator som baserades på 
en s.k. tickande spänningsregulator. Denna hade 
uppfunnits i början av 1900-talet av amerikanen Tirril 
och kallades därför också för Tirrilregulator. I samar
bete med turbintillverkaren Arbrå Mekaniska Verkstad 
levererades en sådan styrregulator 1941 till 
Sunnerstaholms kraftverk i Voxnan. Ett viktigt steg togs 
av ASEA 1944 då en kontinuerligt arbetande elektro
nisk regulator togs i bruk vid Rydboholms kraftverk i 
Viskan. Regulatorn som utarbetats under ledning av 
ASEA-ingenjören Aage Garde hade rörförstärkare som 
kännande och reglerande organ. Regulatorn styrde 
turbinens pådrag via ett konventionellt hydrauliskt
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servosystem och styrdes själv av frekvens, effekt, 
pådrag eller vattenstånd eller önskade kombinationer 
av dessa.

Turbintillverkarna intresserade sig snart för den nya 
elektro-hydrauliska reglertekniken och inledde ett 
samarbete med ASEA. Efter bara några år framstod 
den nya regulatortypen med sina goda egenskaper 
ifråga om känslighet, snabbhet och stabilitet praktiskt 
taget som den främsta när det gällde att styra större 
vattenturbiner. En ytterligare förenkling av 
styrregulatorns utformning skedde under 1980-talet då 
flera av de äldre elektroniska komponenterna ersattes 
av mikroelektronik i datoriserade system.

Turbintillverkare
Under de drygt 150 år som gått sedan turbiner började 
att tillverkas i Sverige har närmare hundra verkstäder 
under olika perioder haft turbiner på sina tillverknings
program. Vid de allra flesta verkstäderna har produk
tionen omfattat småturbiner, huvudsakligen av 
francistyp. Turbintillverkningen har dessutom nästan 
uteslutande bedrivits vid sidan av annan tillverkning 
och ofta som ett komplement till denna. Verkstäderna 
har oftast inte heller haft resurser för eget utvecklings
arbete utan kopierat de ledande tillverkarnas produkter.

Några år efter sekelskiftet 1900 började särskilt tre 
verkstäder att tona fram som ledande bland de svenska 
turbintillverkarna. Dessa tre hade framför allt riktat in 
sig på leveranser till den hastigt framväxande kraft
industrin. För att hantera de speciella kraven från 
denna anställde verkstäderna tidigt skickliga konstruk
törer med kunskap om bl.a. strömningslära, material, 
tillverkningsmetoder samt styr- och reglerteknik. De tre 
verkstäderna var de tidigare omtalade Finshyttans Bruk 
utanför Filipstad, Karlstads Mekaniska Werkstads filial 
Verkstaden i Kristinehamn (KMW) samt Nydqvist & 
Flolm i Trollhättan (NOHAB). Dessa kom i olika sam
manhang att leda utveckling och tillverkning av 
vattenturbiner och regulatorer under hela den tid som 
de svenska vattenkraftutbyggnaderna pågick.

De tre verkstädernas kapacitet utnyttjades även 
tidigt för export av turbiner över hela världen. Denna 
inleddes för KMW:s del 1903 och redan efter tio år 
tillverkades lika många turbiner till utländska beställare 
som till svenska. NOHAB exporterade sin första turbin 
1914 men hade huvudsakligen svenska beställare fram 
till 1960-talet då leveranserna till utlandet blev större 
än till Sverige. Finshyttans tillverkning avsåg genomgå
ende mindre maskiner än de båda konkurrenternas i 
Kristinehamn och Trollhättan och företaget tillverkade

Turbinregulatorn i Sunnerstaholms kraftstation. Foto Bengt Spade, 1993.

flera turbiner för direktdrift av kvarnar, sågverk och 
liknande. Redan i början av seklet hade man en viss 
export, inte minst till Finland. Från 1920-talet hade 
man stora försäljningsframgångar i de latinamerikan
ska länderna.

Även om de tre stora turbintillverkarnas export var 

betydande så var den svenska marknaden den vikti
gaste. När vattenkraftutbyggnaderna i Sverige började 
gå mot sitt slut och hemmamarknaden sviktade 
medförde detta förändringar för de tre verkstäderna. 
För Finshyttans del började det redan 1959 då företa
get såldes till KMW. Sedan inneliggande beställningar 
hade fullgjorts 1963 upphörde turbintillverkningen vid 
Finshyttan. Verkstaden som då hade levererat över 
6 000 turbiner inordnades därefter i KMW:s tillverkning 
av utrustning till massaindustrin.

Samtidigt som turbinmarknaden började krympa 
inledde Bofors, NOHAB:s ägare sedan 1936, en 
avveckling av hela det anrika verkstadsföretaget i 
Trollhättan. NOHAB:s huvudprodukter, lokomotiv, 
dieselmotorer, tryckpressar och vattenturbiner, såldes 
därför ut under åren kring 1980. Turbintillverkningen 
köptes 1980 av finska Tampella i Tammerfors (tidigare 
Tammerfors Linne & Jern Manufaktur) som hade 
tillverkat vattenturbiner sedan 1856. Tampella satsade 
emellertid samtidigt på bergborrutrustningar (Tamrock)
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och orkade inte fullfölja det utökade engagemanget på 
turbinsidan. NOHAB såldes därför vidare redan 1981 
till den norska industrikoncernen Kvaerner Brug i Oslo 
och fick som dotterbolag namnet NOHAB Turbinteknik. 
Sedan Kvaerner även hade köpt KMW 1986 avveckla
des turbintillverkningen i Trollhättan några år senare. 
Ungefär 1 000 turbiner hade då tillverkats sedan 1848.

Kristinehamnsverkstaden är den enda av de stora 
svenska turbintillverkarna som finns kvar idag. Företa
get hade 1936 köpts av AB Nordstjernan (Johnson- 
koncernen). Vid mitten av 1980-talet hade koncernen 
ekonomiska bekymmer och sålde därför stora delar av 
sin industriella verksamhet, däribland KMW som 
köptes av Kvaerner. Turbintillverkningen i Kristinehamn 
underställdes Kvaerner Hydro Power och lades så 
småningom i ett särskilt dotterbolag, Kvaerner Turbin 
AB.

Övriga äldre svenska turbintillverkare av någon så 
när betydelse som t.ex. Arboga Mekaniska Verkstad, 
Borås Mekaniska Verkstad och Brefvens Bruk avveck
lade sina turbintillverkningar under 1930-talet. All 
verksamhet vid de tre verkstäderna är för övrigt 
numera nedlagd. Utöver Kvaerner Turbin AB finns idag 
endast några mindre svenska turbintillverkare som 
Flygt AB i Lindås, Hällarydturbiner AB i Vetlanda,
TURAB (Turbin- och Regulatorservice AB) i Nässjö samt 
Waplans Mekaniska Verkstads AB i Näiden.
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Behov av krafi och kraftöverföring
En av förutsättningarna för industrisamhället är att det finns tillgång till kraft i 
stora mängder och till låga kostnader. Produktionen av kraft grundas på 
energikällor som fallande vatten, vind, kol och skog, under 1900-talet 
kompletterad med olja, gas och kärnklyvning. I industrisamhället uppkom ganska 
snart även ett behov av att kunna överföra kraft från ett ställe till ett annat. De 
första kraftöverföringarna hade kort räckvidd och stora överföringsförluster.
Överföringstekniken utvecklades dock snabbt och ledde vid slutet av 1800-talet 
till lösningen att överföra kraft med hjälp av elektricitet. Produktion och 
överföring av kraft blev så småningom en så viktig del i industrisamhället att en 
särskild kraftindustri växte fram vid sidan av den tillverkande industrin.

Kraftteknik har länge varit känd för människan. Tidigt 
insåg man att det med hjälp av kraften i vinden eller i 
det fallande vattnet gick att ersätta tunga kroppssysslor 
som att pumpa vatten för konstbevattning av grödor, 
sönderdelning av trä till plank och brädor eller spann
mål till mjöl. Vatten- eller vinddrivna kvarnar för 
vattenpumpning, sågning av virke eller malning av mjöl 
kom tidigt till användning i de flesta kulturer. Senare 
när mineraler som koppar- och järnmalm började bli 
åtråvärda kom det fallande vattnets kraft även att bli 
en utmärkt hjälp för att länsa gruvorna på vatten, 
fordra upp malmerna, ge blästerluft till hyttorna samt 
driva smedjornas hammare.

Den industriella expansionen under 1800-talet 
ledde snart till att naturens mekaniska kraftkällor, 
vatten och vind, inte kunde tillgodose det ökande 
behovet av kraft. Vinden gav inte mycket kraft och 
dessutom fungerade vindtekniken bara när det blåste. 
Vattenkraften hade också sina begränsningar eftersom 
den bara kunde utnyttjas där det fanns vattendrag 
med forsar och fall. Ofta föredrog man att bygga 
industrierna i befolkningsrika områden och tätorter 
men där var vattenkraften en sällsynt tillgång. 
Kommunikationsmedlen kunde inte heller tillgodogöra 
sig vattnets kraft och särskilt i Sverige låg den alltmer 
kraftkrävande bergshanteringens gruvor ofta långt från 
tillräckligt energirika vattenfall.

I England där industrialiseringen hade inletts redan 
under 1700-talet växte ett helt system för energiför
sörjning fram, den stenkolsbaserade värmekraften.
Man lärde sig här snabbt att överföra den rikligt 
förekommande stenkolens energiinnehåll till kraft med 
hjälp av ångpannor och ångmaskiner. Den engelska 
ångtekniken blev redan under första delen av 1800- 
talet så pålitlig att den inte bara kunde utnyttjas för 
stationär drift utan även till järnvägar och sjöfart. Efter

att en mer omfattande kolbrytning kommit igång i 
England och landets kanal- och järnvägsnät snabbt 
hade brett ut sig kunde stora mängder stenkol effektivt 
och billigt transporteras till förbrukarna. Den engelska 
kol- och ångtekniken kan betraktas som det första 
systemet för överföring av kraft från avlägsna energikällor.

Med England som förebild utvecklades snart 
värmekrafttekniken även i andra kolrika länder. Med 
deras likaledes snabbt tillkomna transportsystem kunde 
kolgruvornas potentialer av energi effektivt överföras 
tili kraftkonsumenter på valfria avstånd.

I stenkolsfattiga områden som de skandinaviska 
länderna fick man däremot brottas med ineffektiva 
överföringar av kraft under ytterligare nästan ett sekel. 
Visserligen kunde man i skogrika områden elda 
ångpannor med inhemskt bränsle på samma sätt som 
man gjort i bergshanteringens hyttor och smedjor 
under århundraden. Skogarna hade dock börjat få ett 
annat värde i och med att behovet av sågat virke för 
byggnadsändamål stadigt ökade på kontinenten och i 
England. Dessutom uppenbarade sig ytterligare en 
konkurrent om skogen mot slutet av 1800-talet, 
nämligen trämassaindustrin. Ångpannor för både 

stationär och mobil drift i de kolfattiga men skogrika 
länderna eldades därför helst med importerad stenkol, 
trots att den var dyr.

Industrisamhällets framväxt i de europeiska 
länderna och Nordamerika innebar samtidigt en snabbt 
ökande efterfrågan på varor. Konsumtionsökningen 
blev en naturlig drivfjäder till nyetableringar och 

utvidgningar av befintlig industri. Arbetsmetoderna 
förändrades dessutom och mycket av det manuella 
arbetet ersattes successivt av snabba och driftsäkra 
maskiner. Under hela detta skede ökade industrins 
kraftbehov.
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Även i Sverige har stenkolsbrytning förekommit i nordvästra Skåne, med Höganäs som centrum. Fotot visar schakt Oskar II vid Höganäs någon 
gång under 1920-talet. Höganäs Museum.

En stor del av industrisamhällets råvaror fick man 
av bergsbrukets produkter. För svensk del fick detta 
särskilt stor betydelse med en råvaruefterfrågan som 
ökade i takt med den tilltagande industrialiseringen. 
Situationen gav så småningom gruvdriften bekymmer 
eftersom malmfyndigheterna ofta fanns på mer eller 
mindre stora avstånd från den enda kraftkälla som 
kunde ge tillräcklig effekt, vattenfallen. Gruvdriften 
krävde ganska stora mängder kraft när vatten skulle 
pumpas upp ur de djupa gruvhålen och malm och 
gråberg spelas upp ur schakten.

I Sverige hade man tidigt lärt sig att på mekanisk 
väg överföra kraft från närbelägna vattenfall till 
gruvorna med hjälp av vattenhjul och stånggångar. 
Stånggångarna kunde ha en längd av upp till några 
tusen meter. Vid mindre omfattande gruvdrift eller där 
närbelägna vattenfall saknades fick man nöja sig med 
de allra enklaste av alla kraftkällor, människors och 
djurs muskelkraft. Brytningskapaciteten blev naturligt

vis blygsam i sådana gruvor.

Industrins och kommunikationernas expansion 
ledde så småningom till att efterfrågan på kraft inte 
längre kunde tillgodoses med traditionell teknik, 
särskilt inte i stenkolsfattiga länder som Sverige. I 
områden med riklig tillgång på vattenkraft kunde 
denna dessutom endast utnyttjas marginellt eftersom 
det saknades teknik för att överföra fallens och 
forsarnas kraft annat än till den närmaste omgiv
ningen. Redan vid mitten av 1800-talet gjordes därför 
en särskild satsning på möjligheten till kraftöverföring 
på längre sträckor, något som i början av 1890-talet 
ledde till den eleganta lösningen att överföra kraft på 
elektrisk väg med trefasig växelström. Sedan denna 
introducerats och fått en tillfredsställande driftsäkerhet 
ersatte man snabbt de flesta äldre och ofta primitiva 
systemen med alla deras brister. Samhället hade 
därmed fått en teknik som gjorde att överföringar 
kunde göras av nästan obegränsade energimängder 
över praktiskt taget hur stora avstånd som helst.
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Olika slag av 
kraftöverföring
Industrisamhällets behov av att kunna överföra kraft 
längre sträckor avspeglade sig inte minst i alla de olika 
anordningar som utvecklades före det elektriska 
trefassystemets genombrott. Gemensamt för alla dessa 
"förelektriska" system var att de hade en besvärande 
kort räckvidd och låg verkningsgrad.

I bergshanteringens tidskrift Jernkontorets Annaler 
1892 gjorde bergsingenjören Gustaf Granström (1851- 
1941) en sammanställning över de olika slag av 
kraftöverföringar (eller arbetsöverföringar som de då 
kallades för) som användes i Sverige och utomlands vid 
1890-talets början. Granström beskrev utförligt 
överföringar med axelledningar, bomulls- och 
hamplinor, ångledningar, ändlösa stållinor, 
vattentrycksledningar, tryckluft, stånggångar samt 
elektricitet.

Granströms redogörelse i Annalerna kom samti
digt med en beskrivning av elektroteknikens stånd
punkt med Jonas Wenström som författare. Wenström 
(1855-1893) var den mycket begåvade elektrotekniker 
som redan då hade lagt grunden till det elektriska 
trefassystemet i Sverige. De bägge ingenjörernas 
uppsatser gav en god bild av situationen både här 
hemma och i övriga industriländer. Industrimännen 
Granström framhöll konkret och tydligt de befintliga 
systemen med deras begränsade räckvidder och dåliga 
verkningsgrader och uppfinnaren Wenström gav 
visionen om att en lösning kunde finnas inom räckhåll.

Det är symptomatiskt att just bergshanteringens 
tidskrift, Jernkontorets Annaler, publicerade uppsat
serna. Kraftförsörjningen hade vid den här tiden börjat 
bli ett allvarligt problem för den expanderande verksam
heten i svenska gruvor och järnverk, något som också 
livligt diskuterades av landets gruv- och bruksägare.

En kort beskrivning av de olika anordningar som 
använts i tidiga kraftöverföringar ger kanske den bästa 
bilden av situationen före trefassystemets introduktion. 
Beskrivningarna stödjer sig bland annat på Granströms 
redogörelse i Jern kontorets Annaler 1892. Till de 
förelektriska överföringarna räknas även de primitiva 
likströmssystem som fanns före trefassystemet.

Stånggångar
De äldsta kända anordningarna för kraftöverföring är 
stånggångarna vilka så gott som uteslutande har 
använts inom gruvdriften. Deras ursprung är oklart 
men de har förmodligen utvecklats under 1500-talet

vid de mellantyska bergverken i Harz och Erzgebirge.
Ett bekymmer vid forna tiders gruvdrift var att 

hålla schakten fria från vatten som ständigt läckte in. 
Till en början använde man människors och djurs 
muskelkraft till det tunga arbetet att pumpa gruvorna 
läns. Allt eftersom omfattningen av gruvdriften ökade 
och schakten blev djupare tilltog även behovet av 
pumpning vilket gjorde att muskelkraften inte räckte 
till. Den enda något så när pålitliga kraftkälla som då 
stod till buds var vattenkraften med sina vattenhjul 
som redan var väl beprövade i såg- och mjölkvarnar. 
Förhållandena var dock mer komplicerade än i kvarn
drift eftersom gruvdriften var bunden till fyndigheter 
som kunde ligga långt från vattenfallen.

Vid de tillfällen då gruvans öppning låg lägre än 
ett eventuellt närbeläget vattenfall kunde problemet 
lösas genom att man helt enkelt flyttade vattenfallet 
fram till gruvan om de topografiska förhållandena tillät 
det. Vattnet avleddes från sitt ordinarie lopp och fördes 
istället via rännor och grävda kanaler till och från 
vattenhjulet som placerades så nära gruvöppningen 
som möjligt. Lösningen med vattenhjulet framme vid 
gruvan var dock inte alltid så välbetänkt. Det blev ofta 
läckage i kanalerna och ville det sig riktigt illa kunde 
mer vatten rinna ner i gruvan än vad som pumpades upp.

Vattenhjulens placering framme vid gruvhålet var 
inte alltid möjlig av praktiska eller topografiska skäl. En 
utväg blev då att placera hjulet vid vattenfallet och 
istället låta hjulets rörelse överföras till gruvan med 
hjälp av en särskild anordning i form av en stånggång 
(konstledning). Denna bestod av en serie horisontellt 
sammankopplade stänger, upphängda så att de med 
lätthet kunde röras fram och tillbaka. En vev på 
hjulaxeln kopplades till stånggångens ena ände och vid 
gruvöppningen i andra änden erhölls en lineär fram- 
och återgående rörelse. I ett vändbrott vid öppningen 
vinklades rörelsen ner till gruvan och kunde därmed 
driva vattenpumparnas kolvar.

En brist hos de tidiga stånggångarna var den 
linjära rörelsen framme vid gruvhålet vilken endast 
kunde användas till pumpdrift. När gruvorna blev 
djupare eller när brytningen ökade, ville man använda 
vattnets kraft även för att fordra upp malm och 
gråberg ur schakten. För att lyfta lastade malmtunnor 
och sänka tomtunnor behövdes ett linspel. Detta 
krävde en roterande rörelse som dessutom måste 
kunna reverseras (gå åt båda hållen). En roterande 
rörelse kunde emellertid inte åstadkommas med den 
linjära driften eftersom denna till sin natur gjorde att 
ett drivet hjul låste sig i rörelsens ändlägen.
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I de första vattendrivna gruvspelen placerades 
därför vattenhjulen omedelbart intill gruvschakten och 
med en lintrumma för berguppfordring fäst direkt på 
hjulaxeln. För att kunna reverseras byggdes hjulen som 
dubbelhjul med skovlarna åt varsitt håll. Vid reversering 
växlades vattnet över till den andra skovelraden. 
Spelhjulens placering intill gruvhålen var dock lika 
olämplig som de första pumphjulens hade varit men 
även detta problem fick så småningom sin lösning. Den 
svenske bergsmekanikern Christoffer Polhem (1661- 
1751) lyckades mot slutet av 1600-talet överföra 
vattenhjulets roterande rörelse till en avlägsen lin
trumma med hjälp av stånggångar i konträr drift.
Denna innebar att vattenhjulets axel försågs med vevar 
i båda ändarna, sinsemellan med ett kvarts varvs 
förskjutning. Även på den avlägsna lintrumman 

monterades två vevar på samma sätt. Med två skilda 
stångsystem som förenade vattenhjulets och 
lintrummans vevar kunde på så sätt en roterande 
rörelse överföras. I och med detta kunde även vatten
hjulen för linspelen placeras på avstånd från 
gruvöppningarna. Konträr drift har senare tillämpats 
exempelvis på stångdrivna lokomotiv för att undvika 
koppelstängernas fastlåsning i änd- eller dödlägena.

Granström konstaterade i sin redogörelse 1892 att 
de svenska stånggångarna sällan överförde större 
effekter än 30 hk (ca 20 kW). De längsta avstånd som 
överföringarna kunde användas till var tre till fyra 
kilometer. Granström framhöll dessutom att 
stånggångarnas anläggnings- och underhållskostnader 
var så besvärande höga i förhållande till den överförda 
effekten att "...torde det, med de fördelar andra 
kraftledningssätt erbjuda, såsom ändlös lina eller på 
elektriskt sätt, kunna antagas, att byggande av 
konstledningar, åtminstone på längre håll, knappast 
mer skall förekomma."

I äldre litteratur omtalas kraftöverföringar med 
stånggångar oftast som wattukonster. Med dessa avses 
då verk för uppfordring av vatten. Senare när även 
berguppfordring blev aktuell användes uttrycket 
gruvkonster. Begreppen innefattar hela system med 
vattenhjul, stånggångar samt uppfordringsanordningar 
som pumpar och spel. Personer som i ledande ställning 
arbetade med konsterna hade ofta titeln konstmästare. 

Även Polhem hade denna titel under några år då han 

var verksam vid den stora koppargruvan i Falun. Ordet 
konst är för övrigt samma som än idag används i 
exempelvis konstgjord och konststycke.

Turbinhus vid Ringshyttan 
utanför Nora för 
kraftöverföring med linor till 
gruvfälten i Striberg. 
Anläggningen uppfördes 
1890 och turbinhuset 
bestyckades med en Qvist 
och Gjersturbin i tryckskåp av 
trä, tillverkad av Brefvens 
bruk. Turbinhuset är sedan 
länge övergivet. 
Uppmätningsritning 
Bengt Spade, 1981.
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Linor
Kraftöverföring med linor innebar att en kraftkälla 
kopplades till ett dragande linhjul och med hjälp av en 
ändlös lina överfördes kraft till en avlägset belägen 
arbetsmaskin försedd med ett draget linhjul.

Linöverföringar utfördes redan vid slutet av 1700- 
talet. De första linorna tillverkades av växtmaterial 
eftersom järnbruken vid den tiden ännu inte kunde 
masstillverka stållinor. Vanligtvis användes linor av 
bomull eller hampa. Överföringar med textillinor kunde 

av naturliga skäl bara användas inomhus.
Sedan stållinor hade börjat förekomma på mark

naden vid mitten av 1800-talet (i Sverige hade 
Lesjöfors i Värmland börjat valsa stållinor 1850) kunde 
tämligen stora effekter överföras förhållandevis långa 
distanser. På kontinenten utfördes några mycket stora 
överföringar med stållinor under senare delen av 1800- 
talet. Vid Schaffhausen i Schweiz överfördes 500 hk 
(370 kW) och vid Fribourg i samma land överfördes 
hela 1 700 hk (1 250 kW) på en sträcka av knappt 800 
meter från ett vattenfall i floden Saane. Allra mest 
omtalad var dock den stora linöverföringen i den 
östfranska staden Bellegard, belägen vid övre delen av 
floden Rhöne, där den efter dåtida förhållanden 
oerhörda effekten 3 150 hk (2 300 kW) överfördes 900 
meter.

Under intryck av utvecklingen på kontinenten 
åstadkoms flera linöverföringar även i Sverige. 
Lintransmissioner för drift av framför allt valsverk

Linöverföring vid Fagersta. Fagersta Bruk.

anordnades således vid Näs och Fagersta järnverk i 
sydöstra Dalarna samt vid Sandvikens järnverk i 
Gästrikland. För bergshanteringens behov byggdes 
bland annat linöverföringar för berg- och vattenupp
fordring vid Ställbergs, Rössbergs och Slotterbergs 
gruvor samt Sköttgruvorna, alla i Örebro län.

En av de mest kraftfulla linöverföringarna i landet 
utfördes vid Fagersta järnverk där drift av verkstäder 
och valsverk skedde med linöverförd kraft från Kol- 
bäcksåns vattenfall vid Uddnäs och bruket. Den första 
av överföringarna här togs i bruk 1885 och var i drift 
ända till 1920. Överföringen mellan Uddnäs och bruket 

hade en längd av 1 230 meter och effekten var 220 hk 
(ca 160 kw).

Linöverföringarna krävde ett omfattande underhåll 
och vid stora effekter slets linorna snabbt ut och fick 
bytas regelbundet. Att den omtalade linöverföringen 
vid Fagersta fick så lång livslängd berodde på att 
Fagersta var en av landets främsta tillverkare av 
stållinor.

Axelledningar
Tekniken att överföra kraft med axelledningar utveckla
des sedan de nya stålprocesserna under senare delen 
av 1800-talet gjort det möjligt att framställa stål i stora 
mängder. Normalt användes dock ledningarna endast 
inom begränsade områden och de blev därför vanligast 
vid industrianläggningar. Där har de ibland använts 
fram till vår tid.

Överföringarna bestod av långa, oftast skarvade, 

roterande axlar som var lagrade på lämpliga ställen och 
överförde kraft från drivkällan till arbetsmaskinerna. 
Axlarnas rörelse avlänkades till maskinerna antingen 
genom vinkelväxlar eller remtransmissioner. Särskilt 
populära blev axelledningarna inom kvarnidustrin, 
textilindustrin och den mekaniska verkstadsindustrin 
där de ofta kombinerades med remdrifter.

Eftersom axelledningarna var ganska enkla att 
installera och hade en förhållandevis hög driftsäkerhet 
överlevde de flera av de förelektriska överförings
systemen trots låg verkningsgrad och kort räckvidd. 
Ledningarnas karaktär med oskyddade roterande delar 
och ingrepp ansågs dock så småningom som en 
nackdel som överskuggade allt annat. De undan
trängdes därför slutligen av arbetsmiljöskäl.

Ett på sin tid mycket omtalat axelledningssystem 
anlades för den tidigare nämnda schweiziska industri
staden Schaffhausen. I närheten av staden har Rhen ett 
av sina mäktigaste vattenfall vid Laufen. Åren 1863- 

1866 skedde en kraftutbyggnad av det 23 meter höga
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fallet. På en sträcka av ca två kilometer överfördes 
kraften till stadens textil- och maskinindustrier med 
hjälp av axelledningar nedlagda i vägar och gator. 
Underhållet av ledningarna blev med tiden mycket 
betungande och i förening med stora kraftförluster 
genom lagerfriktion ledde detta till att överföring med 
elektrisk kraft infördes kring sekelskiftet 1900.

Ångledningar
I ett av de många förelektriska kraftöverförings
systemen tog man hjälp av ånga och ångledningar. 
Systemet blev särskilt populärt under senare delen av 
1800-talet i nordamerikanska gruvor och stenbrott. 
Ångpannorna placerades på lättillgängliga platser ovan 

jord och via rörledningar fördes ånga till arbetsmaski
ner för uppfordring av vatten och berg och till och med 
för borrning. I Sverige uppmärksammades särskilt 
ångledningen vid Klackbergs gruvfält utanför Norberg. 
Ledningen hade en längd av 360 meter och förde ånga 
till två ångmaskiner avsedda för berguppfordring och 
länshållning.

Under samma period kom ångdistribution i 
rörledningar även till användning för uppvärmning och 
kraftproduktion i några amerikanska städer. I New York 
började ett sådant nät att anläggas 1881 av The New 

York Steam Company.
Ångledningarnas stora svaghet var att ångan lätt 

avkyldes och kondenserade även om ledningarna var 
isolerade. Dåtida material och tillverkningsmetoder för 
tryckrör medförde dessutom att ledningarna fick 
många skarvar som med tiden gav upphov till omfat
tande läckage.

Tryckvattenledningar
I några av Europas större städer utfördes under de sista 
decennierna av 1800-talet omfattande hydrauliska 
system för kraftöverföring. Systemen bestod av 
ledningsnät för distribution av tryckvatten från centralt 
belägna pumpstationer. Kraften i tryckvattnet omsattes 
vanligen hos abonnenterna i små vattenturbiner vilka i 
sin tur kunde dra exempelvis elektriska generatorer. 
Tryckvatten nät fanns bland annat i Geneve och Zürich i 
Schweiz, i Frankfurt am Main i Tyskland samt i de 
engelska städerna London och Hull.

I Genéveanläggningen som byggdes under 1880- 
talet erhölls tryckvattnet från ett vattenfallsdrivet 
pumpverk mitt inne i staden vid Coulouvreniére i 
floden Rhöne. Pumpverket drevs av 20 vattenturbiner 
med en sammanlagd effekt av 4 200 hk (3 100 kW).

Bortsett från de mycket små turbiner som drevs av 
städernas dricksvattennät anlades aldrig några tryck
vatten nät för kraftöverföring i Sverige. Två på sin tid 
omtalade stora separatdrivna vattentrycksmaskiner kan 
dock nämnas. Den ena var en hydraulisk elevator 
byggd 1890 i Luleå hamn för upphissning av malm
vagnar vid lossning till fartyg och den andra en 
hydraulisk kompressor vid Persbergs gruvor i Värmland. 
Kompressorn byggdes så sent som 1911-1914 och 
betraktades under många år som Europas största.

Tryckluftledningar
Strax före den elektriska kraftöverföringens genom
brott hade komprimerad luft börjat att användas som 
medium för att överföra kraft. Den första stora 
överföringen med tryckluft skedde 1861-1871 då en 
14 km lång järnvägstunnel vid Mont Cenis byggdes 
genom Alperna mellan Frankrike och Italien. Arbetet 
med Mont Cenistunneln, eller Frejustunneln som den 
också kallas, drevsåren 1857-1861 med handborrning. 
Drivningen var emellertid alldeles för långsam och 
1861 infördes tryckluftdrivna borrmaskiner som fick 
luft från hydrauliska kompressorer. Tunnelarbetet kom 
därigenom att ta endast 10 år mot tidigare beräknade 30.

Under arbetet med den långa Frejustunneln hade 
det visat sig möjligt att överföra kraft med hjälp av 
tryckluft ända upp till 7 km vilket var den längsta 
kraftöverföring som dittills hade skett. Man började 
därför på flera håll anta att tryckluft var framtidens 
metod för långväga överföring av kraft. Tryckluft- 
borrning blev efter Frejus snabbt populärt i Europa och 
Nordamerika, särskilt vid tunneldrivningar i samband 
med järnvägsbyggen. Kompressorer och borrmaskiner 
utvecklades raskt och trycklufttekniken fann snart 
vägen över till bergshanteringen.

Trycklufttekniken nådde Sverige under 1880-talet 
och blev särskilt omtyckt inom gruvdrift och mekanisk 
verkstadsindustri. Den mycket tunga handborrningen i 
gruvdriften kunde nu ersättas med tryckluftdrivna 
borrmaskiner. I verkstadsindustrin kom man snart 
underfund med att tryckluftdrivna nit- och dikt
hammare gav ett snabbare och bättre resultat än 
tidigare metoder vid tillverkning av nitade konstruktioner.

Under hela den senare delen av 1800-talet pågick 
en energidebatt i industriländerna om vilket eller vilka 
kraftöverföringssystem som hade de flesta fördelarna. 
Av alla förelektriska energisystemen skapade tryckluft- 
överföringarna de största förväntningarna och de kom 
också att få de största omfattningarna. Sedan en
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omfattande distributionsanläggning för tryckluft 1888 
hade tagits i bruk i Paris uppfattade tryckluft- 
anhängarna detta som en seger över kraftöverföringar 
med ånga, tryckvatten, axelledningar, linledningar och 
till och med över elektrisk kraftöverföring trots att 
elektrotekniken då var under snabb utveckling.

Kraftöverföring med tryckluft blev det förelektriska 
system som stod sig bäst under årens lopp och som i 
stor utsträckning också vidareutvecklades. Men trots 
att tryckluften kanske var den dittills behändigaste 
metoden för kraftöverföring hade den samma svaghe
ter som alla de övriga systemen. Den tålde inte långa 
överföringar och fick därför aldrig den betydelse för 
långväga kraftöverföring som dess anhängare hade 
hoppats på för drygt 100 år sedan. I sin redogörelse i 
Jernkontorets Annaler konstaterade också den saklige 
Granström att "De verk, som utomlands drifvas med 
komprimerad luft, hafva ock tillkommit före de sista 
årens utveckling på det elektrotekniska området och 
sannolikt kommer ej denna metod att finna använd
ning annat än för särskilda fall..."

Överföringar med 
elektricitet
Under hela 1800-talet försökte vetenskapsmän och 
ingenjörer lära sig att behärska den hemlighetsfulla 
elektriciteten. Under seklets senare del lyckades man 
samordna kunskap om elektriciteten och en rad olika 
uppfinningar till ett system för att överföra kraft med 
hjälp av en elektrisk ström. I systemet omvandlades 
kraften först till likström vid den primära kraftkällan, 
fördes sedan den önskade sträckan i två ledningar 
samt omvandlades åter vid förbrukningsstället till 
mekaniskt användbar kraft eller till ljus.

Kraftöverföring med elektricitet (lågspänd 
likström) visade sig emellertid ha samma begränsning 
som de mekaniska och hydrauliska systemen, nämligen 
att mycket kraft förlorades på vägen när motståndet i 
ledningen skulle övervinnas. Därför begränsades 
överföringsavståndet även med elektricitet till någon 
eller några kilometer.

En mycket viktig skillnad mot de andra systemen 
för transport av kraft var att den elektriska överfö
ringen bara behövde några tunna ledningar. Den blev 
därför mycket smidigare och billigare att anlägga. Mot 
slutet av 1800-talet koncentrerade sig därför 
elektroteknikerna på att med olika medel försöka 
övervinna det besvärande ledningsmotståndet. Så 
småningom ledde ansträngningarna 1891 till det

behändiga överföringssystemet med trefasig, hög
spänd växelström. Med detta kunde tidigare otänkbara 
kraftmängder transporteras över nästan hur långa 
avstånd som helst. Introduktionen av trefassystemet är 
ett av de mest uppmärksammade stegen i den tekniska 
utvecklingens historia.

Hur människan tillägnade sig konsten att flytta 
kraft med hjälp av elektricitet är vid sidan av 
vattenturbinens och betongens utveckling de viktigaste 
tekniska stegen i vattenkraftens historia.

Professor Ångströms 
kostnadsjämförelse
Av Gustaf Granströms sammanställning över de 
förelektriska kraftöverföringarna framgår det att 
samtliga hade svagheter som kort räckvidd, dryga drift- 
och underhållskostnader och ofta var de även mycket 
dyra. Förhållandena kring de olika systemen diskutera
des också livligt i fackkretsar och då inte minst i 
Sverige.

De många undersökningar och inlägg som gjordes 
i sammanhanget får illustreras med en kostnads
jämförelse mellan de vanligaste överföringssystemen 
som gjordes av professor Carl Ångström och redovisa

des i Ingeniörs-Föreningens Förhandlingar för 1890. 
Ångström jämförde driftkostnaderna för kraftöverfö

ring med elektricitet, tryckvatten, tryckluft och ändlös 
stållina.

Även om Ångströms jämförelse säkert hade brister, 

gav den några intressanta indikationer. De tidigare 
nämnda framgångarna under 1880-talet med tryckluft- 
överföring bekräftas här, eftersom undersökningen 
visar att tryckluften på ett överföringsavstånd längre än 
ca 10 km gav en lägre kostnad per kW än vatten- och 
linöverföringar.

Vad som emellertid är särskilt påtagligt i 
Ångströms undersökning är kostnaden för överföring 

med elektricitet. På avstånd större än ca 5 km var 
denna betydligt lägre än de övriga, ett konstaterande 
som även Granström gjorde i Annalerna två år senare. 
Elektrisk kraftöverföring ansågs alltså redan före 
trefassystemets introduktion vara åtminstone den från 
ekonomisk synpunkt fördelaktigaste överföringsmeto
den.
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Elektroteknik före 1891
Nästan all vår elkraft kommer från kraftverk där den alstras i roterande 
generatorer som drivs runt av turbiner eller förbränningsmotorer. Utbytet mellan 
mekanisk och elektrisk effekt eller vice versa grundar sig på elektromagnetisk 
induktion, en företeelse som upptäcktes i början av 1800-talet. Inom 
elektrotekniken var denna upptäckt en av de viktigaste som gjordes av 
vetenskapsmännen i de tidiga försöken att identifiera elektriciteten. Sedan de 
grundläggande fysikaliska rönen hade gjorts tog uppfinnare och ingenjörer över 
för att förmå den elektriska strömmen att med ljus och kraft bli en människans 
tjänare i de mest skiftande sammanhang.

Till skillnad från de äldre överföringssystemen tog det 
lång tid innan man insåg att kraft även kunde överfö
ras med hjälp av elektricitet. Detta hade sin naturliga 
grund i att elektrisk ström för människan är en nästan 
abstrakt företeelse och som sinnena normalt inte 
förmår att uppfatta eftersom ström inte syns, hörs, 
luktar eller smakar. Med vårt femte sinne, känseln, kan 
vi däremot uppfatta strömmen om spänningen är 
tillräckligt hög. Är strömmen alltför kraftfull kan den till 

och med skada eller rent av döda oss.
Kunskapen om elektrisk ström som fysikalisk 

företeelse växte därför fram mycket långsamt. För att 
få kännedom om elektricitetens natur var det nödvän
digt att kunna lokalisera den, att försöka bestämma 
elektricitetens storheter samt att kunna mäta dessa.
Att lära sig detta blev en lång process som sträckte sig 
över 200 år. Först när man hade fått tillräcklig insikt om 
den hemlighetsfulla strömmens karaktär började man 
undersöka om den kunde användas till praktiska 
ändamål.

Elektromagnetism och 
induktion
Elektriciteten är omtalad redan i den antika litteraturen 
som något märkligt som erhölls vid gnidning av vissa 
ämnen. Sådan elektricitet i form av elektrostatisk 
urladdning, en gnista, kunde exempelvis fås genom 
gnidning av bärnsten. På grekiska heter bärnsten 
elektron och härifrån kommer namnet i nästan alla 
språk på det hemlighetsfulla elementet.

Stadigvarande elektrisk ström kände man inte till 
förrän år 1800 då den italienske fysikern Alessandro 
Volta (1745-1827) framställde de första batterierna. 
Med dem fick man elektrisk ström på galvanisk väg, en 
princip som tillämpas än idag. Det galvaniska batteriet

producerade emellertid bara ström intill dess att 
materialet blivit bortfrätt i den kemiska processen. I 
batterierna erhölls en jämnt flytande ström, en 
likström.

Volta insåg snart att batterierna kunde kopplas i 
serie efter varandra, "Voltas stapel," vilket gjorde det 
möjligt att alstra ganska höga spänningar. Med 
batterier som strömkällor öppnades helt nya fält inom 
elektrotekniken och elektrokemin.

Magnetism var en annan osynlig naturföreteelse 
som var tidigt känd med naturliga magneter i form av 
järnmaimsstycken. Man hade också länge känt till att 
man fick fram konstgjorda magneter av stål som 
magnetiserades genom att det ströks med naturliga 
magneter. Den första praktiskt använda magneten var 
kompassen, utförligt beskriven i Europa redan på 
1200-talet. I Kina var den känd långt tidigare.

Ett av de viktigaste rönen inom elektrotekniken 
offentliggjordes 1820 då den danske fysikprofessorn 
Flans Christian Örsted (1777-1851) redovisade sin 
upptäckt av elektromagnetismen. När Örsted vid ett 

tillfälle laborerade med en elektrisk strömkrets observe
rade han att den strömförande ledaren gav utslag på 
en kompass som låg på experimentbordet. Denna 
oväntade avståndsverkan undersöktes av Örsted och 

han konstaterade att även elektrisk ström har ett 
magnetfält. Örsteds iakttagelse och slutsats gjorde att 

elektricitet och magnetism förenades till en enda 
vetenskap, elektromagnetism. Upptäckten anses vara 
en av de största som en nordisk fysiker har gjort.

Sedan Örsted offentliggjort sin upptäckt av 

elektromagnetismen uppkom snart tanken på att om 
elektricitet kunde åstadkomma magnetism så borde 
det omvänt också vara så att magnetism kunde 
åstadkomma elektricitet (induktion). Det blev den 
självlärde och genialiske engelsmannen Michael 
Faraday (1791-1867) som 1831 kunde påvisa att så var
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fallet. På kort tid kartlade Faraday hela området och 
konstaterade även induktionsverkan från permanenta 
magneter när de rördes i förhållande till en spole.

Faraday tillverkade också vad som kan betraktas 
som den första generatorn. Denna var en handdriven 
maskin där en konstant ström kunde tas ut ur en 
strömbana som roterade mellan polerna på en kraftig 
elektromagnet. Faradays rön kring induktionen kan 
betraktas som några av de viktigaste som har gjorts i 
hela elkraftens historia.

De första elektriska 
maskinerna
I och med Faradays upptäckt började man inse att om 
elektricitet för praktiskt bruk skulle alstras så var det 
med magnetism och inte som dittills med otympliga 
och effektsvaga batterier. Faradays upptäckt av 
induktionen och hans generatorkonstruktion inspire
rade därför andra vetenskapsmän att arbeta vidare 
med att försöka omvandla mekanisk effekt till elektrisk. 
Därigenom hoppades man kunna få en pålitligare och 
starkare strömkälla än vad Voltas batterier kunde 
erbjuda. Parallellt med trevandet mot en praktiskt 
användbar generator under första delen av 1800-talet 
försökte man också konstruera en motor som kunde 
utnyttja den elektriska strömmen som drivkraft.

Faradays generator som var av enklaste slag var 
enpolig och gav därmed en likström. Effekten var dock 
ytterst låg och maskinen användes endast för Faradays 
experiment. Den franske instrumentmakaren Hippolyte 
Pixii (1808-1835), medhjälpare till fysikern André 
Ampere i Paris, insåg att en generator borde förses 
med två eller flera poler om den skulle kunna ge större 
effekt. Redan 1832, året efter det att Faraday hade 
offentliggjort sin upptäckt av induktionen, byggde Pixii 
den första flerpoliga generatorn. Med den handdrivna 
maskinen lyckades han dock till att börja med endast 
framställa växelström vilket inte var syftet. Efter en idé 
av Ampere försågs därför nästa maskin med en enkel 
strömvändare, "Amperes vippa."

En förbättrad flerpolig likströmsgenerator konstru
erades 1833 av skotten William Ritchie (1790-1837). I 
Ritchies generator togs strömmen ut ur det roterande 
ankaret och likriktades med hans strömvändande 
uppfinning, kommutatorn eller kollektorn. Ritchies 
kommutator hade strömutgången i axiell led. Den 
radiella kommutatorn infördes 1838 av engelsmannen 
Edward M. Clarke, en man med den fantasieggande 
titeln "Magnetician in London."

Med Pixiis och Ritchies handdrivna maskiner hade 
grunden för roterande och flerpoliga generatorer lagts. 
I sådana maskiner erhålls alltid växelström, d.v.s. en 
ström som ständigt växlar riktning. Med kommutatorn 
kunde växelströmmen likriktas genom att växlingarna 
vändes åt samma håll. Den erhållna likströmmen blev 
dock inte särskilt jämn utan fick en pulserande karaktär.

Pixiis generator. Tekniska Museet.
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Den första praktiskt användbara elmotorn för 
likström konstruerades 1834 av Moritz Hermann von 
Jacobi (1801-1874) i S:t Petersburg, Ryssland. Motorn 
hade en stator med permanentmagneter medan 
ankaret (rotorn) var försett med elektromagneter 
matade från ett batteri. En större och förbättrad 
Jacobimotor användes 1838 för att driva en båt på 
floden Neva. Jacobis senare motor var den första 
elmotorn som hade en sådan effekt att den kunde 
användas för praktiskt bruk. Alla tidigare motor
konstruktioner hade förutom vid experiment endast 
haft intresse som leksaker.

Den första likströmsgeneratorn för kommersiellt 
bruk tillverkades i England 1844 av kemisten John 
Stephen Woolrich. Maskinen drevs av en ångmaskin 
och strömmen var avsedd för galvanoplastiska ändamål 
inom tryckerikonsten. Woolrich's generator anses vara 
den första som drevs av en annan kraftmaskin.

I Belgien utarbetade Horise Nollet (1794-1853) 
1849 grundformen för den sedermera omtalade 
Alliance-generatorn. Maskinen vidareutvecklades av 
det franska bolaget Société PAIliance vilket anses vara 
inledningen till den moderna krafttekniken. Alliance- 
generatorerna drevs av ångmaskiner och användes till 
båglampsbelysning. De tillverkades ursprungligen för

Alliancegenerator. Tekniska Museet.

likström med permanentmagneter i statorn och 
elektromagneter i rotorn. Till följd av sina förhållande
vis stora effekter fick de också omfattande dimensio
ner. Alltsedan 1859 då även växelström kunde använ
das till båglamporna byggdes Alliance-maskinerna 
även för enfasig växelström. Detta innebar en förenk
ling av maskinerna i och med att kommutatorn ej 
behövdes. En Alliancemaskin installerades 1863 för 
belysning i fyren på Cap de la Héve vid Le Havre i 
Frankrike. Maskinerna användes därefter särskilt för 
elektrisk fyrbelysning.

Självmagnetiserande
maskiner
Gemensamt för den första generationen flerpoliga 
roterande maskiner var att de hade blygsamma 
effekter. Man utnyttjade fortfarande 
permanentmagneter eller batterimatade 
elektromagneter för att skapa generatorernas och 
motorernas elektromagnetiska fält. Fälten blev därmed 
ganska svaga vilket ledde till att generatorernas 
strömstyrka och motorernas vridmoment blev låga.

Länge trodde man att om en generators 
permanentmagneter ersattes med elektromagneter 
skulle all ström som generatorn alstrade förbrukas vid 

magnetiseringen. Farhågorna dementerades dock av 
fransmännen Moigno och Railland som 1838 visade att 

en generator med elektromagnetiska poler mycket väl 
kan alstra en ström som är större än magnetiserings- 
strömmen, d.v.s. den ström som behövs för att 
åstadkomma det nödvändiga magnetfältet.

Genombrottet för de elektriska maskinerna kom 
1867 med den "dynamoelektriska principen." De två 
elektroteknikerna, tysken Werner Siemens (1816-1892) 
och engelsmannen Charles Wheatstone (1802-1875), 
redovisade då oberoende av varandra en självmagneti
serande generator utan permanentmagneter. Båda 
hade konstaterat att en generator mycket väl kunde 
förses med enbart elektromagneter. Vid igångsätt
ningen började en sådan maskin nämligen under vissa 
förutsättningar genast att magnetisera sig själv. Detta 
skedde med hjälp av den svaga magnetism, remanens, 
som fanns kvar i magnetspolarnas järnkärnor från 
föregående drifttillfälle. Remanensen hade ursprungli

gen erhållits genom att ström tillförts utifrån och 
"uppväckt" den första magnetismen. Efter starten 
arbetade sig generatorn därför spontant upp till full 
magnetisering.
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Siemens första dynamoelektriska maskin 1867. Zeitschrift des 
Vereins deutscher Ingenieure, 1916.

Siemens offentliggjorde sin viktiga upptäckt den 
17 januari 1867 inför preussiska vetenskapsakademien. 
En månad senare redovisade Wheatstone sina rön inför 
Royal Society i London. Upptäckten av den dynamo
elektriska principen innebar att Siemens och 
Wheatstone löste de problem som elektroteknikerna 
tidigare hade brottats med i sin strävan att kunna 
överföra även stora effekter till elektrisk ström.

Werner Siemens var den som klarast insåg att den 
dynamoelektriska principen var nyckeln till starkströms- 
teknikens fortsatta utveckling. Siemens som 1888 
adlades till von Siemens var från början preussisk 
artilleriofficer. Redan 1847 hade han bildat Siemens & 
Halske Telegraphenbauanstalt i Berlin tillsammans med 
Johan Georg Halske (1814-1890). Verksamheten i 
firman omfattade de första åren tillverkning av 
elektriska telegrafapparater på vilka det var stor

Grammes ring. Tekniska Museet.

efterfrågan till följd av de omfattande järnvägsbyggen 
som då förekom. Siemens var därmed redan väl 
förtrogen med elektroteknisk verksamhet när han 
offentliggjorde sin upptäckt 1867. Han kunde därför 
omgående omsätta sina rön i det egna företaget, 
något som snabbt förde firman till en tätposition bland 
tillverkarna av elektriska maskiner.

Utformningen av de elektriska maskinernas 
roterande del, rotorn eller ankaret tilldrog sig särskilt 
intresse under åren närmast efter Siemens och 
Wheatstones upptäckt. 1869 byggde den belgiske 
modellsnickaren vid Alliancebolaget i Paris, Zénobe 
Théophile Gramme (1826-1901), en likströmsgenerator 
med ringformigt ankare. Maskinen väckte stort 
uppseende och "Grammes ring" blev en sådan 
kommersiell framgång att uppfinnaren etablerade 
tillverkning vid egen verkstad i Paris. Grammes maskin 
blev en viktig milstolpe i elektromaskinernas utveckling 
och tillverkning upptogs bl.a. i Sverige.

Endast tre år efter Grammes ringankare uppfanns 
det cylindriska truman karet av Friedrich von Hefner- 
Alteneck (1845-1904), överingeniör hos Siemens & 
Halske. Till följd av bättre elektrodynamiska egenskaper 
trängde trumankaret snart undan ringankaret.

Ytterligare en förbättring av rotorn gjordes när 
den tidigare nämnde svenske elektroteknikern och 
uppfinnaren Jonas Wenström uppfann spårankaret 
1882. Med Wenströms konstruktion fick rotorns 
lindningar ett fixerat och skyddat läge i särskilda spår i 
rotorn. Spårankaret användes i en likströmsgenerator 
som Wenström hade konstruerat. Maskinen byggdes i 
Engelbrektssons kvarn vid slottet i Örebro där uppfin

naren tidigt omsatte sina kunskaper och idéer inom 
elektrotekniken.

Elektrisk belysning
Omkring 1810 konstaterade den engelske fysikern 
Humphry Davy (1778-1829) att elektrisk ström under 
vissa betingelser kunde ledas genom luft. Davy 
lyckades åstadkomma en sådan gasurladdning med 
hjälp av två elektroder och fick en bestående ljusbåge 
som gav ett bländande ljus. Han anses därmed ha 
uppfunnit det första elektriska ljuset, båglampsljuset 
eller bågljuset.

Davy och hans närmaste efterföljare tvingades 
emellertid använda Voltas batterier för att driva den 
första tidens bågljus. De kunde därför endast få en 
tillfällig eller experimentell karaktär. Som tidigare 
framgått hade emellertid elektromaskintekniken vid
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Bågljusbelysningen vid Näs 
sågverk 1876.
Tekniska Museet.

slutet av 1850-talet utvecklats så långt att man med 
hjälp av ångmaskindrivna generatorer kunde få helt 
andra effekter än vad de galvaniska elementen 
presterade. Under 1860-talet utfördes flera belysnings- 
anläggningar men de var bara av tillfällig karaktär.

Den första permanenta generatordrivna 
belysningsinstallationen tillkom 1873 i Paris. Anlägg
ningens generator hade konstruerats och tillverkats av

Edisons glödlampa 1879. III. Magnus Påhlman.

Gramme och installationen gjordes i hans egen 
verkstad. Bågljusbelysning med Grammes maskin fann 
snabbt vägen till Sverige och redan 1876 installerades 
landets första elektriska belysning vid Näs sågverk i 
Korsnäs i Dalarna. Två ångdrivna Grammemaskiner om 
vardera 2 hk lämnade där ström till varsin båglampa.

Elektrisk belysning med glödljus kom inte i bruk 
förrän på 1880-talet. Glödljuset uppfanns 1879, då 
amerikanen Thomas Alva Edison (1847-1931) och 
engelsmannen Joseph W, Swan (1828-1914), obero
ende av varandra, efter många försök lyckades 
konstruera fullt brukbara glödlampor. Glödljusets 
princip bygger på att elektrisk ström får passera en kort 
ledare med stort motstånd (lampans glödtråd). Vid 
strömmens passage genom ledaren upphettas denna 
till följd av motståndet så kraftigt att den börjar glöda. 
Svårigheterna vid utvecklingen av glödljusen var att 
upphettningen antingen drevs för långt så att tråden 
smälte av och förstördes eller förbrändes av luftens 
syre.

Elektrisk belysning, först med bågljuset och sedan 
med glödljuset, blev snabbt mycket populär, framför 
allt i länder med långa mörka vintrar. Den kom först till 
användning i industriföretag och därefter som allmän 
belysning på gator och torg. Sedan det smidigare 
glödljuset kommit på marknaden vandrade elljuset 
också snabbt in i hantverkslokaler, butiker och hem.

196



Overforingsteknik

De första
elektrotekniska
industriföretagen
Efter upptäckten av den dynamoelektriska principen 
började snart en industriell tillverkning av elektriska 
maskiner att spira i Europa och USA. Samtidigt ökade 
kunskapen om de elektriska maskinernas teori vilket 
gjorde att godtyckligheten vid tillverkningen mer och 
mer ersattes av beräknade konstruktioner. Det förbätt
rade utförandet ledde också i kombination med 
kompletterande detaljuppfinningar till att maskinernas 
egenskaper successivt förbättrades.

Omkring 1890 hade ett flertal tillverkare av 
elektrisk utrustning etablerats i industriländerna. På 
den europeiska kontinenten har Siemens & Kalske från 
1847 redan nämnts. En annan tidig tysk tillverkare var 
Schuckert & Co som grundades 1873 av Siegmund 
Schuckert. Efter ytterligare tio år bildades Deutsche 
Edison-Gesellschaft (Tyska Edisonbolaget) under 
ledning av Emil Rathenau, 1887 ombildat till Allge
meine Elektricitäts-Gesellschaft (Allmänna Elektriska 
Bolaget), mer känt som AEG. I Schweiz tillkom 1876 
Maschinenfabrik Oerlikon vid Zürich och 1891 grunda
des Brown, Boveri Co i Baden av Charles Brown och 

Walter Boveri. I England grundade den skicklige 
teknikern och uppfinnaren Sebastian Z. de Ferranti 
1882 Ferranti, Thompson and Ince Ltd, senare 
ombildat till Ferranti Ltd. Även Ungern hade sedan 
1878 tillverkning av elektrisk utrustning vid Ganz & Co 

i Budapest.
I USA grundade mångsidige uppfinnaren och 

industrimännen George Westinghouse 1886 
Westinghouse Electric & Manufacturing Co i Pittsburg, 
Pennsylvania. Även Thomas Alva Edison lät i början av 

1880-talet anlägga elektrotekniska industrier inte bara 
i USA utan även i England och Tyskland. I USA bildades 
vidare 1883 Thomson-Houston Electric Co i Lynn, 
Massachusetts, av elektroteknikerna Elihu Thomson 
och Edwin Houston. Företaget sammanslogs 1892 med 
Edison General Electric Co till General Electric Co, GEC, 
i Schenectady, New York.

Elektroteknisk industri fick tidigt fotfäste i Sverige 
och 1883 grundades Elektriska AB i Stockholm av 
bland andra grosshandlaren Ludvig Fredholm (1830- 
1891) och Jonas Wenström. Bolaget ägnade sig främst 
åt att utföra belysningsanläggningar för likström och 
Wenströms dynamomaskiner med spårankare.
Några år senare slog sig Jonas Wenströms bror,

Likströmsmaskin av Jonas Wenströms klassiska "snörlifs" - typ, 
konstruerad 1889 och tillverkad av ASEA. Foto Bengt Spade, 1979.

ingenjör Georg (Göran) Wenström (1857-1927), 
samman med den tidigare omtalade ingenjören Gustaf 
Granström och bildade 1889 Wenström och Gran
ströms Elektriska Kraftbolag. Företaget var inriktat på 
tillverkning av motorer, elektriska järnvägar och 
utrustning för kraftöverföring. De två företagen 
sammanslogs 1890-91 till Allmänna Svenska Elektriska 
AB, senare mer populärt kallat ASEA. Väl att märka är 
att "Allmänna Svenska", som det ofta benämndes de 
första decennierna, har ett namn som inspirerats av det 
tyska AEG och amerikanska GEC. En annan tidig 
svensk tillverkare av elektrisk utrustning var Luth & 
Roséns Elektriska AB i Stockholm. Företaget etablera
des ursprungligen 1885 av ingenjörerna John Luth och 
Ivar Rosén som Elektriska byrån Luth & Rosén. 1893 
började man tillverka elektrisk utrustning på licens från 

Schuckert & Co.

Anläggningar för elek
trisk belysning och 
kraftöverföring före 
1890-talet
Med de samlade rön och erfarenheter som gjordes 
inom elektrotekniken vid slutet av 1880-talet kunde 

man producera både likström och växelström med 
tämligen höga effekter. Den elektriska strömmen som i 
första hand användes till belysning genererades 
vanligtvis med ångmaskiner, vattenkraft hade dittills 
endast utnyttjats i begränsad omfattning.

Den elektriska belysningen välkomnades av 
industrin och före 1890 fanns det ca 150 belysnings-

197



Overforingsteknik

anläggningar på industriföretag över hela landet, de 
flesta drivna av ångmaskiner. Vid några företag 
utnyttjades emellertid vattenkraft. Landets första 
vattenkraftdrivna generator installerades 1882 vid 
Rydahls Manufaktur AB i Älvsborgs län, en textilfabrik 

som hade anlagts 1853 vid ett vattenfall i Viskan. Det 
lilla elektricitetsverket inrymdes i de befintliga

Interiör från Gådeå kraftstation. I förgrunden en vattenturbin med remskiva 
och i bakgrunden två generatorer av Thomson - Houstons tillverkning. Bilden 
är tagen i en ny kraftstation som 1888 ersatte en provisorisk anläggning. 
Tekniska Museet.

(
Det första ångdrivna stadselverket i Västerås, i drift 1888 - 1910. Till vänster 
det ursprungliga maskineriet med en liggande ångmaskin och två generatorer 
och till höger en stående ångmaskin från 1896 som driver två generatorer av 
Jonas Wenströms "snörlifs" - typ. Elverket blev kommunalt 1905. ABB.

fabrikslokalerna. Landets första fristående vattenkraft
verk utfördes 1885 i Bofors. Verkets mekaniska del 
konstruerades av ingenjörsbyrån Qvist & Gjers i Arboga 
medan den elektriska delen levererades av Edwin 
Andrén & Co i Göteborg. Kraftverket hade en effekt av 
ca 50 kW och levererade belysningsström till Bofors 
nyuppförda kanonverkstad.

Även i städerna blev den elektriska belysningen en 

succé och centralt belägna stadselverk växte fram i 
snabb takt. Inte heller i städerna hade vattenkraften

ännu fått någon större betydelse eftersom det med få 
undantag saknades centralt belägna vattenfall.
Elverken drevs därför nästan uteslutande av 
ångmaskiner som kunde placeras mitt i distributions
näten vilket var nödvändigt för att minimera 
överföringsförlusterna. Ångkraftverken och 

distributionsanläggningarna var dessutom billiga att 
bygga, ett förhållande som inte minst var viktigt i en 
tid då städerna saknade samma möjligheter som nu att 
finansiera offentliga investeringar.

Världens två första stadselverk för allmän distribu
tion togs i drift 1882, det ena i London och det andra i 
New York. Båda var ångdrivna samt byggda av det 
amerikanska The Edison Electric Light Company, bildat 
av Edison 1878. New Yorkanläggningen var den 
omtalade Pearl Street Station, vilken hade en effekt av 
750 hk (550 kW) och matade ett nät med 4 000 lampor.

I Sverige anammades snabbt idén att anlägga 
stadselverk. Efter några tillfälliga och enstaka 
belysningsanläggningar, den första 1881 i Stockholm, 
inrättades 1884 i Göteborg landets första elverk för 
allmän distribution. Verket drevs på kommersiella 
grunder och alla som så önskade kunde ansluta sig 
som abonnenter.

Göteborgsverket följdes 1885 i Härnösand av 
landets första kommunala elverk, avsett för gatubelys
ning, endast ett år efter att den ungerska staden 
Temesvår (nuvarande Timisoara i Rumänien) som första 
stad i Europa fått elektrisk gatubelysning. Härnösands- 
verket var unikt även i så motto att det drevs av ett 
avsides beläget vattenfall vid Gådeå med en 3,5 km 
lång överföringslinje in till staden.

Kommunala elverk inrättades de närmaste åren 
efter Härnösand i Växjö 1887, Halmstad, Östersund 

och Marstrand 1890, Helsingborg och Sundsvall 1891, 
Vadstena, Umeå, Askersund och Stockholm 1892, 
Söderhamn 1893 samt Borås 1894. Samtliga utom 
Härnösand var ångdrivna.

Alla de nämnda stadselverken var avsedda för 
distribution av likström, närmast beroende på att 
elverken försågs med stora ackumulatorbatterier. 
Batterierna som lämnade likström var avsedda att 
användas nattetid och vid spetsbelastningar.

Ett annat skäl till att likström valdes i stadselverken 
var att även elektrisk kraftöverföring för motordrift 
hade börjat komma till användning, om än i blygsam 
omfattning. Vid motordrift kunde endast likström 
användas eftersom man ännu inte hade lyckats 
konstruera en praktiskt användbar motor för växel
ström.
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Kraftverket i Svartån i Västerås. 
Foto Bengt Spade, 1990.

Elektrisk motordrift infördes även vid några större 
industriföretag där man byggde kraftanläggningar för 
internt bruk med centralt placerade vattenturbin- eller 
ångmaskindrivna likströmsgeneratorer. Eftersom 
överföringslängden i sådana system med få undantag 
begränsades till den egna industrianläggningen blev 

förlusterna obetydliga.
Mot slutet av 1880-talet och början av 1890-talet 

hade intresset för elektrisk arbetsöverföring vuxit sig så 
starkt att likströmsanläggningar började att byggas 
även för något längre överföringar. I Tyskland hade 
man i samband med landets första elektrotekniska 
utställning 1882 byggt en demonstrationsanläggning 
för en mycket lång kraftöverföring med likström. 
Överföringslängden var 57 km och kraften fördes på 
en telegrafledning med 2 000 volts spänning från en 
dynamo i Miesbach till utställningsområdet i München. 
Där drev en elektrisk motor en vattenpump som 
pumpade upp vatten till ett två meter högt vattenfall. 
Münchenanläggningen byggdes i samarbete mellan 
den franske elektroteknikern Marcel Deprez (1843- 
1918) och den tyske industrimännen Oskar von Miller 
(1855-1934).

I vårt land kom endast ett fåtal längre 
kraftöverföringar för likström till stånd. Mest känd är 
en anläggning för distribution av elkraft från ett 
vattenturbindrivet kraftverk mitt inne i Västerås, utförd 
1891 av Västerås stad och ASEA. Samma år tillkom 
även överföringar mellan Stockforsen och Agegruvorna 
i östra Värmland, Nyhammars Bruk och lllmyrgruvan i 
Dalarna, Sågmyra och Enmyra silvergruva i Dalarna

samt vid Bjuvs stenkolsgruva i Skåne och Kolningsbergs 
järnmalmsgruva i Västmanland. Dessutom togs en 
elektrisk överföring i bruk under 1892 mellan Felbo 
och Grycksbo pappersbruk i Dalarna. Primärkraften i 
de uppräknade anläggningarna kom vid Bjuv och 
Kolningsberg från ångmaskiner, alla de övriga utnytt
jade vattenkraft. Överföringslängderna varierade från 

0,3 km vid Kolningsberg till 7,8 km för Sågmyra- 
Enmyra och effekterna från 5 kW vid Bjuv till ca 80 kW 

vid Västerås.
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Kraftöverföring med fler fasig, 
högspänd växelström

Trots stark konkurrens från de etablerade mekaniska, pneumatiska och 
hydrauliska överföringssystemen skedde särskilt under 1880-talet en snabb 
utveckling av den elektriska kraftöverföringstekniken. Till de många 
grundläggande upptäckter som tidigare hade gjorts inom elektrotekniken kom 
nu de mer praktiskt tillämpbara rön och uppfinningar som gjordes av ingenjörer 
och uppfinnare under 1870- och 1880-talen. Utvecklingen inom framför allt 
växelströmstekniken närmade sig med ett ökande tempo året 1891 då målet 
nåddes i samband med en elektroteknisk utställning i Tyskland. Med hjälp av 
trefasig växelström lyckades man föra en effekt av flera hundra kilowatt över en 
sträcka av inte mindre än 175 km. Det nya överföringssystemet baserades på flera 
olika uppfinningar som förmåddes samverka med ett utmärkt resultat.

I slutet av 1880-talet hade erfarenheter och beräk
ningar visat att på avstånd längre än 5 km blev 
överföring av kraft med elektricitet billigare än andra 
överföringssystem. Detta hade flera orsaker. De 
viktigaste var att elektrisk ström normalt har lägre 
överföringsförluster än andra system och att elektriska 
maskiner tidigt hade höga verkningsgrader. Dessutom 
var arrangemangen för att leda den elektriska ström
men enklare än de andra överföringssystemens 
rörledningar, linor, linhjul, axlar och lager. Linjedragning 
för elektrisk ström kunde ske i den svåraste terräng och 
underhållet av de elektriska linjerna kostade bara en 
bråkdel av de övriga systemens, vilka krävde en ständig 
tillsyn. Företagsägare och ingenjörer började därför 
mer och mer ställa förhoppningar till kraft- eller 
arbetssöverföring, som det då kallades, med 
elektricitet.

I ett konventionellt system för överföring av kraft 
med elektricitet krävs först en generator som omvand
lar den primära kraftkällans mekaniska effekt till 
elektrisk ström. Strömmen förs därefter i en elektrisk 
ledare till den plats där kraften behövs. Här sker åter 
en omvandling av strömmen till exempelvis mekanisk 
effekt i en elektrisk motor eller ljus i en lampa. Den 
primära kraftkällan kan vara en vattenturbin, en 
ångmaskin, en ångturbin eller en förbränningsmotor. 
Det hela kan också uttryckas som att primärmotorns 
effekt flyttas till en valfri plats med hjälp av några 
elektriskt ledande trådar och två omvandlare, genera
torn och elmotorn. Strömmens uppgift i ett elektriskt 
överföringssystem är alltså endast att vara en transpor
tör av kraft.

Vid överföringar av elektrisk ström är det viktigt att 
arbeta med så låg strömstyrka som möjligt. Motståndet 
i en ledning medför nämligen att överföringens förlust 
ökar kraftigt med stigande strömstyrka och lednings
längd, något som blir ett påtagligt problem när större 
effekter ska överföras på längre avstånd.

Det som överförs med hjälp av den elektriska 
strömmen är en effekt eller kraft. Eftersom effekten är 
en produkt av strömmens spänning och styrka spelar 
det teoretiskt sett ingen roll om strömstyrkan är låg 
och spänningen hög eller vice versa. Från praktisk
ekonomisk synpunkt har emellertid förhållandet mellan 
strömmens styrka och spänning en avgörande bety
delse i överföringssammanhang. Om man för en given 
effekt låter spänningen vara hög så blir strömstyrkan 
låg. Överföringsförlusten i ledningen blir då också låg 

eftersom den är direkt (kvadratiskt) beroende av 

strömstyrkan, ett förhållande som kan vara avgörande 
för överföringens ekonomi.

Om man nu för att undvika stora överförings
förluster genererar ström med hög spänning som 
sedan används i lampor och motorer uppkommer 
istället ett annat problem. Den höga spänningen är 
nämligen svår att hantera isoleringsmässigt i maskiner 
och installationer och utgör alltid en säkerhetsrisk.

Förhållandet mellan den elektriska strömmens 
styrka och spänning blev bekymmersamt när lednings
näten växte eftersom nätens utsträckning krävde allt 
högre spänningar. Detta ledde till ett särskilt intresse 
för växelströmmen sedan man lärt känna dess speciella 
egenskap att med en transformator kunna förändra 
systemets spänning och strömstyrka.
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Transformatorn
Redan 1881 hade principerna för en modern kraftöver
föring med växelström angivits i en engelsk patentan
sökan. I systemets generator skulle ström med en 
hanterbar spänning alstras. Denna skulle därefter 
förändras till en högre spänning och med låga 
överföringsförluster överföras till en avlägsen förbru
kare. Vid förbrukaren skulle motsvarande sänkning ske 
till en lämplig driftspänning.

Två år senare konstruerade fransmannen Lucien 
Gaulard (1850-1888) och engelsmannen Josiah Willard 
Gibbs (1839-1903) den första större växelströms- 
anläggningen med spänningsförändring. Anläggningen 
var avsedd för belysning i Londons tunnelbana.
Överföringslängden var 23 km, överföringsspänningen 

1 500 volt och effekten 15 kW. Anläggningen hade 
vissa brister men följdes av liknande åren därpå i Turin,
Tours och Rom.

Den slutliga lösningen till hur spännings
förändringen skulle ske kom 1885. De ungerska 
ingenjörerna Otto Titusz Blathy (1860-1930), Misa Déri 
(1854-1938) och Karoly Zipernowsky (1853-1942) 
sökte då patent på ett avancerat system för 
högspänningsöverföring och distribution av enfasig 
växelström med transformatorer. Uppfinnarna som i sin 
patentansökan för första gången använde just ut
trycket transformator var verksamma vid Ganz & Co i 
Budapest. Med ungrarnas system anses principen för 
växelströmsöverföring ha fått sin slutgiltiga utformning 
samtidigt som det inledde en ny gren inom 
elektrotekniken, högspänningstekniken. Samma år 
som patentansökan gjordes, omsattes också det nya 
systemet i praktiken på en utställning i Budapest och 
året därpå utförde Ganz & Co ett elverk för 1 500 kW i 

Rom.
Den enfasiga växelströmmen blev mot slutet av 

1880-talet populär i USA. Uppfinnaren och industri
männen George Westinghouse (1846-1914) som 1886 
hade grundat Westinghouse Electric & Manufacturing 

Co insåg tidigt växelströmmens fördelar. Sedan 
Westinghouse försäkrat sig om ungerska och engelska 
transformatorpatent började han göra kraftig propa
ganda för växelström på den amerikanska marknaden 
och 1888 hade 63 anläggningar byggts. Westinghouse 
kom snart på kollisionskurs med Edison som med sitt 
företag förespråkade likströmmens användning och en 
häftig strid bröt ut mellan de två bolagen.

Flera enfasiga växelströmsanläggningar för 
belysning utfördes även i vårt land före 1890-talet.

Stolpmonterad transformator i Bollnäs. Bäckman: Elektrisk belysning.
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Tidigast omtalad är en båglampsbelysning 1878 för 
Blanch's Café i Stockholm med växelström alstrad av en 
Grammesmaskin. Permanent överföring med transfor
mator inleddes i Bollnäs 1889. Med denna första 
svenska högspänningsanläggning fördes enfasig 
växelström från en generator i Broddlägrets kvarn vid 
Ljusnan på en kilometerläng linje till tre belysnings
abonnenter i centrala Bollnäs. I överföringssystemet 
ingick tre stolpmonterade transformatorer.

Uppmärksammad blev också grosshandlare John 
Anderssons "elektriska centralstation" i Motala. Den 
togs i drift 1890 som landets andra permanenta 
kraftanläggning för enfasig högspänd växelström. 
Kraften alstrades i en vattenkraftstation vid Holms 
pappersbruk i Motalafallen och överfördes med 
högspänning till staden för gatu- och bostads
belysning. Den elektriska utrustningen till både Bollnäs- 
och Motalaanläggningarna levererades och montera
des av Elektriska byrån Luth & Rosén i Stockholm. 
Maskiner och transformatorer var tillverkade av Ganz & 
Co i Budapest.

Flerfasig växelström
Växelströmmens unika egenskap att kunna transporte
ras långa sträckor genom transformering var något 
som tilltalade elektrotekniker och industrimän. Anlägg
ningar för överföring med högspänd enfasig växel
ström blev därför populära redan i slutet av 1880-talet. 
Elektrisk ström till belysning kunde således nu genere
ras i önskade mängder samt överföras långa sträckor 
utan alltför besvärande förluster.

Det angelägna behovet att kunna överföra kraft 
för att även driva motorer kunde däremot inte lösas 
med hjälp av enfasig växelström eftersom man inte 
lyckades konstruera en praktiskt användbar motor.
Detta skedde först i början av 1900-talet i samband 
med järnvägselektrifieringarna. En enfasig 2 km lång 
kraftöverföring utfördes dock 1894-95 vid Sörbylunds 
egendom utanför Skövde i Västergötland med genera
tor och motor som gick i synkrondrift. Vid anläggning
ens start var man tvungen att dra igång motorn med 
en hästvandring.

Elektroteknikerna sökte sig istället andra vägar än 
via den enfasiga växelströmmen och under 1880-talet 
började man samlas kring flerfasiga växelströmmars 
"rotationsmagnetism", en företeelse som hade 
studerats redan 1824 av fransmannen Franęois Arago 
(1786-1853). Han hade iakttagit magnetfält som han 
lät rotera runt en bestämd bana (magnetisme de

rotation) och även studerat dess verkningar.
Drygt ett halvt århundrade efter Aragos iakttagel

ser lyckades den kroatisk-amerikanske uppfinnaren 
Nicola Tesla (1856-1943) 1884 konstruera ett 
kraftöverföringssystem för växelström som byggde på 
principen om roterande magnetfält. Tesla ansåg att ett 
sådant borde kunna dra med sig ankaret i en motor 
som därmed skulle kunna uträtta ett arbete. I Teslas 
generator och motor åstadkoms det roterande 
magnetfältet med hjälp av en tvåfasig växelström. Tesla 
lade in två separata lindningar i sina maskiner på ett 
sådant sätt att den ena låg ett kvarts varv efter den 
andra. Fyra ledningar förband därefter generatorns 
bägge lindningar med motsvarande lindningar i 
motorn.

I Teslas generator åstadkoms två separata 
växelströmmar med en viss tidsförskjutning sinsemel
lan. På motsvarande sätt erhölls två magnetfält i 
motorn, med samma förskjutning som i generatorn 
och som roterade i samma takt som denna. Det 
roterande magnetfältet förmådde dra med sig motorns 
rotor som hade utförts på vanligt sätt med 
elektromagneter. Inom mekaniken skulle Teslas system 
kunna liknas vid s.k. konträr drift (se avsnittet om 
stånggångar, sid. 187).

Teslas generator och motor var av synkron typ 
vilket innebar att det roterande magnetfältet och 
rotorns vridning måste vara samstämmiga. Motorn höll 
därför exakt samma varvtal som generatorn eller 
multiplar av detta. Synkronmotorn hade härigenom 
nackdelen att den inte var självstartande. Den måste 
därför antingen startas med en annan motor och dras 
upp till exakt det varvtal där synkronism inträder för att 
kunna "fasas in" eller förses med en "stum" elektrisk 
sammankoppling med generatorn och startas tillsam
mans med denna.

Teslas uppfinning lyckades inte väcka någon 
omedelbar uppmärksamhet, förmodligen beroende på 
att motorkonstruktionen omöjliggjorde oberoende drift 
av en eller flera motorer i hans tvåfa ssystem. Tvåfasiga 
arbetsöverföringar enligt Teslas system introducerades 
dock i början av 1890-talet i bl.a. USA av Westin g- 
housebolaget, i Tyskland av Schuckert & Co och i 
Schweiz av Brown, Boveri & Co. Flera anläggningar 
hann också byggas i dessa länder innan systemet 
trängdes undan av det effektivare trefassystemet.

I Sverige utfördes blott ett fåtal tvåfas- 
anläggningar. En av dessa var en överföring av kraft 
mellan det tidigare omtalade Holms kvarn och pap
persbruk i Motala och Fivelstads kvarn, belägen drygt
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en mil därifrån. Den elektriska anläggningen försågs 
med tvåfasmaskiner från Schuckert & Co som tillver
kade Teslas system på licens och arbetade med 
överföringsspänningen 6 350/4 500 (huvudspänning/ 
fasspänning) volt samt frekvensen 50 perioder/sekund. 
Överföringen togs i bruk 1897; driften i Fivelstads 

kvarn blev därmed den tidigast elektrifierade i landet. 
Överföringen till Fivelstad byggdes om till trefasig 

1909. En annan svensk tvåfasöverföring togs i bruk 
1898 av Luth & Rosén för överföring av kraft mellan 
Uddby vattenkraftverk på Södertörn och företagets 
verkstäder på Södermalm i Stockholm. Även denna 

överföring som var 22 km lång försågs med elektrisk 
utrustning konstruerad av Schuckert & Co. 
Uddbyanläggningen byggdes 1924 om till trefasig.

Asynkronmotorn
Året efter det att Tesla hade presenterat sitt tvåfas- 

system uppfann den italienske fysikern Galileo Ferraris 
(1847-1897) en självstartande flerfasmotor. Motorty
pen, som blev epokgörande, kallades först för induk
tionsmotor men går numera under benämningen 
asynkronmotor. Ferraris byggde även ett fungerande 
överföringssystem med en sådan motor.

I asynkronmotorns statorlindningar åstadkommer 
den flerfasiga växelströmmen ett roterande magnetfält 

som påverkar motorns roterande del och inducerar en 
ström i denna. Asynkronmotorns rotor tillförs alltså inte 
ström utifrån som fallet är vid synkronmotorn. Med 
den förskjutning av faserna som induktionen åstad
kommer i rotorn erhålls under gynnsamma betingelser 
ett tillräckligt starkt magnetfält för att dra runt rotorn 
och motorn kan därmed uträtta ett arbete. Motorn går 
dock aldrig med samma varvtal som generatorn utan 
har en viss eftersläpning.

Även Ferraris använde ett tvåfassystem och 
behövde liksom Tesla fyra ledningar för att koppla ihop 
sina maskiner.

Ferraris drog dock en felaktig slutsats av förhållan
dena kring sin konstruktion och ansåg att den inte 
hade något kommersiellt värde som motor. Efter några 
år måste Ferraris uppfattning ha tett sig smått tragisk 
för honom eftersom det var just asynkronmotorns 
princip som kom att bli något av den förlösande 
faktorn i sammanhanget!

Utställningen i 
Frankfurt 1891
Under senare delen av 1880-talet anade allt fler 
elektrotekniker att kraftöverföringsproblemet troligtvis 
skulle lösas med hjälp av flerfasig växelström, rote
rande magnetfält och högspänd överföring. Både Tesla 
och Ferraris hade visat detta med sina tvåfassystem. 
Dessa hade emellertid inte den smidighet som krävdes 
för att accepteras av industrin. Sökandet efter ett 
lämpligt överföringssystem för kraft fortsatte därför de 
sista åren av 1880-talet.

Ansträngningarna gav slutligen resultat och vid en 
utställning 1891 i Frankfurt am Main i Tyskland 
presenterades lösningen i en demonstrationsan- 
läggning med ett överföringssystem som baserades på 
trefasig växelström. Elektroteknikernas fleråriga 
ansträngningar kring flerfasarrangemangen hade nu 
mognat och fick i Frankfurt sin första praktiska 
tillämpning. I demonstrationsanläggningen fördes kraft 
mellan ett vattenkraftverk i Lauffen och utställnings- 
området i Frankfurt. Överföringen skedde över det då 
ofattbara avståndet 175 km och blev en oerhörd 
framgång. Ett av den elektrotekniska utvecklingens 
största tekniksprång hade därmed tagits!

Frankfurtöverföringen har en intressant bakgrund.
I den mellantyska staden Frankfurt am Main hade man 
under påverkan av utvecklingen i flera andra städer 
bestämt att staden skulle elektrifieras. Valet mellan 
enfasig växelström och likström var emellertid svårt att 
göra, i all synnerhet med tanke på den strid mellan de 
två systemen som bedrevs av Edison och Westing- 
house. Stadens fäder beslöt då att arrangera en 
internationell elektroteknisk utställning där företag i 
branschen skulle få möjlighet att visa sina system och 
tekniska anordningar.

Till ansvarig teknisk ledare för utställningen utsågs 
Oskar von Miller som även svarat för utställningen i 
München 1882. von Miller hade dessutom deltagit 
1883 i grundandet av det tyska Edisonbolaget, senare 
ombildat till Allgemeine Elektrische Gesellschaft (AEG) 
och var således väl förtrogen med utvecklingen inom 
det elektrotekniska området. På hans förslag blev 
utställningens huvudtema att utställarna skulle visa 
överföring och distribution av elektrisk kraft, ett förslag 
som skulle komma att få omfattande konsekvenser.

von Miller var väl medveten om situationen på 
kraftöverföringsfronten. Han var därför särskilt angelä
gen om att försöka få något av de deltagande
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elektrotekniska företagen att arrangera en kraftöverfö
ring till utställningen från en kraftkälla på mycket stort 
avstånd. Efter att tillgängliga kraftanläggningar runt 
om Frankfurt undersökts utan resultat valdes slutligen 
med viss tvekan ett vattenkraftverk vid Lauffen i Rhens 
biflod Neckar. Kraftverket låg 175 km från utställ
ningen! När man beslutat sig för att bygga en överfö
ring på det efter dåtida förhållanden enorma avståndet 
mellan Lauffen och Frankfurt förklarade sig AEG i 
Tyskland och Oerlikon i Schweiz beredda att praktiskt 
genomföra projektet.

Ett intensivt samarbete mellan de två företagen 
inleddes 1890 under den skicklige von Millers ledning. 
AEG:s chefskonstruktör Michael von Dolivo- 
Dobrowolsky (1862-1919) fick nu ett oväntat men 
utmärkt tillfälle att i full skala prova ett trefasigt 
växelströmssystem som han hade utarbetat. Hos 
Oerlikon fick samtidigt Charles Brown (1863-1924) 
utveckla och genomföra sina tankegångar om 
oljeisolerade transformatorer och högspännings- 
överföringar. Brown grundade för övrigt 1891 tillsam
mans med tysken Walter Boveri (1865-1924) det

Utställningen i Frankfurt am Main 1891. Elektrotechnische Zeitung 1991.
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elektrotekniska företaget Brown, Boveri & Cie i Baden, 
Schweiz, i vår tid sammanslaget med ASEA till ABB. De 
båda företagen AEG och Oerlikon kom således att 
inrikta sina ansträngningar på en överföring med 
trefasig växelström istället för likström eller enfasig 
växelström som var den ursprungliga tanken med 
utställningen.

Trefasanläggningen blev färdig i rätt tid till 
utställningen och den 24 augusti 1891 klockan åtta på 
kvällen provades överföringen för första gången. Med 
hjälp av trefasig växelström kunde en effekt av 175 kW 
överföras med en spänning av 13 000 - 14 700 volt på 
den aktuella sträckan. På utställningsområdet i Frank
furt drev en 75 kW elmotor en pump som skapade ett 
tio meter högt vattenfall, upplyst från den närbelägna 
entréporten med inte mindre än 1 000 glödlampor. 
Men inte nog med detta. Hela anläggningens verk
ningsgrad blev så hög som ca 75 %, vilket ska jämföras 
med de 5 - 12 % som förutspåtts av tillrest fackfolk!

Utställningen blev en succé för den senaste 
nyheten inom elektrotekniken, något som inte ens von 
Miller hade räknat med. Det som ursprungligen var 
tänkt att bli en kamp mellan likström och enfasig 
växelström vanns istället oväntat av en från början 
oanmäld tredje part, den trefasiga växelströmmen!

När utställningen i Frankfurt stängdes på hösten 
1891 monterades anläggningen mellan Heilbronn och 
Frankfurt ned. Kraftverket i Lauffen behölls dock 
liksom 12 kilometer av trefaslinjen som kom att ingå i 
en överföring avsedd för belysning och kraft i 
Heilbronn. Sedan kraftverk och linje hade komplette
rats och anläggningar utförts för att ta emot och 
fördela kraften i Heilbronn togs överföringen i bruk 
den 16 januari 1892. Händelsen innebar världens 
första kommersiella kraftöverföring med trefasig 

växelström.

Trefassystemets
uppfinnare
Flera elektrotekniker ansåg sig ha uppfunnit det 
trefasiga växelströmssystemet. Eftersom uppfinning
arna och patentansökningarna skedde i olika länder 
och patentens beviljande hade olika handläggnings- 
tider är det svårt att ange vem som egentligen uppfann 
trefassystemet. Förhållandet är ingalunda unikt för 
systemuppfinningar. I Tyskland anser man gärna att 
Friedrich August Haselwanders (1859-1932) konstruk

tioner från 1888 var först. Han fick emellertid inte sitt 
patent beviljat. Amerikanerna däremot menar att 
Charles 5. Bradley (1853-1929) var först. Bradley sökte 
sitt patent 1888 och fick det beviljat året därpå. I 
Sverige vill vi gärna framhålla vår landsman Jonas 
Wenström. Han lämnade in sin engelska patentansö
kan 1889 och året därpå den svenska. Wenströms 
patent beviljades 1890 respektive 1891. Även om 

Wenström var tidigt ute och teoretiskt mycket väl 
underbyggd lyckades han aldrig få sin asynkronmotor 
att arbeta tillfredsställande.

Faktum kvarstår dock att den förste som lyckades 
få en trefasöverföring att fungera i praktisk drift var 
Michael von Dolivo-Dobrowolsky på AEG. Dobrowolsky 
hade redan 1888 börjat använda tre växelströmmar 
med en tredjedels periods förskjutning sinsemellan.
Året därpå konstruerade han en trefasig asynkron

motor som fungerade utmärkt och han fick också 
uppdraget att utforma maskinerna till Frankfurt- 
utställningen.

Jonas Wenström. Bild ABB.
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I diskussionerna kring trefassystemets uppfinnare 
glöms ofta att det egentligen handlar om flera olika 
uppfinningar som har sammanförts till ett gemensamt 
system. Uppfinningarna har dessutom härsom i så 
många andra sammanhang ofta föregåtts av tankar 
och idéer som framkommit långt före det att själva 
uppfinningen har offentliggjorts. Trefassystemet är 
möjligen det system i teknikhistorien som flest uppfin
nare, eller kanske snarare deras landsmän i någon slags 
nationell anda, gör anspråk på att ha uppfunnit.

Under alla omständigheter kan det kraftöver
föringssystem som baseras på trefasig växelström sägas 
bestå av fyra elementära delar. Den första är trans
formatorn som möjliggör överföring på långa avstånd 
utan alltför stora förluster. Utförandeformen gavs av 
Blathy, Déri och Zipernowsky. Den andra är den 
praktiska hanteringen av elektrisk ström med hög 
spänning. Grunden till denna lades av Charles Brown 
som i Frankfurtöverföringen bl.a. introducerade olja 
som isolermedel i högspänningsapparater. Synkron
generatorn och -motorn är den tredje systemdelen, 
tillförd av Tesla och utarbetad på grundval av principen 
om det roterande magnetfältet. Systemets fjärde del, 
den asynkrona trefasmotorn, initierades av Ferraris och 
fulländades av Dobrowolsky.

Trefassystemet i 
praktiken
Trefassystemet var en självklar vidareutveckling av de 
tvåfasiga växelströmssystem som Tesla hade lagt 
grunden till. Den bärande principen var fortfarande ett 
roterande magnetfält som nu erhölls genom tre 
växelströmmar. Dessa producerades i generatorn med 
tre separata lindningar, sinsemellan med ett tredjedels 
varvs förskjutning. När Dobrowolsky utarbetade sin 
trefasiga induktionsmotor under senare delen av 1880- 
talet kallade han för övrigt det nya systemet för 
"Drehstrom" (vridström), vilket fortfarande är den 
tyska benämningen på trefasig växelström.

I arrangemanget med tre sammanlagrade 
växelströmmar visade det sig att man inte behövde sex 
ledningar för att koppla ihop generatorer och motorer. 
Summan av strömmarna i ett balanserat trefassystem 
är nämligen lika med noll. Separata återledare blev 
därmed överflödiga och med lindningarna hopkopp
lade på ett speciellt sätt räckte det med tre ledningar 
mellan maskinerna, något som också blev en av 
systemets hörnstenar. I trefassystemen kunde därför

ledningsmaterialet utnyttjas betydligt bättre än vid de 
tvåfasiga överföringarna med deras fyra ledare.

En annan fördel med det nya systemet var att två 
spänningsnivåer kunde erhållas utan transformering, 
beroende på hur de tre faserna kopplades mot 
varandra. Med "deltakoppling" eller "triangelkopp
ling" erhölls en spänning (huvudspänningen, d.v.s. 
spänningen mellan faserna eller ledarna) som var ca 70 
% högre än vad man fick med "Y-koppling" eller 
"stjärnkoppling" (fasspänningen eller spänningen mot 
jord). Benämningarna härrör från utseendet av de 
motsvarande symboler som ritas i ett kopplingsschema. 
Kopplingsalternativen används exempelvis vid start av 
medelstora motorer. Med en enkel omkopplare startas 
motorn mjukt med den lägre spänning som Y-kopp- 
lingen ger och när motorn kommit upp i varv ändras 
anslutningen till deltakoppling.

Trefassystemets två valfria spänningsnivåer kom 
även att utnyttjas i de lågspänningsnät som successivt 
byggdes upp när elkraft började distribueras i stor 
skala. Fluvudspänningen i dessa valdes i de flesta fall till 
380 volt. Denna anses dock något för hög för att 
användas av allmänheten i dagligt bruk. Istället 
utnyttjas fasspänningen 220 volt som enfasspänning i 
maskiner och apparater som man normalt kommer i 
kontakt med. Effektkrävande och fast installerade 
anordningar som motorer, spisar och anläggningar för 
uppvärmning drivs dock oftast med huvudspänningen 
380 volt och med utnyttjande av två eller tre faser.
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Trefassystemet 
introduceras i Sverige

Introduktionen av den trefasiga växelströmmen på utställningen i Frankfurt 1891 
innebar ett genombrott för långväga kraftöverföring. Trefassystemet hade de 
egenskaper som länge efterfrågats och fick därför en snabb spridning. Med alla 
sina fördelar trängde det snart undan äldre mekaniska och elektriska 
överföringar. I Sverige var behovet av kraftöverföringar stort, särskilt inom 
bergshanteringen och redan 1893 togs landets första trefasanläggning i bruk, 
utformad av svenska elektrotekniker med utrustning tillverkad vid svenska 
verkstäder.

Med det trefasiga växelströmssystemet kunde man 
göra överföringar med önskade effekter på långa 
avstånd. Systemets maskinella utrustning som genera
torer, transformatorer och motorer var enkla och 
robusta i sin uppbyggnad och krävde ett minimum av 
tillsyn och underhåll. Överföringslinjerna behövde bara 
tre linor och hade hög driftsäkerhet. Motorerna av 
asynkrontyp hade alldeles utmärkta egenskaper, i all 
synnerhet sedan man lärt sig att hantera även stora 
effekter och normalt krävdes endast tillsyn av 
axellagren.

Trefassystemets alla delar hade genomgående små 
förluster och anläggningarnas totalverkningsgrad blev 
därför mycket hög. Lät man dessutom vattenturbiner 
med sin mekaniskt enkla uppbyggnad användas som 
primärmotorer fick man en kombination som gav 
kraftöverföringarna låga driftkostnader och hög 
driftsäkerhet.

Trots framgångarna i Frankfurt och Heilbronn 
dröjde det några år innan trefassystemet slog igenom i 
ursprungsländerna Tyskland och Schweiz. Den 
elektrotekniska industrin hade här inriktat sig på 
överföringar med likström och tvåfasig växelström och 
länderna hade i viss utsträckning redan anpassat sig till 
dessa. En naturlig tröghet att förändra befintliga 
system gjorde därför att den vidare utvecklingen av 
trefasöverföring i stor utsträckning kom att ske i andra 
länder. Bland dessa kom Sverige snart att inta en 
framskjuten plats.

Kraftöverföringen
Hellsjön-Grängesberg
I Grängesberg, på gränsen mellan Dalarna och Väst
manland, fanns tidigare den största järnmalms
förekomsten i Sverige utanför de lappländska malmfäl

ten. En omfattande brytning för export inleddes i det 
vidsträckta gruvområdet under 1880-talet sedan en 
järnväg byggts till Oxelösund. Malmen som var fosfor- 
haltig skeppades i stor utsträckning till kontinentens och 
Englands masugnar. Med den engelska thomasmetoden 
kunde man sedan några år tillbaka producera ett 
fullvärdigt stål även av fosforhaltiga malmer.

Ansvaret för kraftförsörjningen till den snabbt 
expanderande gruvdriften i Grängesberg låg på 
Grängesbergs Konst- och Jernvägs- Aktiebolag som 
ägdes gemensamt av de många gruvägarna. Konst
bolaget hade med stor möda och till höga kostnader 
under en lång period genomfört en mängd 
vattenkraftutbyggnader för gruvdriften. Den naturliga 
tillgången på kraft för länsning och uppfordring var 
emellertid inte stor och snart hade man uttömt alla 
tillgängliga naturliga kraftresurser i Grängesberg. All 
vattenkraft i området som kunde användas till traditio
nella mekaniska kraftöverföringar hade utnyttjats. 
Ytterligare utvidgningar med konventionell teknik var 
varken ekonomiskt försvarbara eller praktiskt möjliga.

För att tillgodose sina ägares ökande kraftbehov 
hade Konstbolaget inget annat val än att förse gru
vorna med kraft med hjälp av annan teknik. Ångkraf

ten hade man redan erfarenhet av men den var 
opraktisk och hade höga driftkostnader. Gruvdriften 
hade dessutom behov av större flexibilitet än vad 
ångtekniken kunde erbjuda. I detta läge tvingades man 
därför pröva teknik som var ny och okänd, ett förhål
lande som ingalunda är ovanligt i pressade situationer.

Runt om Grängesberg fanns flera energirika 
vattenfall i Bergslagen. Fallen låg däremot på för stora 
avstånd för att traditionella kraftöverföringar skulle vara 
genomförbara. En möjlig utväg antogs då vara överföring 
av kraft med elektricitet.
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Trefasutrustning från 
ASEA
Under 1891 erbjöds Konstbolaget att arrendera ett 
energirikt vattenfall vid Hellsjön, 12 kilometer från 
Grängesberg. Bolaget tog därför kontakt med det 
nyetablerade ASEA och begärde anbud på en elektrisk 
kraftöverföring från Hellsjön. I svaret lämnade ASEA 
förslag till det nya och då i Sverige inte fullt utprovade 
överföringssystemet med trefasig växelström. Systemet 
var detsamma som demonstrerats i Frankfurt, men det 
hade utvecklats i Sverige av Jonas Wenström innan 
ASEA förvärvade tillverkningsrätten.

ASEA lämnade sitt förslag till Konstbolaget samma 
år som den elektrotekniska utställningen i Frankfurt 
ägde rum. Utställningen besöktes av Jonas Wenström 
som strax innan fått sina trefaspatent beviljade trots att 
han inte lyckats få sitt systems motor att fungera 
tillfredsställande. ASEA vågade emellertid inte vänta 
längre med att försöka föra ut trefassystemet även om 
det inte var fullt funktionsdugligt. Man var rädd för att 
någon av de större utländska konkurrenterna skulle 
hinna före och lägga under sig den betydande svenska 

marknaden.

ASEA:s förslag 1891 till lösning av kraftfrågan i 
Grängesberg gav inte något omedelbart resultat, bland 
annat till följd av osäkerheten med Wenströms 
motorkonstruktion. Wenström föreföll dessutom ha 
tappat intresset i och med att hans motor inte funge
rade som önskat. Ett annat förhållande som bidrog till 
att trefassystemet åtminstone tillfälligt sköts åt sidan 
var arbetet med sammanslagningen 1890-1891 av de 
två ursprungsbolagen till Allmänna Svenska Elektriska 
AB, ASEA. Sammanslagningen ansågs nödvändig för 
att hindra framför allt de stora kontinentala elektro
tekniska firmorna att komma in på den svenska 
marknaden.

Situationen vid ASEA kom i ett annat läge somma
ren 1892 när elektroteknikern Ernst Danielson (1866- 
1907) anställdes som chefskonstruktör. Danielson hade 
1889-1890 varit assisterande ingenjör vid Elektriska AB 
och samarbetat med Jonas Wenström. Därefter hade 
han under två år varit verksam som konstruktör hos 
Thomson-Houston Electric Co i USA men ville av 
familjeskäl återvända till Sverige. Danielson kom i rätt 
ögonblick och fick omedelbart ägna sig åt att fullfölja 
Wenströms trefassystem. Med sina goda kunskaper 
och blick för praktiska ting tog han sig an asynkron
motorn som han efter några förändringar lyckades få 
att fungera.

Konstbolagets kraftsituation hade under tiden 
blivit alltmer bekymmersam. På en bolagsstämma i maj 
1892 fick därför styrelsen i uppdrag att fullfölja planen 
på en elektrifiering av gruvdriften med kraft från 
Hellsjön. Anbud på en anläggning för elektrisk kraft
överföring begärdes därefter in från ASEA i Västerås 
och från Luth & Roséns Elektriska AB i Stockholm. 
Företagen lämnade sina offerter i oktober 1892. ASEA 
som hade styrkts av Danielsons framgångar ansåg sig 
nu kunna offerera en komplett elektrisk kraftöverföring 
för trefasig växelström medan Luth & Rosén som 
importerade elektriska maskiner från Schuckert & Co i 
Nürnberg offererade en tvåfasutrustning. En tillkallad 
expert förordade ASEA:s anbud och beställningen 
gjordes hos ASEA i januari 1893. ASEA förband sig att 
leverera och montera den elektriska delen av anlägg
ningen samt att ha hela överföringen färdig den 1 
september 1893. Efter några månaders försening 
invigdes anläggningen den 18 december 1893 som 
landets första kraftöverföring med trefasig växelström.

Ernst Danielsson. ABB.

209



Overforingsteknik

Interiör från maskinrummet i Hellsjöns kraftstation. Bilden som är tagen omkring 1894 visar närmast "ljusmaskinen" med sin varvräknare. Gaveldörrarna 
leder till krafttransformatorerna med lindrivna fläktar ovanför dörrarna. Turbinernas sugrörskrökar är dolda av träkonstruktioner. Dalarnas Museum.

Generatorerna
Av den elektromekaniska utrustningen i Hellsjöns 
kraftstation var det de fyra generatorerna som väckte 
den största uppmärksamheten. Maskintypen var 
ursprungligen konstruerad av Jonas Wenström och 
ingick i hans trefassystem där den kallades 
"trippelalternator". En prototyp hade tillverkats av 
ASEA 1890, samtidigt som de andra maskinerna i 
systemet, och använts 1891 vid experiment.

Sedan Ernst Danielson hade kommit tillbaka till 
ASEA 1892 tog han sig även an Wenströms generator
konstruktion och ändrade den något. Samtidigt lade 
han upp en serie trefasgeneratorer med huvud
beteckningen V. Med vissa förändringar tillverkades 
denna fram till 1906. V-maskinerna hade till en början 
"roterande armatur och stillastående fält" efter

amerikanskt mönster. Detta innebar att det likströms- 
matade magnetfältet alstrades i maskinernas stillastå
ende del, statorn, medan den trefasiga växelströmmen 
genererades i rotorn. Kraften togs ut ur rotorn med tre 
släpringar på rotoraxeln. När generatoreffekterna och 

strömmarna senare blev större var detta ett olämpligt 
arrangemang och "armatur och fält" började därför 
att byta plats i ASEA:s maskiner från och med 1896.

Generatorerna till Hellsjön fick typbeteckningen VB 
i ASEA:s nya serie och utfördes med "roterande 
armatur." Varje generator konstruerades för huvud
spänningen 260 volt och effekten 70 kW. Den meka
niska delen var utformad efter i stort sett samma 
principer som ASEA:s tidigare likströmsmaskiner med 
statorstomme och fundament gjutna i ett stycke och 
lagerbockar för rotoraxelns lagring monterade på
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ASEA'.s trefasgenerator typ VB som användes i Hellsjöns kraftstation. 
ABB.

fundamenten. Lagringen var utförd med ringsmorda, 
delade glidlager. Efter montage och uppriktning 
kopplades generatorerna till turbinerna med 
kuggmuffar. Med dessa underlättades den besvärliga 
maskinuppriktningen eftersom kuggmuffen tillät en 
liten brytning mellan axlarna.

Valet av Hellsjöanläggningens periodtal föregicks 
av en del diskussioner. 1893 hade man full frihet att 
välja lämplig frekvens för sin anläggning eftersom 
hänsyn till eventuell samköming med annat elnät inte 
var aktuell då. Periodtalet varierade därför vid de första 
växelströmsanläggningarna. Under hela 1890-talet och 
en bra bit in på 1900-talet användes ett otal mer eller 
mindre säregna frekvenser. För Hellsjön-Grängesberg 
enades man om 70 perioder/sekund.

Vid projekteringen av Hellsjöns kraftstation ville 
man skilja belysningskraften från motorkraften för att 
de känsliga bågljusen i gruvområdet inte skulle störas 
av spänningsförändringar i samband med variationer i 
belastningen. Överföringen till Grängesberg skedde 

därför med två olika system. För belysningskraften 
ansåg man att en trefasöverföring var onödig och 
nöjde sig med en enfasig växelströmsöverföring. 
Generatorn i aggregat nr 1, "ljusmaskinen", byggdes 
därför för enfasig växelström. Den utfördes i stort sett 
som de tre övriga generatorerna men med en tredjedel 
av armaturlindningen utesluten. De övriga två 
lindningarna seriekopplades istället vilket gav en 
enfasig växelström.

Likström för magnetisering av växelströmsgenera- 
torerna erhölls från två små dynamor (likströms
generatorer) som via elastiska läderbandskopplingar 
monterats på varsin sida om en liten turbin på 20 hk. 
De båda dynamorna som troligen var av typ T (senare

kallad DQ) hade vardera en effekt av 3,3 kW och ingick 
i den klassiska serien "Wenströms välkända", konstru
erad av Jonas Wenström åren 1888-1889. Maskinerna 
hade ett mycket karaktäristiskt utseende och kallades 
ibland också för "Wenströms snörlif."

Kontrollutrustningen
I ett kraftverk är primärmotorer och generatorer oftast 
intressantast, inte minst beroende på deras innebo
ende dynamik. En viktig del som inte uppmärksammas 
särskilt mycket av den utomstående är kraftverkets 
mekaniska hjälputrustning för övervakning, manövre
ring och skydd samt den elektriska strömmens hante
ring mellan generator och kraftledning. I Hellsjön var 
den mekaniska hjälputrustningen ganska primitiv 
medan den elektriska var något mer avancerad. Ingen 
tidigare erfarenhet fanns då av vare sig långväga 
överföring med hög spänning eller belastning som 
varierade och som inte kunde kontrolleras från 
kraftverket.

Utrustningen i kraftstationen för att anpassa effekt 
och spänning efter behovet i Grängesberg var av 
enklaste slag. Både turbin- och spänningsregleringen 
gjordes från början med manuella reglage som sköttes 
av maskinisterna. När belastningen ökade eller mins
kade i Grängesberg ändrades turbineffekten med en 
stor ratt på varje turbins pådrag. Generatorspänningen 
justerades samtidigt med reglerbara motstånd i 
magnetiseringsdynamornas likströmskretsar.

Det är lätt att föreställa sig svårigheten att efter 
belastningsförändringar reglera kraftturbinerna för 
hand vid parallelldrift så att de arbetade med samma 
effekt och något så när rätt varvtal. Eftersom 
generatorerna var av synkron typ och arbetade 
elektriskt sammankopplade med varandra höll de alltid 
samma varvtal sinsemellan även om turbinerna var 
olika pådragna. Vid större obalans mellan turbinpådra- 
gen kan det därför ha inträffat att en av generatorerna 
gått över i motordrift och dragit turbinen istället för att 
dras av denna.

Växelströmmens frekvens i de tre kraftaggregaten 
var inte så känslig för avvikelser och turbinernas 
varvhållning har därför i brist på varvräknare ställts in 
"på känn." Maskinisterna har troligtvis också ganska 
snabbt lärt sig att både höra och se när aggregaten 
uppnått rätt varvtal. För "ljusmaskinen" var det dock 
viktigt att undvika frekvensavvikelser eftersom de stora 
båglamporna i gruvområdet vid Grängesberg var 
känsliga för störningar. Maskinen hade därför en 
varvtalsräknare (tachometer) kopplad till turbinaxeln
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för att underlätta inställningen av turbinpådraget.
I maskinhallen var kablarna från de elektriska 

maskinerna dragna rakt upp till byggnadens innertak. 
På vinden ovanför sammanfördes de i stråk och 
fördelades ner till två kontrolltavlor vid hallens ena 
långsida. Kraften från de fyra generatorerna fördes 
bort i grova parkablar, två för belysningsmaskinen 
(enfas) och tre för varje kraftmaskin (trefas). Från 
vardera av de båda dynamorna ledde två klenare 
kablar vilka efter att ha passerat den ena kontrolltavlan 
åter fördes ner till var och en av huvudgeneratorerna 
för magnetisering av dessa.

Instrumenteringen på lågspänningssidan för 
övervakning, manövrering och skydd vartill övervä
gande del monterad på de två kontrolltavlorna. Enligt 
tradition var tavlorna utförda av isolerande vit marmor 
med inramning av ek. Ramarna kröntes dessutom av 
en bergslagssymbol samt av Dalarnas landskapsvapen. 
Den ena tavlan var avsedd för "ljusmaskinen" och 
magnetiseringsutrustningen medan den andra betjä
nade kraftmaskinerna (se sid 240).

I det känsligare enfasiga belysningssystemet fanns 
anläggningens enda automatiska anordning, en 
spänningsregulator. Vid belastningsändringar justerade 
regulatorn generatorspänningen så att linjespänningen 
i Grängesberg höll en jämn nivå.

Arrendekontraktet mellan Konstbolaget och 
vattenfallets ägare föreskrev bland annat att arrende
avgiften skulle knytas till den uttagna energimängden i 
kraftstationen. Efter mycket funderande bestämde 
man sig för att mäta energin med två franska "registre
rande wattmätare" från apparattillverkaren Richard 
Fréres i Paris. Mätarna var skrivande effektmätare och 
energimängden fick man genom att för hand multipli
cera tiden med effekten, en omständlig och inte heller 
särskilt tillförlitlig metod. Den ena mätaren var kopplad 
till belysningssystemet och den andra till kraftsystemet.

Transformatorerna
För överföringen till Grängesberg transformerades 
Hellsjögeneratorernas huvudspänning 260 volt upp till 
5 000 respektive 9 650 volt i tre transformatorer. Alla 
tre var av samma utförande och av Jonas Wenströms 
ursprung. Transformatorerna var uppställda i särskilda, 
brandsäkra utrymmen i maskinhallen. På lågspännings
sidan kunde transformatorerna skiljas från generatore
rna med kontrolltavlornas "switchar" (knivströmbry
tare) medan frånskiljare för högspänningslinjen mot 
Grängesberg fanns i de trefasiga transformatorernas

bås. Till skydd för personalen manövrerades frånskilja- 
rna från utsidan och som varnande symboler hade de 
plåtklädda insidorna av dörrarna till båsen påmålade 
dödskallar och korslagda benknotor!

Ernst Danielson hade även omarbetat och förbätt
rat Wenströms transformatorkonstruktion och 1893 
lades en serie med olika storlekar upp. Serien som fick 
typbeteckningen T förbättrades successivt och tillverka
des av ASEA fram till 1905. Transformatorerna var 
luftkylda och luftisolerade kärntransformatorer med 
kärnbenen placerade i trekant, "tempelkärnor."
Benens ändar klämdes ihop med stötfogar mot ett övre 
och ett nedre sexkantigt okpaket och hela transforma
torn hölls ihop av gjutna pressramar med dragstänger 
och spännskruvar. Konstruktionen underlättade 
tillverkningen i och med att lindningarna kunde 
monteras på kärnbenen utan svårighet.

Transformatorerna var sinsemellan lika. Omsätt
ningen var 1:37, vilket innebar att primärsidans 
huvudspänning 260 volt transformerades upp till 9 650 
volt. Sekundärsidans lindningar var emellertid delade 
på mitten och kunde kopplas i serie eller parallellt. De 
två krafttransformatorerna hade lindningarna i serie, 
spänningen på den utgående trefaslinjen till Gränges-

IIEofiMl 1

Transformator av tempelkärnetyp. ABB.
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Hellsjöns kraftstation från 
norr. Under det öppna 
gavelfönstret syns 
utloppskanalen från 
turbinerna. Till vänster 
stolpe för utledning av 
enfaslinjen, vid bortre 
gaveln trefaslinjen. 
Dalarnas Museum.

berg blev därför 9 650 volt. För belysningslinjen ansågs 
hälften vara tillräckligt. Belysningstransformatorns 
sekundärlindningar parallellkopplades därför och fick 
spänningen 4 800 volt. Genom att övermagnetisera 
"ljusmaskinen" något justerades spänningen upptill 
5 000 volt.

Kylningen av de tre transformatorerna förutsatte 
att den uppvärmda luften kunde föras bort från 
transformatorbåsen. Möjligen kan man ursprungligen 
ha trott att uppvärmningen skulle vara så blygsam att 
den inte skulle medföra några problem. En interiörbild 
som togs något år efter 1893 visar nämligen att en 
extra turbin som installerades 1894 fick driva fläktar till 
krafttransformatorernas bås med en linöverföring.

Den högspända strömmen från de tre transfor
matorerna fördes ut genom byggnaden vid respektive 
gavlar till två stolplinjer som strax bortom stations
byggnaden sammanfördes till en gemensam femtrådig 
linje för överföring till Grängesberg.

Efter utvidgningar 1894, 1895 och 1897 ersattes 
kraftstationen redan 1912 aven ny. Maskinhuset från 
1893 revs och maskineriet skrotades med undantag av 
en generator som så småningom hamnade på Tekniska 
Museet i Stockholm.

Svenska vattenkraftverk 
under 1890-talet
I Sverige hade man inte i någon nämnvärd utsträckning 
hunnit vänja sig vid elektrisk kraftöverföring före 
trefastekniken. Den nya tekniken välkomnades därför 
och blev snabbt mycket populär, inte minst till följd av 
ASEA:s mycket aktiva medverkan. Fram till sekelskiftet 
1900 anlades inte mindre än ett 50-tal kraft
anläggningar med trefasöverföring. Som en självklar 
följd av den nya situationen blev nu även den mer 
avsides belägna vattenkraften intressant. En jakt på 
attraktiva vattenfall inleddes och i början av 1900-talet 
ledde detta till en spekulationsvåg med många 
märkliga affärer kring strömfallsfastigheter.

Utvecklingen av kraftöverföringstekniken i Sverige 
kom från och med 1890-talet att löpa parallellt med de 
stora industriländernas, i vissa avseenden låg den till 
och med något före dessa. Efter Ernst Danielsons 
komletterande insats med trefassystemet 1892 förstod 
man på ASEA att man nu hade tillgång till ett 
kraftöverföringssystem som hörde framtiden till. 
Företaget tvekade därför inte att offerera ytterligare 
anläggningar redan innan Hellsjöns kraftstation var
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Interiör från Dammfallets kraftstation. ABB.

Exteriör av Dammfallets kraftstation efter utbyggnad 1916. Foto Bengt Spade, 1994.

färdig och före utgången av 1893 hade man fått order 
på två nya överföringar. Båda var av samma typ och 
avsåg drift av valsverk i tung metallurgisk industri. 
ASEA:s och Danielsons initiativ och starka tro på att 
kunna bygga trefasöverföringar till och med för 
valsverksdrift, som är den kanske tyngsta av alla 
driftformer, måste än idag betraktas med stor respekt.

Den ena anläggningen, utförd 1894 för Boxholms 
AB i Östergötland, avsåg hjälpkraft med 120 kW 
elektrisk drift till ett befintligt valsverk. Den andra 
innebar elektrifiering av ett nytt valsverk för Hofors AB 
i Gästrikland. På Hofors bruk som utvidgades kraftigt i 
början av 1890-talet önskade man koncentrera den 
tidigare utspridda järnverksdriften till en enda plats. 
Detta var dock inte möjligt med mindre än att en 
kraftöverföring till det planerade valsverket kunde ske 
från ett avsides beläget vattenfall vid Dammfallet i 
Hoån. På förfrågan erbjöd sig ASEA att på elektrisk väg
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överföra den önskade effekten som vid valsverkets 
drifttagning 1895 uppgick till inte mindre än 1 OOO kW.

Till skillnad mot Grängesbergsanläggningen och 
verket i Boxholm, där de äldre systemen samarbetade 
med det nya elektriska, drevs valsverken i Hofors 
uteslutande med elektrisk kraft. Kraftverket vid 
Dammfallet är fortfarande i drift. Maskinell och 
elektrisk utrustning har dock förnyats vid två tillfällen.

I den mycket tunga valsverksdriften med snabba 
växlingar mellan tomgång och högsta effekt bevisade 
trefassystemet att det var minst lika robust och 
stryktåligt som de äldre drivformerna med direkt- 
kopplade vattenturbiner eller ångmaskiner. Framgång
arna i framför allt Hofors ledde därför till att valsverken 
på järnbruken i Fagersta, Iggesund, Ramnäs och 
Finspång elektrifierades före sekelskiftet 1900. Alla 
verken drevs av trefaskraft som genererades i brukens 
egna vattenkraftstationer.

En annan tung industrigren som började känna av 
en tilltagande kraftbrist mot slutet av 1890-talet var 
sliperierna för tillverkning av pappersmassa. Dessa 
hade direktdrivna slipverk och var så gott som genom
gående lokaliserade till mindre vattenfall vars effekter 
började bli otillräckliga vid livsnödvändiga utvidgningar. 
Ett första initiativ togs av Hellefors Bruks AB som under 
1896 genomförde en elektrisk överföring på 600 kW 
för att förstärka ett befintligt direktdrivet sliperi vid 
Silvergruvan. Överföringen skedde med en 6 km lång

trefaslinje från ett nybyggt kraftverk vid Risforsen. Båda 
verken låg vid Svartälven (Gullspångsälven) i västligaste 
delen av Örebro län.

Trefaskraft för allmän distribution överfördes för 
första gången 1896 då Flolma-Elelsinglands Linspinneri 
& Väfveri AB tog i drift en linje mellan företagets kraft
station vid Lundströmmen i Delångersån och Hudiks
vall. Året därpå togs Hissmofors kraftstation i drift i 
Jämtland och enfaskraft överfördes till Östersund där 

den distribuerades för belysning. 1898 kompletterades 
Hissmoforsanläggningen med trefaskraft som också 
överfördes till Östersund för distribution. Hissmofors 
och Östersund behöll för övrigt sina skilda system för 

enfasig och trefasig växelström ända till 1936.
Under 1898 byggdes även en trefasanläggning för 

Nora stads elektricitetsverk med överföring från Hagby 
kraftstation vid Hagbyån i Örebro län. Året därpå 

tillkom ytterligare tre anläggningar för allmän distribu
tion, en vid Forssjö i Sörmland för överföring till 
Katrineholm, en annan i det värmländska Sälboda för 
överföring och distribution i Arvika som då fortfarande 
var köping samt en tredje mellan Starketorps kraftsta
tion och Askersund i södra delen av Örebro län.

Det verkliga genombrottet för långväga kraftöver
föring av stor effekt kom under 1800-talets två sista år. 
Vid Näs i Dalälven, Dalarnas län, togs 1898 en kraftsta
tion i drift som till en början var utbyggd med två 
aggregat för 530 kW. Från stationen överfördes en stor

Interiör från Trång fors 
kraftstation i Hallstahammar. 
ABB.
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Maskinhallen i 
Skråmforsens kraftstation. 
I förgrunden två 
magnetiseringsaggregat 
och utmed vänstra 
långsidan sex 
kraftaggregat med 
turbinerna placerade i 
öppna sumpar på andra 
sidan väggen. På 
balkongerna öppna 
luftkylda transformatorer 
och kontrollpanel. Här 
uppe härskar "mäster" 
medan övrig personal får 
sköta verksamheten från 
golvet. Birka Energi.

del av kraften på den då rekordlånga sträckan 50 km 
till Sandvikens Jernverks AB i Sandviken. Året därpå 

hade Trångfors kraftstation i Kolbäcksån vid Hallsta- 
hammar blivit färdig och härifrån fördes 1 325 kW från 
sex aggregat på en 22 km lång linje till Västerås och 
ASEA samt det 1897 nyetablerade Nordiska Metall AB 
(Metallverken, idag Outokompo). Samma år togs 
ytterligare ett stort steg när Örebro Elektriska AB 

färdigställde en kraftstation vid Skråmforsen i Svart
älven med inte mindre än 2 700 kW effekt. Trefas
kraften härifrån var avsedd för distribution till motor
drift och belysning i Örebro, 37 km därifrån. Ett 

betydande effektbelopp från "Skrammen" avsattes 
även i en närbelägen elektrokemisk anläggning vid 
Öfalla för tillverkning av kalciumkarbid ("karbid").

De mer långväga överföringar med elektricitet som 
än så länge hade kommit till stånd handlade mest om 
kompletterande kraft när den lokala tillgången inte 
räckte till vid utökad produktion i den traditionella

industrin. Ungefär hälften av 1890-talets vattenkraft
verk byggdes i Bergslagen där den tunga industrin av 
tradition fanns.

Under 1890-talet introducerades den nya näringen 
elektrokemisk industri i landet. Denna krävde riklig 
tillgång på elektrisk kraft och lokaliserades därför till 
energirika vattenfall. Eftersom lågspänd likström 
nästan uteslutande användes i den första tidens 
elektrokemi var det nödvändigt att placera 
industrianläggningarna i omedelbar anslutning till 
kraftverken. Här var det således inte fråga om några 
långväga överföringar och den elektrotekniska utveck
lingen inom näringen gick därför i viss utsträckning 
sina egna vägar. Särskilt uppmärksammade av 1890- 
talets anläggningar blev de två stora elektrokemiska 
verken vid Månsbo i Dalälven och Alby i Ljungan.

Kraftverket för fabriken vid Månsbo, som var 
landets första elektrokemiska industri, uppfördes av 
Stockholms Superfosfat Fabriks AB. När verket togs i
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Månsbo kraftstations 
maskinrum i dess ursprung
liga form med åtta likströms
generatorer ä 180 kW. Till 
varje maskin hörde en 
kontrolltavla. De grova 
ledningarna var nödvändiga 
eftersom strömstyrkan 
uppgick till 1200 ampere per 
maskin. Etteren brand 1896 
utökades antalet aggregat till 
14. Hela kraftverket ersattes 
av ett nytt 1931. ABB.

bruk 1894 med åtta horisontalaxlade likströms
aggregat på sammanlagt 1 440 kW var det Sveriges 
största elektriska vattenkraftverk. Generatorerna som 
var av ASEA:s typ DL hade samma mekaniska utform
ning som trefasgeneratorerna till Hellsjöanläggningen. 
Effekten 180 kW per maskin togs ut med en spänning 
av endast 150 volt, varför strömmen till följd av den 
höga strömstyrkan, 1 200 ampere, leddes den korta 
vägen till fabriksanläggningen i en mängd grova 
skenor. Redan 1896 skedde en första utvidgning med 
fem aggregat på sammanlagt 1 120 kW. Så små
ningom hade kraftstationens effekt utökats till 4 000 
kW. 1931 byggdes ett helt nytt kraftverk vid Månsbo 

och det gamla revs.
Kraftverket vid Alby i Ljungan togs i drift 1899 av 

Alby Wattenfalls AB i syfte att förse de två företagen 
Alby Elektrokemiska AB och Alby Calcium-Carbid AB 
med elkraft. Initiativtagare till de tre Albyföretagen var 
matematikprofessorn Gösta Mittag-Leffler i Stockholm 
Eftersom de båda Albyföretagen arbetade med olika 
elektrokemiska processer försågs kraftstationen med 
generatorer för både likström och växelström. Verkets 
sammanlagda generatoreffekt uppgick 1899 till drygt 
3 500 kW.

De för sin tid mycket stora anläggningarna vid 
Månsbo och Alby är exempel på hur nyetablerade.

energikrävande industrier fortfarande lokaliserades till 
platser med riklig tillgång på vattenkraft, i Albyfallet 
dock med ett avsides läge. En av orsakerna var att det 
vid den här tiden inte fanns något gemensamt, väl 
utbyggt kraftnät där vem som helst kunde anslutas var 
som helst. Det stora avståndet till avsättningsområdet 
för industriernas produkter kunde vid Månsbo och Alby 
lösas utan större problem eftersom orterna hade 
tillgång till järnväg sedan 1873 respektive 1881.

Av samtliga kraftöverföringar utförda före år 1900 
försågs drygt två tredjedelar med ASEA:s utrustningar 
medan tyska och schweiziska maskiner installerades i 
övriga anläggningar.

Referenser
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Vattenkraftverkens 
elektromekaniska utrustning

Efter att trefastekniken hade introducerats i början av 1890-talet tog det bara 
några årtionden innan man hittade formerna för att beräkna och tillverka 
generatorer, strömbrytare och transformatorer, vattenkraftverkens viktigaste 
elektriska delar. Utvecklingen av dessa har därefter i stor utsträckning handlat 
om större effekter och dimensioner tack vare ökade kunskaper inom särskilt 
isolations-, ventilations- och lagertekniken. De begränsningar och problem som 
uppstått har varit av mer tillverknings-, transport- och monteringsteknisk art än 
elektroteknisk. Kraftverkens övriga elektriska utrustning har däremot ständigt 
förändrats och förfinats och särskilt övervakning och kontroll visas numera ofta 
ett större intresse än själva maskinerna.

Utvecklingen av de svenska kraftverkens elektriska 
utrustning har i hög grad påverkats av ASEA. I företa
gets drygt hundraåriga historia har tillverkningen av 
kraftmaskiner under långa perioder dragit till sig den 
största uppmärksamheten. Även andra verkstäder, med 
liknande tillverkning som ASEA, har vuxit fram i landet 
under årens lopp men i så gott som samtliga fall har 
dessa förr eller senare införlivats med ASEA. Detta har 
ytterligare'stärkt företagets dominans men även gjort 
det möjligt för ASEA att överleva i konkurrensen med 
de stora kontinentala och amerikanska tillverkarna av 
elektroteknisk utrustning. Ett nära och givande 
samarbete inleddes dessutom mellan ASEA och statliga 
Vattenfall redan strax efter sekelskiftet 1900, ett 
samarbete som intensifierades under den svenska 
vattenkraftens mest intensiva utbyggnadsperiod åren 
1950-1980.

Till skillnad mot kraftverkens vattenbyggnader och 
turbiner har den elektrotekniska utvecklingens historia 
fått en tillfredsställande beskrivning i flera olika 
sammanhang. Särskilt framträdande är de 
företagsmonografier som publicerats av ASEA 1908,
1923 (specialnummer av ASEA:s Egen Tidning), 1933, 
1955-1957 och 1983 samt av Vattenfall 1934, 1938, 
1948 och 1984. Tillsammans med ett stort antal 
artiklar och uppsatser i framför allt Teknisk Tidskrift 
speglar dessa publikationer väl utvecklingen inom 
området. Framställningen kommer därför huvudsakli
gen att handla om de mer omfattande förändringar 
som berört de viktigaste maskinerna, generatorerna, 
och hur installationer och övervakning av dessa skett i 
maskinhusen. Anläggningsdelar som inte är specifika 
för kraftverken, t.ex. transformatorer, b ryta re och 
annan högspänningsutrustning, berörs inte.

Generatorer -elsystemens 
primärmotorer
I redogörelsen för den maskinella bestyckningen i 
pionjärverket vid Hellsjön i Dalarna lämnades även en 
kortfattad beskrivning av anläggningens generatorer. 
Dessa var i mekaniskt hänseende ganska enkla, 
närmast beroende på de gynnsamma förhållandena vid 
Hellsjön. Den höga fallhöjden och uppdelning av 
stationseffekten på flera aggregat medförde att varje 
maskin fick ett lämpligt högt varvtal och en blygsam 
effekt. Dessutom utfördes maskineriet med horison
tella axlar vilket underlättade montage, kylning, 
lagerutformning och underhåll. Vid kraftverk byggda 
under senare delen av 1890-talet var förhållandena 
däremot annorlunda. Fallhöjderna var ofta låga och 
eftersom kraftverksägarna av ekonomiska skäl ville ha 
så få aggregat som möjligt blev maskinerna långsamt- 
gående, stora och svårhanterliga. Vid låga fallhöjder 
monterades dessutom maskineriet i flera kraftverk på 
ett traditionellt sätt med vertikal axel, ett arrangemang 
som förespråkades under några år av landets ledande 
kraftverksprojektör, Qvist & Gjers ingenjörsbyrå i 

Arboga.
De första åren efter 1893 begränsades generator

ernas storlek av att effekten alstrades i rotorn och togs 
ut från denna med släpringar. Sedan tillverkarna hade 
börjat ändra detta mot slutet av seklet genom att 
istället låta effekten alstras i statorn kunde dimensio
nerna ökas. Vid ASEA inleddes förändringen 1896 och 
den första generatorn med "roterande fält och 
stillastående armatur" blev en mycket stor enfasmaskin 
till Trollhättans Elektriska Kraft AB. Kraftbolaget
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tillhörde uppfinnaren och industrimännen Gustaf de 
Laval och enfaskraften var bland annat avsedd att 
användas vid försök med elektrisk smältning. Genera
torn som med effekten 830 kVA* var den dittills 
kraftigaste som ASEA hade tillverkat blev också 
företagets första med vertikal axel. Samma år leverera
des två trefasgeneratorer, vardera på 400 hk, med 
roterande fält till Hellefors Bruks kraftöverföring mellan 
Risforsen och Silvergruvan i östra delen av Örebro län.

* / texten används de effektenheter som källorna uppger. 

Ursprungligen angavs både turbiners och generatorers effekter med 

enheten hästkrafter (hk). För generatorer talade man till och med om 

elektriska hästkrafter. Ungefär 1910 införde ASEA enheten kilowatt 

(kW) för sina generatorer. Enheten är korrekt för likströmsmaskiner 

men oftast missvisande för växelströmsgeneratorer eftersom 

växelströmsmaskiner normalt åstadkommer en fasförskjutning. 

Effektenheten kilovoltampere (kVA) infördes därför omkring 1920. 

Förhållandet mellan kW och kVA erhålls genom att dividera kW-värdet 

med nätets effektfaktor (cosfi-värdet), d.v.s. kW: cosfi = kVA.

Generatorernas axellagring
Ett ofta förekommande problem under vattenkraftverk
ens första decennier var lagringen av turbiners och 
generatorers allt tyngre roterande maskindelar. Särskilt 
påtagligt blev detta vid vertikala maskinuppställningar 
där axiallagring av praktiska skäl endast bör ske på ett 
ställe per axel. För att komma bort från problemet 
kunde man dela upp axeln i två halvor med en elastisk 
koppling mellan som dessutom gjorde en viss radiell 
och axiell förskjutning av axlarna sinsemellan möjlig. 
Härigenom kunde man fördela den vertikala belast
ningen till ett bärlager för generatorn och ett för 
turbinen. Generatorlagret utfördes nästan alltid som 
kamflänslager kombinerat med det ena av axelns 
styrlager (radiallager för axelns sidostyrning) och 
placerades på ett gjutet armkors strax under rotorn. 
Axelns andra styrlager monterades vanligtvis ovanpå 
rotorn, flera maskiner utfördes dock med alla lager 
placerade under rotorn, ett arrangemang som återkom 
mot slutet av 1930-talet och då kallades för "paraply
uppställning."

ASEA-generator från 1898 med vertikal axel och bärlagret placerat under rotorn. Näs gamla kraftstation i Dalälven. Foto Bengt Spade, 1979.
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Vertikalaxlade 
maskinaggregat i 
Forshuvudforsens 
kraftstation med bärlagren 
av segmenttyp placerade 
på kraftiga armkors över 
generatorerna.
Foto Bengt Spade, 1992.

Kring sekelskiftet 1900 hade axellasterna i 
vertikalaxlade maskinaggregat blivit så stora att 
tillgängliga lagerkonstruktioner inte längre höll. När 
vattenturbiner med horisontell axel började tillverkas 
löstes problemet, åtminstone tills vidare. Med ett 
horisontellt axelsystem kunde flera radiallager utan 
svårighet placeras på varje axeldel utan att dessa 
motarbetade varandra vid smärre avvikelser i inställning 
eller slitage. Den liggande axeln medgav dessutom att i 
princip hur stora lagerytor som helst kunde åstadkom
mas, axelsystemen kunde därmed bära betydligt större 
laster än tidigare. Lagren utfördes normalt som 
tvådelade med lagerytor av vitmetall (babbits). Vid små 
och medelstora maskiner smordes lagren med rote
rande smörjringar vilka vid axelns vridning lyfte olja 
från en behållare under lagret upp till lagerytan. Större 
maskiner försågs av driftsäkerhetsskäl med särskilda 
smörjoljepumpar som i ett cirkulerande system distribu
erade oljan till smörjställena. Generatorlagren montera
des vid mindre maskiner i lagersköldar som var 
fastbultade på ömse sidor om statorstommarna medan 
särskilda lagerbockar, stålager, som var fästa i 
generatorernas bottenplattor användes vid större 
maskiner.

Av kraftverkens utrustning nådde generator- och 
transformatorkonstruktioner redan i början av 1900- 
talet en hög elektroteknisk nivå med mycket goda 
verkningsgrader och stor tillförlitlighet. Den fortsatta 
utvecklingen av dessa anläggningsdelar handlade 
därefter till övervägande del om en uppskalning med 
allt högre effekter och större och tyngre maskinen
heter. Vattenturbinen gav dock fortfarande konstruktö
rerna bekymmer fram till dess att kaplanturbinen fick 
sin definitiva form i slutet av 1920-talet. Ett steg på 
vägen mot detta mål var när den vertikalaxlade, 
enhjuliga snabblöparturbinen infördes i kraftverken 
under 1910-talet. I och med detta monterades 
aggregatens axlar åter vertikalt vilket för genera
torernas del endast innebar en del mekaniska föränd
ringar.

Återgången till det vertikala montaget av 

kraftverkens roterande maskindelar blev möjlig med de 
bärlager av segment- och blocktyp som beskrivs i 
avsnittet om turbiner. Till följd av den nya lagertypens 
stora kapacitet kunde ett gemensamt axiallager 
utnyttjas för både turbin och generator. Ansvaret för 
tillverkning och montering av de viktiga axiallagren 
lades nu på generatortillverkaren. I Sverige introducera-
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des segmentlagren i Forshuvudforsens kraftverk i 
Dalälven. Kraftverket togs i drift 1921 och var det 
första i Sverige som försågs med stora vertikalaxlade 
turbiner och generatorer. De två generatorerna med 
effekten 6 500 kVA tillverkades av AEG i Berlin, 
Tyskland.

Redan innan de nya lagren hade kommit ut på 
marknaden levererade ASEA 1911-1913 åtta 
vertikalaxlade generatorer till Näs kraftstation i Daläl
ven. Kraftverkets underbyggnad hade byggts redan 
1897-1898 med plats för 13 maskinaggregat men 
endast försetts med åtta aggregat. Vid den komplette
rande utbyggnad som skedde i början av 1910-talet 
var man därför låst till aggregat med vertikal uppställ
ning. Generatorerna, vars bärlager försågs med 
kullager som monterades på ett överliggande armkors, 
kom att inleda en ny generatorserie i ASEA:s tillverk
ning som fick typbeteckningen GS. Under 1910-talet 
tillverkades några liknande maskiner till utländska 
beställare.

ASEA-generator med segmentlager levererad 1923 till 
Bultfallets kraftstation i Hallstahammar. Foto Bengt Spade, 
1991.

Vid ASEA infördes tillverkning av segmentlager 
1919 i samband med leverans av två 4 800 kVA 
generatorer till Vittingfoss kraftstation vid 
Numedalslågen i sydöstra Norge. ASEA:s första 
leveranser till svenska kraftstationer av GS-generatorer 
med segmentlager skedde 1922-1923 till kraftstatio
nerna vid Bultfallet i Hallstahammar och Strömsborg i 
Gävle.

Till att börja med placerades bärlagren av 
segmenttyp på ett kraftigt armkors längst upp på den 
gemensamma axeln för turbin och generator, lagret 
monterades således över generatorns rotor. Place
ringen hade vissa fördelar men visade sig även ha

sådana nackdelar som att hela tyngden från generator
rotor, turbinlöphjul och vattenlast måste föras ner till 
kraftstationens underbyggnad via generatorns stator- 
stomme, eller att olja gärna ville läcka ut från lager
huset och rinna ner i generatorn. Där kunde oljan 
tillsammans med damm lätt bilda ett smutslager. Detta 
hindrade bland annat generatordelarnas avkylning som 
är av största vikt för maskinens livslängd. Bärlagret 
flyttades därför ner till strax under rotorn och när även 
ett övre styrlager slopades var man tillbaka till det 
arrangemang som varit populärt kring sekelskiftet 1900.

De första generatorerna med det nya lagerläget 
levererades av ASEA 1931 och 1932 till kraftverken vid 
Höljebro och Åtorp i Ljusnan respektive Svartälven. 

Ytterligare ett steg togs av ASEA 1938 vid leveransen 
av två generatorer till Långhags kraftverk i Dalälven. 
Generatorerna hade vardera effekten 23 000 kVA och 
var då de näst största i en svensk vattenkraftstation. I 
Långhag förenklade man smörjsystemet genom att ta 
bort de särskilda smörjoljepumparna och de primitiva 
visuella organen för kontroll av oljecirkulation och 
oljekylning. Pumparna ersattes genom att lagren 
utfördes med självcirkulation av oljan medan kontrollen

Generator i Höljebro 
kraftstation med s.k. 
paraplyuppställning. 
Wasserkraft und 
Wasserwirtschaft 1933.
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Sektion genom maskinaggregatet i Stensele kraftstation där bärlagret flyttats ner till 
turbinlocket. ASEA Tidning 1960.

av smörjningsutrustningens funktion ombesörjdes av 
mekaniska och term iska givare. Dessa indikerade eller 
larmade direkt till en signaltablå i kontrollrummet.

Med få undantag har alla större svenska generato
rer efter 1938 lagrats med bärlagret under rotorn. En 
ytterligare förenkling har dessutom skett vid stora 
långsamtgående maskiner där bärlagret tillsammans 
med ett nedre styrlager monterats direkt på själva 
turbinlocket. Detta är i allmänhet så starkt att det kan

ta upp hela lagerlasten. Axellagren på turbinlocket har 
kompletterats med ett styrlager strax över eller under 
rotorn. Lagerplaceringen ger en mycket låg bygghöjd 
och har påverkats av en önskan att sänka byggkostna
derna. Arrangemanget som användes i Tyskland redan 
under 1930-talet infördes i Sverige när Vattenfall 
byggde Stensele kraftstation i Umeälven 1957-1960.

Generatorkylning
Precis som alla andra kraftmaskiner förbrukar elektriska 
generatorer en viss del av den tillförda energin för att 
övervinna inre förluster. I regel bildas det värme av 
denna egenförbrukning. Även om generatorerna har 

en hög verkningsgrad, 90-99 %, kan det ändå bli så 
stora värmemängder att de blir svåra att hantera. 
Uppvärmning av generatorns delar är inte önskvärd 
eftersom den påskyndar isolationens åldrande och 
därmed förkortar maskinens livslängd.

Med övergången till horisontalaxlade kraft
aggregat vid sekelskiftet 1900 kunde maskineffekterna 
höjas betydligt. Samtidigt ökade generatorernas 
omfång vilket ledde till ett nytt problem, generatorerna 
började nu bli så stora att de inte längre kunde kylas 
med maskinhallsluften. Generatorerna hade dittills varit 
helt öppna och kylts genom att den omgivande luften 
fläktats runt i de uppvärmda magnet- och 
statorlindningarna. Under sommarmånaderna kunde 
därför maskinrum och maskinhallar bli mycket varma. 
Äldre kraftstationsbilder visar ofta fönster som har 
öppnats på vid gavel för värmens skull.

När ASEA 1908 fick beställning på 11 000 kVA- 
generatorerna till det blivande statliga storkraftverket i 
Trollhättan bedömdes dessa inte kunna kylas tillräckligt 
med maskinhallsluften. De stora generatorerna 
kapslades därför in och anslöts till kanaler för till- och 
frånluft. Samtidigt som ASEA arbetade med 
Trollhättegeneratorerna konstruerade Nya Förenade 
Elektriska AB i Ludvika fyra 3 500 kVA-generatorer till 
landets första underjordiska kraftstation, byggd 1907- 
1911 vid Mockfjärd i Dalälven. Med hela maskinsalen 
utsprängd nere i berget blev behovet av en separat 

generatorventilation än tydligare. Det hela löstes på så 
sätt att tilluften leddes ner i en kanal i det lutande 
transportschaktet och fördelades under maskinsals- 
golvet till de kapslade generatorerna. Från dessa 
avblåstes den uppvärmda luften först till maskinsalen 
och därefter till det fria genom ett särskilt ventilations- 
schakt. Vid det andra underjordiska kraftverket i 
landet, Porjus i Norrbotten, kapslades ASEA-
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Horisontalaxlade aggregat i Rundbackens kraftstation i Laxsjöån norr om Sundsvall med öppna generatorer som ventileras med 
maskinhallsluften. Foto Bengt Spade, 1992.

generatorerna in och kyldes med ett ventilationssystem 
som i likhet med Trollhättegeneratorerna hade särskilda 
kanaler för både till- och frånluft.

Under 191 O-talet övergick man successivt till 
kapslade generatorer. Flera mycket stora maskiner 
byggdes dock som halvkapslade och kyldes med luft 
som togs från maskinhallen men avleddes till kanalsys
tem som stod i förbindelse med det fria. Ett sådant 
kraftverk var Untra i Dalälven, byggt 1912-1918 och 
försett med fyra stora halvkapslade generatorer på 
vardera 9 000 kVA liksom en femte på 11 000 kVA 
som tillkom 1935. Efter en senare genomförd effekt
höjning tillät inte maskinhallen den stora luftväxling 
som behövdes för att kyla ner generatorerna tillräckligt 
och en ombyggnad till helkapslade maskiner påbörja
des därför 1989.

Vid den återgång till vertikalaxlade aggregat som 
inleddes i slutet av 1910-talet placerades generatorer

na uppe på maskinhallsgolven, ett arrangemang som 
försvårade kylningen. I äldre vertikalaxlade anlägg
ningar hade detta lösts genom att generatorerna var 
monterade en bit över golvet på genombrutna betong- 
fundament och en genomströmning av maskinhallsluft 
underlättades på det sättet. Vid projekteringen av 
Forshuvudforsens kraftstation insåg man att 
generatorerna måste kylas med ett särskilt ventilations
system. Maskinhusets underbyggnad försågs därför 
med ett fläkts ty rt kanalsystem som förde kyl luft till 
axelbrunnen (utrymmet mellan generator och turbin 
vid större vertikalaxlade aggregat). Från axelbrunnen 
styrdes luften in i generatorn och därifrån via kåpor på 
statorn till en kanal som ledde till det fria. När Lilla 
Edets kraftstation byggdes några år senare installera
des där ett liknande kylluftarrangemang, dock utan 
särskilda fläktar.
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Kapslade generatorer i Olidans kraftstation i Trollhättan med slutna kanaler för till- och frånluft. Foto Bengt Spade, 1978.
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Generator i Mock fjärds 
kraftstation med sluten 
tilluftkanal och fri 
avblåsning av frånluften till 
maskinsalen genom en 
öppning längst upp på 
statorkåpan.
Foto Bengt Spade, 1992.

Vid placeringen av stora generatorer uppe på 
maskinhallsgolvet försågs generatorerna med täta, 
omslutande kåpor för att luften skulle kunna styras 
genom lindningarna och därefter föras bort. De trånga 
kåporna ledde emellertid lätt till en ojämn kylning av 
statorn och övergavs därför efter några år. Istället 
sänktes generatorerna ner i maskinhallsgolven och 
anslöts till väl tilltagna luftkanaler i maskinhusens 
underbyggnader. I maskinhallarna såg man nu inte mer 
av generatorn än armkors, bärlager och matarmaskin. 
Det första svenska kraftverket med en sådan 
generatorplacering var Norrfors i Umeälven utanför 
Umeå. Kraftverket byggdes av Vattenfall och togs i drift 
1926 med två generatorer på vardera 12 500 k VA.

När så småningom även bärlagren placerades 
under rotorn och matarmaskinerna ersattes av statiska 
matare återstod inte mycket mer att se av generatorn 
än en diskret skyddshuv över eventuella släpringar, 
utrustning för varvtalsindikering och vid kaplanturbiner 
styranordningar för turbinlöphjulet. Kraftstationernas

När generatorerna sänktes ner i maskinhallsgolven såg man inte mycket mer 
av dem än armkors, bärlager och matarmaskin som här i Pengfors kraftstation 
i Umeälven. Foto Bengt Spade, 1992.
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Med generatorer, bärlager och hjälpmaskiner helt nedsänkta i golven blev 
maskinhallarna och -salarna med tiden ganska ödsliga. Maskinsalen i 
Yngeredsfors kraftstation i Ätran. Foto Bengt Spade, 1997.

maskinhallar blev därför med tiden ofta ganska ödsliga 
utrymmen med enstaka och intetsägande hjälp- 
apparater diskret placerade utmed väggarna.

De stora luftmängder som behövs för generator- 
kylningen drar med sig föroreningar av varierande slag 
och mängd. Dessa avsätter sig gärna i vinklar och vrår i 
generatorernas trånga kylkanaler vilket leder till 
nedsatt kylverkan. Under vissa förhållanden kan 
dammet filtreras bort men det kräver ganska vidlyftiga 
arrangemang. Med tanke på kraftverkens ständigt 
närvarande vatten förser man därför numera större 
generatorer med slutna kylsystem där luften cirkulerar 
och kyls av vattenkylare. Slutna kylsystem har dess
utom blivit särskilt omtyckta i underjordiska kraftstatio
ner eftersom stora och dyra kanalsystem för lufttran

sport från och till markytan då inte behövs. I Sverige 
introducerades slutna kylsystem för kraftverks- 
generatorer av ASEA och Vattenfall 1939 i Stadsforsens 
kraftverk i Indalsälven.

Ytterligare ett steg i samma riktning togs vid 
kylningen av den mycket stora ASEA-generatorn i 
Se i teva re kraftstation i Lilla Luleälven. När generatorn 
togs i drift 1967 var den störst i landet med 225 000 
k VA. För att minimera det utrymme som generatorn 
behövde i maskinsalen utrustades både stator och 
rotor med direkt vattenkylda lindningar.
Vattenkylningen här blev dock inte helt lyckad. I en 
ännu större generator med effekten 360 000 kVA som 
1979 levererades till Juktans kraftstation, försågs 
därför endast statorn med en direkt vattenkyld 
lindning. Juktan ligger i Juktån som är ett biflöde till 
Umeälven.

Magnetiseringsmaskiner
Den ström som man får från en kraftverksgenerator 
alstras i generatorns fasta del, den ringformade 
statorn. När ett magnetfält vrids runt inne i statorn 
induceras en växelström. Magnetfältet skapas av den 
roterande delens (rotorns) poler som består av 
elektromagneter. Dessa magnetiseras med ström som 
kommer utifrån och tillförs genom släpringar på 
rotoraxeln. För att få avsedd verkan måste 
magnetiseringsströmmen vara likström, en växel- 
strömsgenerator kan därför inte åstadkomma ström till 
sin egen magnetisering. Likströmmen måste hämtas 
från en annan källa, t.ex. en dynamo, en likriktare, ett 
batteri eller en omformare. Förhållandet komplicerar 
naturligtvis den i övrigt så principiellt enkla elektriska 
generatorn.

För likströmsförsörjningen i 1893 års pionjärverk 
vid Hellsjön installerades ett särskilt magnetiserings
aggregat eller "matare" med en liten turbin som drev 
två dynamor. Under åren efter Hellsjön arrangerades 
kraftverkens maskinella utrustning på liknande sätt 
med fristående hjälpaggregat. Dessa blev emellertid 
snart ganska stora och dyra både i installation och 
drift. Efter några år uppkom därför tanken på att låta 
huvudmaskineriet även driva en liten dynamo, monte
rad på kraftgeneratorns fria axelände. Ett sådant 
arrangemang introducerades i Sverige 1899 av 
Bergslaget vid Kvarnsvedens kraftstation i Dalälven som 
försågs med elektrisk utrustning från Maschinenfabrik 
Oerlikon i Zürich, Schweiz. I kraftstationen installerades 
till att börja med fyra generatorer på vardera 1 140 hk 
(840 kW), alla försedda med axelmonterade dynamor 
för magnetiseringsström. Generatorerna i Kvarnsveden 
byggdes senare om till dubbelmontage varvid de 
ursprungliga dynamorna ersattes med nya och större.
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Fristående hjälpmaskinen 
med turbin och 
likströmsgenerator i Finnfors 
gamla kraftstation i 
Skellefteälven.
Foto Bengt Spade, 1992.

På ASEA tog man snabbt upp nyheter inom 
branschen och redan 1900 tillverkades fyra generatorer 
med direktkopplade matare till ett ryskt järnverk i 
Kyschtym vid Ural. Några år senare, 1905, försågs även 
fyra ASEA-tillverkade generatorer till Skärblacka kraftsta
tion i Motala ström med direktkopplade matare (bild sid. 
240).

När statens kraftverk vid Olidan i Trollhättan 
projekterades valde man av driftsäkerhetsskäl att gå en 
medelväg med de stora kraftgeneratorernas likströms
försörjning. Kraftstationen utrustades därför med 
direktkopplade matare vid sidan av ett traditionellt 
separatdrivet likströmsmaskineri. Som i så många 
andra sammanhang valde staten bland alternativa 
lösningar först sedan grundliga utredningar klarlagt 
för- och nackdelar. Den tekniska utformningen av 
Trollhätteverket kom därför i många avseenden att bli 
vägledande för andra kraftföretag. Efter 1910 då 
Olidestationen togs i drift försågs landets kraftverks- 
generatorer till övervägande del med direktkopplade 
matare. Ett av de sista verken som byggdes med ett 
separat turbindrivet likströmsmaskineri blev det även i 
vissa andra avseenden konservativt utförda Untra 
kraftverk som togs i drift 1918. Där installerades ett 
ganska omfattande matarmaskineri med tre lika stora 
turbindrivna dynamor på vardera 75 kW. Maskineriet 
har senare ersatts av en likriktarutrustning.

Matarmaskiner kräver regelbunden tillsyn och 
underhåll av framför allt de känsliga kollektorerna; 
maskinerna tar även upp utrymme i maskinhallarna 
oavsett om de hör till vertikal- eller horisontalaxlade 
aggregat. För att minska utrymmesbehovet montera
des matarna därför i några fall på axeln mellan turbin 
och generator. Så gjordes exempelvis vid

generatorbyten 1933 och 1938 i Porjus kraftverks 
trånga maskinsal och i Olidan när denna vid en fjärde 
utbyggnad 1919-1921 försågs med dubbelgeneratorer.

Vid vertikala maskinuppställningar i kraftverken 
placerades mataren i regel över rotorn och bärlagret. 
Om turbinen var av kaplantyp behövdes dessutom 
anordningar på axeländen för tillförsel av tryckolja 
samt en kombinatorkurva för löphjulets reglering. 
Aggregaten kunde därigenom bli ganska höga och för 
att få tillräcklig lyfthöjd vid montage och service av 
generatorer och turbiner krävdes det stor takhöjd. 
Maskinhallars och maskinsalars rumsvolymer blev 
därför med tiden ganska stora.

De axeldrivna matarna ersätts numera av statiska 
matare där kraften tas från kraftstationens lokal- 
försörjningsnät. De nya matarna som oftast är tyristor- 
styrda har hög driftsäkerhet, är lätta att manövrera och 
tar liten plats.

Matarmaskin monterad på 
axeln mellan turbin och 
generator i Porjus 
kraftstation.
Foto Bengt Spade, 1992.
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Generatorernas effekt och 
storlek ökar
Från kraftindustrin började man tidigt uttrycka önske
mål om så få maskinaggregat som möjligt i 
kraftstationerna. Detta framkom särskilt när kraftver
ken började byggas i större vattendrag där stationerna 
till att börja med utrustades med ett stort antal 
kraftaggregat. Exempel på detta är kraftverken vid Näs 
(1898) och Kvarnsveden (1899) i Dalälven samt 
Trollhättan (1910) i Göta älv med 13, 15 respektive 13 

maskinaggregat.
Ett stort turbin-generatoraggregat är billigare än 

flera små, och enklare att hantera i drift och underhåll. 
Både turbin- och generatortillverkarna har därför 
tvingats ägna mycket tid åt att utveckla allt större 
maskiner som gjort att kraftverken ständigt har kunnat 
byggas för fallhöjder och vattenföringar som tidigare 
varit otänkbara att exploatera med godtagbar eko

nomi.
I världens största vattenkraftverk, Itaipü i 

Paranäfloden mellan Brasilien och Paraguay, har varje 
maskinaggregat en effekt av 700 000 kW (nästan en 
miljon hästkrafter), vilket kan jämföras med Har-

Tio av de tretton maskinaggregaten i Näs gamla kraftstation i Dalälven. 
Foto Bengt Spade, 1979.

Vid kaplanturbiner kunde maskinaggregaten bli ganska höga vilket 
krävde stor takhöjd. Avesta Storfors i Dalälven.
Foto Bengt Spade, 1992.

språnget i Stora Luleälven, Sveriges största vattenkraft
verk med en samlad generatoreffekt av 945 000 kW. 
Trots denna rekordstorlek har man i Itaipü installerat 
inte mindre än 18 aggregat som således har en samlad 
effekt av 12 600 000 kW (17 miljoner hästkrafter). 
Vattenkraftgeneratorns effektökning internationellt 
sett kan illustreras genom att exempelvis jämföra 
Itaipügeneratorerna från 1983 med de ASEA-generato- 
rer som levererades 1958 till Stornorrfors kraftverk i 
Umeälven och som då med 135 000 kW ansågs vara 
störst i världen. ASEA-generatorerna till norska 
Svaelgfos I kraftverk som 1907 hade världsrekord
effekten 9 500 kW är ett annat exempel. 
Itaipügeneratorerna har drygt fem gånger så stor 
effekt som Stornorrforsmaskinerna och vad 
generatorerna till Svaelgfos I beträffar är effekten inte 

mindre än 74 gånger större!
Även om svenska generatorers effekter idag inte 

når upp till Itaipüs eller andra utländska vattenkraft
verks jättegeneratorer, har tillverkning och installation 
av generatorer för våra vattenkraftverk i övrigt hållit 
jämna steg med den internationella utvecklingen. En 
viktig orsak till detta har varit den konstruktiva samver
kan mellan statliga Vattenfall och ASEA som inleddes 
redan när de fyra för sin tid mycket stora generatorer 
levererades till Trollhättans första utbyggnadsetapp. De 
horisontalaxlade Trollhättegeneratorerna var vid 
leveransen flera gånger större än de dittills största 
generatorerna i ett svenskt vattenkraftverk.
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Svenska vattenkraftgeneratorers effektökning.

Kraftverk Vattendrag Ägare År Effekt MVA*

Hellsjön Haggån Grängesberg 1893 0,07
Dammfallet Hoån Hofors Bruk 1895 0,35
Trollhättan Göta älv T:s Elektr. 1896 0,83
Kvarnsveden Dalälven Bergslaget 1899 1,10
Brattfors Svartälven Örebro El. 1903 1,75
Gullspång Gullspångsälven Gullspång 1908 4,00
Trollh. Olidan Göta älv Vattenfall 1910 11,0
Älvkarleby Dalälven Vattenfall 1915 12,25
Norrfors Umeälven Vattenfall 1926 12,5
Krångfors Skellefteälven Skellefteå 1928 15,0
Karseforsen Lagan Sydkraft 1930 19,0
Krångede Indalsälven Krångede 1936 35,0
Stadsforsen Indalsälven Vattenfall 1939 40,0
Trollh. Hojum Göta älv Vattenfall 1943 52,0
Torpshammar Gimån Vattenfall 1943 52,5
Midskog Indalsälven Vattenfall 1944 55,0
Hjälta Faxälven Hjälta 1949 65,0
Harsprånget (61-63) St. Luleälven Vattenfall 1952 105
Stornorrfors Umeälven Vattenfall 1958 150
Letsi L. Luleälven Vattenfall 1966 155
Seitevare L. Luleälven Vattenfall 1967 225
Ritsem St.Luleälven Vattenfall 1978 320
Juktan Juktån Vattenfall 1978 360
Harsprånget G5 St. Luleälven Vattenfall 1983 500

* MVA, megavoltampére används vid stora effekter. 1 MVA= 1 000 kVA.
Anm. Samtliga generatorer utom Kvarnsvedens (Oerlikon) har tillverkats av ASEA.

De ständiga ökningarna av generatorernas effekter 
förde naturligtvis också med sig att maskinerna blev 
större och tyngre. Detta ställde i sin tur nya krav på 
konstruktioner och material men även på hantering, 
transporter och montage av maskiner och maskindelar.

Ursprungligen tillverkades generatorernas stator- 
stommar och rotorhjul av gjutjärn, ett material som är 
lätt att forma och bearbeta. När maskinstorlekarna och 
varvtalen ökade började dock rotorn, som är 
generatorns mest belastningsutsatta del, att gjutas av 
stål. Av hanteringsmässiga skäl kunde större och tyngre 
maskindelar som rotorer och statorer vara delbara i två 
eller flera halvor som bultades samman vid monter
ingen.

Hållfastheten i rotorringarnas gjutgods visade sig 
emellertid otillräcklig när man införde kaplanturbiner 
under 1920-talet eftersom denna turbintyps rusnings- 
varvtal är betydligt högre än francisturbinens. Ringarna

Generatorerna i Brattforsens gamla kraftstation med delade statorer och 
rotorer. Den bortre och hitre generatorn är ursprungliga från 1903 och 
arbetade med den rekordhöga driftspänningen 20 000 volt, därav 
skyddsnäten. Kraftverksföreningen.
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började då istället att byggas upp med bladade 
segment av plåt som hölls samman av bultförband. 
Därefter värmdes ringarna och krymptes på rotor- 
stommarna av gjutjärn eller gjutstål. De första större 
svenska generatorer som byggdes så levererades av 
ASEA till Lanforsens kraftverk i Dalälven 1930. 
Generatorerna som hade effekten 10 000 kVA koppla
des direkt till kaplanturbiner med varvtalet 94 varv per 
minut.

Under 1940-talet, när utbyggnaden av de norr

ländska storkraftverken inleddes, blev maskin
aggregaten så stora att de blev i det närmaste omöjliga 
att transportera från verkstäderna. De särskilt tunga 
och otympliga rotorringarna av stansade plåtsegment 
började då att byggas upp inne i kraftverken vilket 
minskade transportproblemen och även avlastade 
tillverkarens ofta fullbelagda verkstäder. ASEA:s 
leverans av tre 55 000 kVA-generatorer till Hölleforsens 
kraftverk i Indalsälven var de första som utfördes på så 
sätt. Det första aggregatet där togs i bruk 1949.

Nedsankning av den väldiga rotom med vikten 445 ton på generatoraxeln till generator 2 i Stornorrfors kraftsstation i Umeälven. Axeln där männen 
står är infettad för att underlätta montaget. Ringen under männen är en krympring som värms upp av gaslågor för att kunna träs på rotornavets 
hals. När ringen svalnat pressar den fast rotorn på navet. En likadan ring monteras uppifrån. Foto 1958 Bertil EkholtzA/ästerbottens museum.
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Den stora Ritsemgeneratorn. Till höger vy med bl.a. vattenkylarna för ventilationsluften. Till vänster snitt där röraxelns utformning framgår. ASEA Tidning 1980.

Ytterligare ett steg i utvecklingen att bygga de 
stora generatorerna på plats ute i kraftverken istället 
för i tillverkarens verkstad togs vid Ritsems kraftstation. 
Denna ligger i översta delen av Stora Luleälven och 
togs i drift 1978. Trots den stora utbyggnadseffekten 
320 000 kVA fick stationen endast ett maskinaggregat 
vars generator vägde 1 090 ton. I Ritsem tillverkades 
inte bara den stora maskinens rotorring utan även 
stator på uppställningsplatsen i maskinsalen med 
plåtläggning och inläggning av lindningarna. Den 
kraftiga axeln utfördes för övrigt som ett rör av 
rundvalsad stålplåt som svetsades samman och 
svarvades på utsidan. Bärlagret med placering på 
turbinlocket gav tillsammans med den korta röraxeln 
ett kompakt byggnadssätt. Konstruktionerna gjorde att 
den tyngsta transporten till kraftverket, som har ett 
ödsligt läge långt in i fjällvärlden, viktsmässigt kunde 
begränsas till turbinens 75 ton tunga löphjul.

En genomgripande förändring i generatorernas 
konstruktion inleddes 1930 med ASEA:s leverans av 
den första svetsade generatorn. Denna nya tillverk
ningsmetod blev vanlig sedan det hade visat sig att det 
gjutna materialets hållfasthet ibland sattes ner av 
sprickor eller föroreningar som kunde vara svåra att 
upptäcka vid kontroll av godset eller som medförde 
dyrbar kassation. Osäkerheten kring gjutgodsets

kvalitet ledde bl.a. till att ASEA redan i verkstaden 
tvingades prova gjutna rotorer med rusning i 
splitterskyddande rusningsvalv. Dessa kompletterades 
1918 med en rusningsgrop där större rotorer kunde 

provas.
Svetsningstekniken hade under 1920-talet kommit 

så långt att man på ASEA förmodade att större 
generatorer borde kunna svetsas samman av grov 
stålplåt. Omfattande undersökningar inleddes därför 
1928 som 1930 resulterade i att den första svetsade 
generatorn, en 600 kVA maskin för 300 varv/minut, 
levererades till Åmotfors Pappersbruks kraftverk vid 

Kroppstadfors i Byälven. Redan året därpå följdes den 
av en svetsad större maskin på 8 500 kVA till Avesta 
Jernverks nya kraftverk vid Avesta Storfors i Dalälven. 
Vidare levererades under 1934 två mycket stora 
svetsade generatorer (med rotorcentrum av stålgjut- 
gods) till Vattenfalls kraftverk vid Vargön i Göta älv. 
Dessa maskiner som länge var de till omfånget största i 
Sverige löpte med endast 46,9 varv/minut, vägde 422 
ton, hade en ytterdiameter av 11,4 meter samt 
presterade vardera 12 000 k VA. I Vargögeneratorerna 
var även rotorstommarna svetsade.
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AT 6699

Monteringsschema för 
Ritsemgeneratorn. 
ASEA Tidning 1980.

Fig. 4. Detaljer av montageförloppet.

a) Golvplan
b) Lyft av 1/6 statorstomme
c) Resning av 1/6 statorstomme
d) Lyft av 1/6 statorstomme
e) Lyft av mittdel till rotor- 

centrum

f) Lyft av siddel till rotorcentrum
g) Lyft av mittdel till övre arm

kors
h) Ihopsättning av stator
i) Svetsning av undre tryckring 

och rotorcentrum

j) Lyft av rotorcentrum och 
tryckring

k) Statorn upplyft med klätter- 
lyftare, montering av rotorn

l) Statorn på plats, lyft av övre 
armkors
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Svetsad ASEA-generator till Turefors kraftstation i Emän. Maskinen 
som togs i drift 1933 har även en svetsad bock för bärlagret.
Foto Bengt Spade, 1990.

Ursprungligen svetsades endast statorstommarna 
samman men med ökande maskinstorlekar började 
man även svetsbygga rotorstommarna. Många fördelar 
vanns med de svetsade generatorkonstruktionerna 
vilka tålde helt andra påkänningar än gjutgodset med 
sin ibland osäkra struktur. Hållfasthetsberäkningar 
kunde därför göras med större säkerhet eftersom det 
valsade råmaterial som maskinerna byggdes av hade 
en jämnare kvalitet. En avsevärd viktbesparing gjordes 
dessutom med svetsade konstruktioner vilket inte 
minst underlättade maskindelarnas hantering och 

transporter.
Sveriges största vattenkraftgenerator, Harsprånget 

G5 från 1983 med effekten 500 000 kVA, är en verklig 
tungviktare med sina 1710 ton. 90 år tidigare leverera
des landets första trefasgenerator till Hellsjöns kraft
verk i Dalarna, en maskin som bara vägde 3 ton och 
hade effekten 70 k VA. Ett sätt att belysa generator
utvecklingen under de aktuella åren är att beräkna 
effekten per ton generator för dessa två maskiner. För 
Hellsjömaskinen får man då 23 kVA/ton medan värdet 
för den väldiga Harsprångetmaskinen blir hela 292 
kVA/ton I

Svenska generator
tillverkare

Med få undantag har de tusentals generatorer 
som installerats i svenska vattenkraftverk tillverkats 
inom landet. Elektriska generatorer har dessutom 
under lång tid hört till den svenska verkstadsindustrins 
mest prestigefyllda produkter med avsättning även på 
världsmarknaden. Den dominerande generator
tillverkaren har hela tiden varit ASEA i Västerås. Under 
årens lopp har emellertid vid sidan av ASEA även ett 
tiotal numera i det närmaste bortglömda svenska 
elektromekaniska verkstäder tillverkat generatorer och i 
viss mån annan elektrisk utrustning till kraftverken.
Som tidigare nämnts bildades ASEA 1890 genom 
sammanslagning av Elektriska Aktiebolaget i Stock
holm, grundat 1883, och Wenström & Granströms 
Elektriska Kraftbolag som etablerats 1889. Elektriska 
Aktiebolaget hade sin tillverkning i Arboga hos Arboga 
Mekaniska Verkstad. Sammanslagningen 1890 innebar 
att all tillverkning flyttades till nya lokaler i Västerås där 
företaget finns än idag.

ASEA hade turen att på ett tidigt stadium förvärva 
och utveckla trefassystemet vilket kom att bli en av 
grunderna för företagets senare framgångar. Man 
nådde snabbt en ledande position inom 
kraftöverföringstekniken och förstärkte denna succes
sivt genom en rad uppköp av framför allt svenska men 
i viss mån även skandinaviska och andra utländska 
konkurrenter. Från och med 1988 är ASEA samman
slaget med det schweiziska Brown, Boveri & Cie till 
ASEA Brown Boveri eller i dagligt tal ABB. Produktio
nen vid ASEA liksom företagets historia är väl skildrad i 
ASEA:s Tidning och fyra monografier. Samma år som 
Elektriska Aktiebolaget i Stockholm bildades, etable
rade sig John Luth i Stockholm som svensk represen
tant för det tyska Schuckert & Co i Nürnberg. Luth 
förenade sig 1885 med Ivar Rosén och bildade Elek
triska byrån Luth & Rosén, under 1892 ombildad till 
aktiebolag. Redan 1893 började man att tillverka 
Schuckerts konstruktioner vid en egen verkstad i 
Stockholm. Nya verkstäder uppfördes 1896 vid Södra 
station i Stockholm. Samtidigt anlades ett vattenkraft
verk vid Uddby på Södertörn för bolagets räkning. 
Kraftöverföringen till Södermalm skedde med tvåfasig 
växelström eller det system som Schuckert tillämpade 
och som tillhandahölls i Sverige genom Luth & Rosén. 
Så småningom insåg man att tvåfassystemet inte hade 
någon framtid. Efter en period med inriktning mot 
likströmsutrustningar började man omkring 1910
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Generator till Hulta kraftstation i Viskans biflöde Slottsån, tillverkad av Luth & Rosén 1917. 
Foto Bengt Spade, 1994.

tillverka trefasmaskiner. Sedan den skicklige konstruk
tören Wilhelm Uggla anställts 1922 kom stora kugg- 
växlar och kuggväxelmotorer att bli företagets huvud
produkt. Efter några ekonomiskt bekymmersamma år 
under 1920-talet förvärvades aktiemajoriteten av ASEA 
1930 varefter produktionen av kraftverksutrustningar 
överfördes till Västerås. Ungefär 50 000 maskiner hade 
då tillverkats. 1940 övertog ASEA resten av företaget.

På initiativ av några företag i Bergslagen grunda
des år 1900 Elektriska Aktiebolaget Magnet i Ludvika 
för tillverkning av tung elektromekanisk utrustning till 
kraftverk, industriföretag och gruvor. Magnet och dess 
efterföljare, Förenade Elektriska AB, FEA, (1906-1908) 
och Nya Förenade Elektriska AB, NFEA, (1908-1916), 
kom att bli ASEA:s svåraste konkurrent. Åren 1900- 

1916 levererades omkring 25 000 maskiner, de flesta 
av större format.

Företagets verksamhet stördes emellertid under 
hela dess korta livstid av likviditetsproblem och 
ständiga ledarbyten, vilket ledde till att NFEA 1916 
förvärvades av ASEA. En omläggning av tillverkningen 
till enbart transformatorer gjordes så småningom och 
idag har ABB hela sin produktion av 
krafttransformatorer här.

Vid Adolf Ungers Industri AB i Arbrå i Hälsingland 
bedrevs från 1903 och några år framåt tillverkning av 
elektriska maskiner. Dessa konstruerades av den 
irländske elektroteknikern Aubrey Clayton, svärson till

I Surte kraftverk i Göta älvdal monterades två små generatorer 
tillverkade 1906 av Magnet i Ludvika. Foto Bengt Spade, 1979.

Unger och tidigare verksam vid Magnet i Ludvika. 
Ungers tillverkning av elektriska maskiner, vilka märktes 
"Clayton-Unger", förvärvades dock redan 1906 av 
Förenade Elektriska AB i Ludvika. Ungefär 1 000 
maskiner hade då tillverkats i Arbrå, däribland några 
kraftverksgeneratorer med effekter upp mot 500 kW.

I stationssamhället Partille strax öster om Göteborg 
började elektroteknikern Carl A. Eck 1908 att tillverka 
elektriska maskiner i ett företag som fick namnet 
Motorfabriken Eck. Eck hade vistats en tid i USA och 
där grundat Eck Dynamo Motor Works samt även 
ändrat sitt ursprungliga namn Ek till Eck som bättre 
motsvarade det amerikanska uttalet. Tillverkningen i 
Partille inriktades på massproduktion av småmotorer. 
Firman införde dessutom tidigt kullager från SKF i sina 
mindre maskiner.

Clayton - Unger i Arbrå levererade 1906 bl.a två generatorer till 
Olstorps kraftstation utanför Eksjö. Foto Bengt Spade, 1979.
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Under 1916 byttes företagsnamnet till Elektriska 
AB Eck men efter att ingenjör Hugo Morén 1925 tagit 
över företaget återtogs det ursprungliga firmanamnet 
1926. Slutligen ändrades namnet 1932 till Elektriska 
AB Morén. Företaget förvärvades av ASEA i hemlighet 
1934 och officiellt 1947. Tillverkningen av elektriska 
maskiner fortsatte till 1952 då verksamheten övergick 
till annan produktion. Under partilleföretagets tidigare 
år tillverkades ett mindre antal generatorer med 
effekter upp till 500 kW.

Vid sekelskiftet 1800 grundades ett varv med 
gjuteri och mekanisk verkstad i Helsingborg. Verksta
den och gjuteriet var bland de första i landet som inte 
var knutna till ett järnbruk. Under intryck av krigs
konjunkturen började verkstaden 1916 att tillverka 
elektriska maskiner och transformatorer. I samband 
med ägarbyte 1918 ändrades namnet till Svenska 
Elektromekaniska Industri AB, senare förkortat till 
Elektromekano.

Företaget förvärvades av L.M.Eriksson 1931. 
Redan två år senare köptes det i hemlighet av ASEA 
som ville få kontroll över den besvärlig konkurrenten. 
Officiellt införlivades Elektromekano med ASEA först 
1946 och vid mitten av 1950-talet upphörde produk

tion av maskiner och transformatorer under eget 
namn. Drygt en miljon maskiner hade då tillverkats 
varav flera kraftverksgeneratorer.

Vid Motorfabriken Eck i 
Parti lie tillverkades 1923 
generatorn till Hörle 
kraftstation i Lagan.
Foto Bengt Spade, 1990.

Generatorerna i Haby 
kraftstation som ligger i 
Viskans biflöde Slottsån 
byttes mot nya 1953 vilka 
tillverkades av 
Elektromekano. 
foto Bengt Spade, 1994.
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Växelströmsnät med 
olika periodtal
Sedan drygt 50 år har vi elkonsumenter ansett det som 
självklart att växelström för allmän distribution har 
frekvensen 50 perioder per sekund (Hz). Under den 
elektriska kraftöverföringens första tid var det däremot 
inte så. När de första överföringarna gjordes fanns det 
nämligen ingen tanke på att kunna samköra elnäten 
varför det inte fanns något behov av en gemensam 
frekvens. De första överföringarna med växelström 
kom därför att arbeta med frekvenser inom det vida 
fältet mellan 10 och 70 Hz.

De allra första växelströmsanläggningarnas 
periodtal är okända. Mot slutet av 1880-talet kom 
dock flera ungerska belysningsanläggningar från Ganz 
& Co till användning i landet, bl.a. i Bollnäs och 
Motala. Ganzgeneratorerna uppges genomgående ha 
drivits med sådana varvtal att de alstrat växelström 
med 5 000 "strömomkastningar" per minut vilket 
motsvarar frekvensen 412/3 Hz. Vid andra tidiga 
elektricitetsverk för enfasig växelström kunde frekven
ser som 45, 50 och 60 Hz förekomma.

ASEA:s första trefasgenerator som tillverkades 
1892 användes till experiment och var avsedd för 60 
Hz. I den första fullskaleanläggningen, utförd året 
därpå för Hellsjön-Grängesberg, valdes däremot 
frekvensen 70 Hz. Åren därefter följde valsverks- 

utrustningar till Boxholm för 60 Hz och Hofors för 102/3 
respektive 16 Hz. Vidare valdes frekvensen 27 Hz till en 
överföring för Hellefors Bruks AB medan 45 Hz 
infördes vid några kraftverk i Arvikatrakten. 
Elektroteknikern Ernst Danielson som var ansvarig för 
den tekniska utvecklingen vid ASEA rekommenderade 
efter Hellsjön 60 Hz som standardfrekvens, en frekvens 
som han vant sig vid under sina år i USA och som där 
tidigt blivit standard. Ett 25-tal anläggningar för 60 Hz 
utfördes också av ASEA under åren 1894-1900.

Vid mitten av 1890-talet hade frekvensen 50 Hz 
blivit vanlig i flera europeiska länder och i Sverige hade 
några en- och tvåfasanläggningar för 50 Hz utförts 
redan vid decenniets början. På ASEA insåg man därför 
snart att periodtalet 50 och inte 60 borde vara den 
lämpligaste standardfrekvensen och från 1896 utfördes 
företagets växelströmsmaskiner normalt för denna 
frekvens. Under åren 1896-1900 tillkom ett 40-tal 
anläggningar för 50 Hz.

En ny frekvens dök emellertid upp när Stockholms 
Elektricitetsverk planerade ett nytt stort ångkraftverk 
vid Värtan. Kraften från detta skulle fördelas över

staden med trefasig, högspänd växelström i ett 
jordkabelnät till understationer där omformning skulle 
ske till likström för detaljdistribution. Efter studieresor 
1899 till Schweiz, Tyskland, Italien och Nordamerika 
hade Elektricitetsverkets ledning, särskilt under intryck 
av förhållandena vid de väldiga Niagarakraftverken, 
fått uppfattningen att 25 Hz skulle vara den lämpli
gaste frekvensen för det högspända jordkabelnätet. 
Värtaverket som togs i drift 1903 anpassades därför för 
denna frekvens.

Frekvensvalet 25 Hz för Stockholm ansågs så 
småningom som mindre lämpligt, särskilt när produk
tionen i de egna anläggningarna inte räckte och kraft 
måste köpas utifrån. Men inte nog med detta. När 
staten byggde ut de stora Trollhättefallen åren 1906- 
1910 valdes efter mycket diskussion samma frekvens 
som i Stockholm. Kraftverkets elektrotekniska utform
ning styrdes i stor utsträckning av en tillsatt "elektrisk 
nämnd" som den tekniske chefen för Stockholms 
Elektricitetsverk satt med i och utövade stort inflytande 
över. Nämnden förordade frekvensen 25 Hz för 
Trollhättan, detta trots att Ernst Danielson som var 
dåtidens främste svenske auktoritet inom det 
elektrotekniska området hade tillfrågats och rekom
menderat 50 Hz.

Periodtalsvalet för Trollhättan visade sig snart av 
många skäl olyckligt. Allvarligast var kanske att 
samköming med andra system försvårades. Detta 
uppmärksammades inte minst när Vattenfall ville knyta 
ihop Älvkarleby kraftverks nät med Trollhättans. Vid 
Älvkarleby i Dalälvens nedersta del hade staten åren 

1911-1915 byggt ett stort kraftverk för 50 Hz. Man 
insåg emellertid att Dalälvens ojämna vattenföring 
skulle leda till kraftbrist under vissa delar av året. Ett 
fossileldat reservkraftverk byggdes därför 1915-1917 i 
Västerås och sammankopplades över en linje med 
Älvkarleby.

I Trollhättan hade man däremot ett betydande 
kraftöverskott. Tanken växte sig därför stark på att 
förena Älvkarlebynätet med Trollhättenätet, inte minst 
för att reservkraftverket i Västerås med dess dyra drift 
inte skulle behöva köras mer än nödvändigt. Denna 
samordning gjordes 1921 då "Västra stamlinjen" togs i 
drift mellan Trollhättan och Västerås. I och med detta 
inledde Vattenfall en samköming av tre mycket stora 
produktionsanläggningar. Hela systemet fick också det 

imponerande namnet "Centralblocket."
Med hänsyn till de olika frekvenserna kunde 

samkömingen mellan Trollhättan och Älvkarleby/ 

Västerås inte genomföras utan vidare. Problemet löstes
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Västra stamlinjen. Foto Bengt Spade, 1993.

dock tills vidare genom att man vid en tredje utbygg
nad av kraftverket i Trollhättan, som avslutades 1921, 
utförde de då installerade aggregaten G12 och G13 
med dubbla generatorer för 25 och 50 Hz.

Det ursprungliga Trollhättenätet berördes tills 
vidare inte av den 50-periodiga frekvensen. När 
kraftverken i Göta älv vid Lilla Edet och Vargön 
byggdes av staten 1918-1926 respektive 1930-1934 
bestyckades därför Lilla Edet fullt ut med 25 Hz- 
generatorer medan Vargön försågs med en generator 
för 25 Hz och en för 50 Hz.

Problemen med skilda frekvenser i kraftsystemen 
kunde även kringgås med hjälp av omformare som 
omvandlade växelströmmen från en frekvens till en 
annan. En sådan i och för sig primitiv lösning utnyttja
des exempelvis när Vattenfall ville sälja kraftöverskott 
från Trollhättan till grannarna Gullspångs Kraft i 
nordvästra Skaraborg och Yngeredsfors Kraft i Halland. 
Dessa hade inte samma jämnhet som Trollhättan i 
vattenföringarna vid sina kraftverk i Gullspångsälven 
respektive Ätran och hade därför ibland kraftbrist. 

Kraftutbytet med Vattenfall ordnades med stora 
roterande omformare, Gullspångs med placering i 
Lidköping 1914 och Yngeredsfors vid Krokslätt i 
Mölndal 1918.

Tillkomsten av Västra stamlinjen inledde för 
Vattenfalls del en övergång till 50 Hz inom 
Trollhätteförvaltningen. Omläggningen till 50 Hz av det 
omfattande Trollhättenätet påbörjades därefter 1924 
men blev klar först vid mitten av 1950-talet. I Stock
holm inleddes en omläggning 1928 som pågick lika

Maskinsalen i Porjus gamla kraftverk med dubbelgeneratorer. ABB.

Roterande frekvensomformare i Yngeredsfors Krafts omformarstation vid 
Krokslätt i Mölndal. Kraftverksföreningen.
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Omformarbyggnaden i 
Krokslätt, ritad av Ernst 
Thorulf.
Kraftverksföreningen.

länge som i Trollhättenätet. Pådrivande för Trollhättan 
och Stockholm liksom för alla andra anläggningar som 
inte hade frekvensen 50 Hz, var behovet av att kunna 
utbyta kraft, vilket började bli tydligt i hela landet 
under 1920-talet. Omläggning till 50 Hz skedde då 
också inom några större mellansvenska kraft
förvaltningar som Arvikasystemet (45 Hz) 1922, 
Grängesbolaget (60 Hz) 1927 samt Bergslaget (60 Hz) 
och Ludvikasystemet (40 Hz) 1930. Uddeholmsbolaget 
(25 Hz) inledde också sin övergång under 1920-talet 
men behövde lika lång tid som Vattenfall och Stock
holm.

Vid frekvensomläggningarna av 25 Hz-näten 
tvingades man för stora kostnader byta eller kraftigt 
bygga om kraftverkens generatorer. I övriga system 
vars frekvenser låg närmare 50 Hz kunde man däremot 
många gånger nöja sig med att ändra turbinernas 
varvtal så att de tillkopplade generatorerna gav rätt 
frekvens. Vid större aggregat tvingades man dock så 
småningom att byta turbinlöphjulen för att en tillfreds
ställande turbinverkningsgrad skulle uppnås.

Ett omfattande och ganska anonymt kraftsystem 
för en annan frekvens än 50 Hz finns fortfarande kvar i

landet, nämligen den elektriska järnvägsdriftens 
ålderdomliga enfassystem med frekvensen 162/3 Hz. 
Detta har sitt ursprung dels i förhållandet att enfasig 
växelström var önskvärd av flera skäl för ban- 
elektrifieringarna, dels att det var nödvändigt att ha låg 
frekvens för att få en enfasmotor att fungera tillfreds
ställande när järnvägarnas elektrifiering påbörjades i 
Tyskland och USA vid 1900-talets början.

I Sverige inleddes en elektrifiering av statsbanorna 
med enfasig växelström redan 1914 på Malmbanan 
mellan Kiruna och Riksgränsen (Riksgränsbanan). Efter 
kontinental förebild alstrades kraften för bandriften i 
generatorer för 15 Hz som tillhörde SJ och placerades i 
den nyuppförda Porjus kraftstation. Enfaskraften 
överfördes på en linje för 80 000 volt till banan där den 
med jämna mellanrum transformerades nertill 15 000 
volt och leddes ut på kontaktledningen. I Porjus 
kraftstation genererades för övrigt under flera år inte 
mindre än tre frekvenser samtidigt, nämligen enfasig 
15 Hz för den elektriska bandriften, trefasig 25 Hz för 
malmfälten samt trefasig 50 Hz för allmän distribution i 
Norrbotten. Därtill kom kraftverkets "hussystem" med 
likström.
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När elektrisk järnvägsdrift infördes i södra Sverige 
1926 på Västra stambanan mellan Stockholm och 
Göteborg valdes ett något annorlunda system än vid 
Malmbanan. Här omformade man istället 50-periodig 
kraft, som köptes från det allmänna nätet, till enfas- 
kraft med frekvensen 162/3 Hz och spänningen 16 000 
volt. Den udda frekvensen hänger ihop med poltalen i 
omformarnas synkrona motorgeneratorer där den 50- 
periodiga och tolvpoliga motorn driver en fyrpolig 
generator som därmed får frekvensen 
50x4:12=50:3=1673 Hz.

Hela det elektrifierade svenska järnvägsnätet har 
fortfarande samma frekvens och spänning men de 
roterande omformarna ersätts numera av statiska 
omformare. Banverket som sedan 1988 har ansvaret 
för järnvägarnas elförsörjning har dessutom sedan 
några år börjat bygga upp ett eget försörjningsnät för 
enfaskraft med 130 000 volts spänning. De 
utseendemässigt udda enfaslinjerna med sina två 
ledare kan man se lite här och var i mellersta och norra 
Sverige där de ofta löper parallellt med trefaslinjer i 
gemensamma ledningsgator.

En särskild grupp kraftverk i sammanhanget är de 
som har byggts för elektrokemiska industrier. I dessa 
verk har elkraft enbart producerats för att tillgodose 
olika kemiska processers ofta mycket skilda behov. 
Särskilt omtalad är Alby Wattenfalls AB:s kraftstation 
vid Alby i Ljungan. I tio aggregat genererades här 
likström samt växelström med inte mindre än sex olika 

frekvenser (enfasig 25 Hz, tvåfasig 20 och 26 Hz, 
trefasig 25, 50 och 56 Hz). Kraftverket vid Alby ersattes 
1976 av Järnvägsforsens kraftverk varefter det revs.

Kontrollutrustning - 
kraftverkets hjärna
Verksamheten i ett vattenkraftverk kan delas in i tre 
huvudområden. Det första berör vattnets vägar och 
rörelser inom den fallhöjd som utnyttjas, det andra de 
maskiner som omvandlar vattnets lägesenergi till 
elektrisk energi och det tredje den elektriska ström
mens flöden och hantering inom anläggningen. Precis 
som i alla andra tekniska processer kräver verksamhe
ten i vattenkraftverken en ständig övervakning. 
Eftersom människans sinnen inte direkt kan uppfatta 
elektricitetens beteende har kontroll av strömmens 
flöden och dess hantering alltid krävt särskild uppmärk
samhet. Kraftverkens utrustning för strömmens 
hantering är dessutom vanligtvis mer komplex än den 

mekaniska.

Kontrollförhållandena blev särskilt tydliga i de 
första elektriska kraftverken. Där övervakades vattnet 
och den mekaniska utrustningen länge av maskiniste
rna enbart med hjälp av de egna sinnena. För att bli 
uppmärksammade på elsidans förändringar och 
störningar samt för att kunna manövrera strömmens 
väg var det däremot nödvändigt att använda olika slag 
av mätutrustning, till att börja med volt- och 
ampéremätare samt lampor som fick tolka strömmens 
beteende för ögat.

Från träpanel till bildskärm
Elsidans övervakningsutrustning samlades redan i de 
första kraftverken till särskilda platser i maskinrummen 
där den monterades på elegant inramade tavlor eller 
paneler. Här kunde maskinisten avläsa spänning och 
strömstyrka på visarinstrument och här kunde han 
koppla ihop eller skilja bort generatorn från lednings
nätet med enkla knivströmbrytare ("avstängare" eller 
"switchar"). När ledningsnäten började få varierande 
belastningar blev det även nödvändigt att kompensera 
de åtföljande spänningsförändringarna. Detta gjordes 
genom att magnetfältens styrka i generatorerna 
ändrades med vridmotstånd. Motstånden placerades 
först vid generatorerna men flyttades ganska snart 
med sina karaktäristiska rattar till kontrolltavlan där 
voltmetern fanns.

Ålderdomlig manöverutrustning i Söderhamns Elektriska Belysningsstation från 1893. 
Belysningsstationen var bestyckad med ångturbiner vilka liksom den imposanta kontrolltavlan 
var tillverkade av AB de Lavals Ångturbin. ABB
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Kontrolltavla från 1893 för 
Hellsjöns kraftstation.
ABB.

De första kontrolltavlorna var helt och hållet av trä 
vilket gav tillräcklig isolering för de spänningar, 100- 
110 volt, som då var aktuella. På tavlorna fäste man 
också de första säkerhetsanordningarna, smältmetaller 
i form av tunna plåtstrimlor fastsatta mellan kläm
skruvar. När strömstyrkorna började öka övergick man 
emellertid av brandsäkerhetsskäl till att montera 
smältsäkringarna på små brandsäkra och isolerande 
marmorplattor. I början av 1890-talet tog man steget 
fullt ut och utförde hela kontrolltavlan av marmor. 
Manöverapparater, mätinstrument och säkringar 
skruvades nu fast i hål som hade borrats i den oftast 
vita marmorn.

När en säkring smälte, "en metall gick", så 
brändes och nedsmutsades den vita marmortavlans 
polerade yta. Smältmetallerna flyttades därför snart till 
tavlornas baksida. Sedan myndigheterna riktat 
tillverkares och kraftverksägares uppmärksamhet mot 
de allt vanligare elektriska olycksfallen började man vid 
sekelskiftet även montera andra spänningsförande 
apparater på tavlornas baksidor. En förutsättning var 
dock att tavlorna flyttades ut så mycket från väggen att 
driftpersonal kunde komma emellan för att göra 
service och åtgärda fel. Knivströmbrytarna, som 
användes till omkring 1910, fick dock behålla sin 
placering på tavlornas framsida, paradoxalt nog av 
säkerhetsskäl. Personalen ville nämligen ha kontroll

över brytarnas lägen för att i samband med manövrer 
eller vid servicearbeten lätt kunna förvissa sig om att en 
b ryta re var öppen eller sluten.

Arrangemangen med oskyddade spänningsfö
rande delar ledde självfallet till ständiga olycksfall med 
elektrisk ström. Så länge lågspänning (då en spänning 
med högst 250 volt) hanterades var förhållandena inte 
fullt så besvärande. När effekterna ökade i slutet av 
1890-talet höjdes generatorspänningen emellertid till 
direkt livsfarliga nivåer. Detta ledde snart till att man 
tvingades ta bort alla högspänningsapparater från 
kontrolltavlornas framsidor, en åtgärd som bland annat 
möjliggjordes av de oljebrytare som hade börjat föras 
in vid sekelskiftet.

En av de första anläggningarna med åtskild 
utrustning för låg- och högspänning var den tidigare 
omtalade Skärblacka kraftstation i Motala ström, 
byggd 1904-05. Här placerades oljeströmbrytarna för 
generatorspänningens 800 volt bakom kontrolltavlan 
och manövrerades med stora spakar från framsidan. 
Men inte nog med detta, apparater för utgående 
ledningar med 15 000 volt högspänning placerades i 
särskilda murade kammare med stångmanövrering 
utifrån, vilket gav en helt annan säkerhet än tidigare. 
Karlslunds kraftverk i Närkes Svartå utanför Örebro var 

ett annat verk som tidigt fick separerad låg- och 
högspänning. Vid en om- och tillbyggnad 1907-1908 
avskildes bland annat apparater för generator
spänningen 1 700 volt från annan utrustning och 
placerades innanför kontrolltavlan. I likhet med 
Skärblacka och några andra samtida anläggningar kan 
detta uppfattas som embryot till ett särskilt generator-

Skärblacka kraftstation med invändigt högspänningsställverk till 
vänster. Kraftverksföreningen
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Invändigt högspänningsställverk i Karlslunds kraftstation. 
Foto Bengt Spade, 1993.

Kontrolltavla av vit marmor i Pappersfallets kraftstation vid 
Iggesund. Foto Bengt Spade, 1993.

Manöverpulpet i Forshuvudforsens kraftstation i Dalälven med 
stora blanka rattar och rejäla handtag. Foto Bengt Spade, 1992.

Kontrolltavla av kolmårdsmarmor i Älvkarleby kraftstation. 
Foto Bengt Spade, 1992.

Kontrolltavla av svart kalksten i Ätrafors kraftstation. Foto Bengt Spade, 1990.

241



ÖVERFÖRINGSTEKNIK

Synkronoskop i Forsa övre 
kraftstation i 
Harmångersån. Med 
synkronoskopets hjälp 
kunde maskinisten ställa 
in rätt varvtal på turbinen 
vid infasning.
Foto Bengt Spade, 1993.

Kontrollpanel och 
manöverpulpet i 
Lanforsens kraftstation i 
Dalälven.
Foto Bengt Spade, 1992.

Kontrolltavla av svartmålad 
plåt från 1916 i Dammfallets 
kraftstation vid Flofors.
Foto Bengt Spade, 1993.

och linjeställverk. Skärblacka kraftstation revs i slutet av 
1980-talet och ersattes av en ny anläggning medan 
Karlslund fortfarande har kvar större delen av den 
elektriska utrustningen från 1908, om än numera i 
spänningslöst tillstånd.

I och med att kontrollutrustningens högspännings- 
delar kunde förpassas till tavlornas baksidor följde 
snart kravet att alla spänningsförande apparater borde 
placeras i skydd. En sådan utrustning installerades i 
Olidestationen i Trollhättan redan 1910, inte minst till 
följd av de höga spänningar man arbetade med där,
11 000 volt generatorspänning och 220 volt matar- 
spänning. Även kraftstationerna vid Bullerforsen i 

Dalälven och Mockfjärd i Västerdalälven, som byggdes 
samtidigt som Olidan, försågs med beröringssäker 
kontrollutrustning.

Efter att tillverkarna hade avlägsnat alla strömfö
rande apparater från kontrolltavlornas framsida 
förlorade marmorn sin betydelse som isolerande 
material. Vid mitten av 1910-talet började den därför 
att ersättas av vanligtvis svartmålade plåtpaneler med 
instrument och reglage infällda i panelerna. Många 
kraftverksägare ville dock av estetiska och symboliska 
skäl ha marmortavlor även i fortsättningen, kontroll
tavlorna hade vid det här laget blivit en allt mer central 
punkt varifrån större delen av verksamheten i kraftver
ken styrdes. I sammanhanget är det värt att återge vad 
ASEA-ingenjören Sven Norberg skrev i ASEA:s Egen 
Tidning 1923 apropå marmortavlorna: "I väl 
ombonade och underhållna maskinrum kommer väl

Kontrollpanel och manöverpulpet av gråmålad plåt av 1930-talstyp i 
Sillre kraftstation. Foto Bengt Spade, 1992
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Interiör från kontrollrummet i det datorövervakade Sollefteå kraftverk, 
beläget längst ner i Ångermanälven. Foto Bengt Spade, 1997.

alltfort en viss marmorlyx att trivas, understundom 
både praktfull och förtroendeingivande...Lyx är 
säkerligen ägnad att frammana renlighetsinstinkter och 
hygieniska åtgärder, hälsosamma för både människor 
och maskiner."

Den traditionella vita marmorn ersattes i viss 
utsträckning under 1910-talet. Tidsandan uttrycktes 

istället med den grön- och gråmelerade Kolmårds- 
marmorn som blev populär i kontrolltavlor och 
-pulpeter. Under 1920-talet undanträngdes denna i sin 
tur av polerad svart marmor eller kalksten, den senare 
gärna med synliga fossil. Några av de sista kraftverken 
som försågs med sådan "lyx" var Lanforsen i Dalälven 
och Ätrafors i Ätran, som båda togs i drift 1930.

Under det funktionella 1930-talet avglorifierades 
kontrolltavlorna och utfördes med paneler av ljust grå-, 
grön- eller blåmålad plåt. Samtidigt krympte visar
instrument och reglage och började på ett 
lättöverblickbart sätt placeras i symboliska kopplings- 
scheman på panelerna. Vid den här tiden började även 
driftpersonalens funktioner att ersättas av automatiska 
elektriska övervaknings- och skyddsanordningar, 
vanligtvis reläer. Dessa tog emot elektriska signaler från 
givare på känsliga ställen i kraftverksmaskinerierna. I 
reläerna omvandlades signalerna till larm eller lämpliga 
kommandon. Reläerna som tidigt hade fått en standar
diserad form och format monterades med sina svarta 
mjukt rundade plåtkåpor på kontrolltavlorna där de 
snart tog upp större utrymme än de traditionella 
manöver- och indikeringsorganen. Kontrolltavlornas 
utformning ändrades därefter inte så särskilt mycket 
under de följande decennierna.

Under 1960-talet hade elektroniken utvecklats så 
långt att den aktivt kunde börja utnyttjas i industriella 
sammanhang. Där kom den till att börja med till 
användning i övervakningssystem för processteknisk 
verksamhet, bland annat kraftverksdrift. Det följande 
decenniet, 1970-talet, blev mikroelektronikens genom
brott. Utvecklingen här ledde snart till en samordning 
med styr- och reglertekniken som därmed definitivt tog 
steget över från mänskligt till datoriserat understöd. 
Den nya tekniken fann snabbt vägen till vattenkraften 
och under 1980- och 90-talen datoriserades driften i 
de flesta av landets kraftstationer. Nyordningen har 
bland annat fört med sig att den klassiska kontroll-

"Instrumentbalkong" i Näs kraftstation i Dalälven. ABB.

tavlan inte längre behövs, bilden eller kanske snarare 
symbolen av den ligger istället lagrad i ett datorminnes 
binära värld och kan vid behov exponeras på en valfritt 
placerad bildskärm.

Kraftverkens hela drift styrs och övervakas numera 
nästan helt av datorer. I den mån mänsklig medverkan 
behövs för att påverka mekanisk eller elektrisk utrust
ning sker detta med hjälp av behändiga tangentbord 
eller till och med bildskärmar av "peka-på-typ." Svarta 
isolerande ebonithandtag, stora runda visarinstrument 
eller blanka rattar behövs därmed inte längre utan har i 
stillhet tagits om hand av skrothandlarna.
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Maskinisten blir 
kontrollrumsoperatör
I de första vattenkraftverken monterades kontroll
tavlorna väl synliga på en lämplig väggyta inne i 
maskinrummen bland turbiner, generatorer och annan 
maskinell utrustning. Maskinisterna kunde på så sätt 
överblicka den mekaniska utrustningen och vid behov 
även kommunicera sinsemellan vid manövrer av olika
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I Bullerforsens gamla kraftverk övervakades och manövrerades maskinaggregaten från 
särskilda "instrumentpelare." Foto Bengt Spade, 1992.

Kontrollrummet till Olidans kraftstation i Trollhättan var strikt symmetriskt uppbyggt med 
kommandoapparaterna på ömse sidor om skrivbordet. Tekniska Museet.

slag. Elektriska ledningar som förband generatorn med 
kontrolltavla, matarmaskin och transformator drogs i 
luften rakt upp mot taket och fördes där vidare 
fastsatta på porslinsknoppar. Vid anläggningar som var 
anslutna med transformatorer till högspänningsnät 
ställdes de vanligtvis luftkylda transformatorerna i 
särskilda dörrförsedda rum eller bås tillsammans med 
övriga högspänningsapparater.

Redan några år efter det att trefassystemet införts 
1893 hade kraftstationernas kapacitet ökat flerfaldigt 
och vid sekelskiftet hade landet en handfull anlägg
ningar med effekter över 1 000 kW. Med växande 
effekter blev maskinerna flera, större och tyngre och 
maskinrummen började mer anta formen av hallar. De 
tunga och otympliga maskinerna kunde inte längre 
monteras och underhållas med hjälp av traditionella 
lyftanordningar och maskinhallarna började därför i 
slutet av 1890-talet att förses med traverser som kunde 
bestryka hela golvytan. För att ge traverserna fritt 
spelrum måste elektriska ledningar som tidigare hade 
dragits rakt upp mot taken nu läggas i täckta kabel
rännor i golven.

Med större rumsvolymer och fler maskiner började 
personalen få svårt att överblicka verksamheten nere 
från golvet. Strax före sekelskiftet började man därför 
att flytta upp kontrolltavlorna på balkonger utmed 
hallarnas ena långsida. Härifrån kunde man lättare 
iakttaga maskinaggregaten och kommunicera med 
övrig personal. Kraftstationerna vid Skråmforsen i 
Svartälven, i drift 1899, och Avesta Lillfors i Dalälven, i 
drift året därpå, hör till de tidigaste som utrustades 
med sådana balkonger. I regel försågs kraftstationernas 
maskinhallar efter sekelskiftet med manöverbalkonger 
eller -podier fram till omkring 1920 då särskilda 
kontrollrum började inrättas.

Enkelt utfört bygdekraftverk från 1918 vid Forsbacken utanför Boden. 
Foto Bengt Spade, 1992.
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Kontrolltavlorna började bli svåra att överblicka när 
maskinantalet ökade och tavlorna växte på bredden. 
Kontrollutrustningen delades då i två grupper med 
indikeringsutrustning som visarinstrument och signal
lampor monterade på tavlans övre del och manöver
don som rattar, spakar, tryck- och vridströmställare på 
en nedre del, formad som en pulpet. Olidestationens 
kontrollrum i Trollhättan försågs 1910 med en sådan 
ASEA-tillverkad kontrollutrustning med tavlor i gråvit 
och grågrön marmor.

Olidans kontrollutrustning var epokgörande i 
några andra avseenden. Övervakningen skedde t.ex. 

inte i maskinhallen och inte ens i kraftstationen utan 
från ett kontrollrum i en fristående byggnad, 
"ställverksbyggnaden", flera hundra meter från 
maskinerna. En nyhet i Olidan var dessutom att 
mekanisk utrustning som intagsluckor och

Maskinsalen i Norrfors kraftstation med öppet kontrollutrymme i 
maskinhallen och generatorerna nedsänkta under golvplanet. ABB.

turbinregulatorer kunde avståndsmanövreras från 
kontrollrummet. Vid infasning av generatorerna som 
skedde från kontrollrummet påverkades turbin- 

regulatorerna med ställmotorer. Start och stopp av 
turbinerna krävde dock medverkan från personal i 
maskinhallen och man kommunicerade därför via 
maskintelegrafer, "kommandoapparater", av nautisk 
typ. I ställverksbyggnaden hade kraftverkets alla 
spänningsförande delar samlats och placerats i sär
skilda utrymmen där de reglerades med avstånds- 
manöverdon.

Öppet kontrollutrymme i Höljebro kraftstation i Ljusnan. Foto Bengt Spade, 1993.

Kontrollutrymme som senare fått en inglasad vägg mot maskinhallen. Lilla 
Edets kraftstation. Foto Bengt Spade, 1993.

En liknande kontrollutrustning som Olidans 
levererades 1911 till Mockfjärds kraftstation i Väster
dalälven av Nya Förenade Elektriska AB i Ludvika och 
Siemens-Schuckert AG i Berlin. Denna landets första 
underjordiska elektriska kraftstation fick en ställverks- 
byggnad ovan mark där även ett kontrollrum inrätta
des för stationens övervakning. Turbinerna kunde 
också styras härifrån på samma sätt som i Olidan 
medan kommunikationen med personal i maskinsalen 
skedde med lampsignalering. Med paneler och 
pulpeter av svart skiffer var Mockfjärds kontrolltavlor 
minst lika påkostade som Olidans.

I de större kraftverken blev kombinationen 
kontrolltavla-pulpet bestående så länge kraftverken 
styrdes manuellt. Pulpeten skildes dock i regel från 
tavlan eller panelen och vändes gärna ut mot maskin
hallen eftersom det var önskvärt att maskinisten lätt 
skulle kunna se de maskiner han manövrerade.
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Telefonväxeln på 
Surahammars Bruk med 
fjärrövervakningsutrustning 
till Brukets kraftverk. ABB.

En märklig epok i svenskt kraftverksbyggande var 
åren under första världskriget. Till följd av kriget 
försvårades eller avbröts landets import över haven av 
eftertraktade varor som lysfotogen och smörjoljor. 
Krissituationen ledde bland annat till att tusentals små 
vattenkraftverk fick byggas för att i första hand försörja 
landsbygden med belysnings- och motorström. 
Materialbristen var emellertid stor och installationerna 
blev därför av enklaste slag. I viss utsträckning återgick 
man dessutom till manuell drift med enklast tänkbara 
kontrollutrustning. Kvaliteten på utformning och 
installation blev efter några år så undermålig att 
myndigheterna 1919 utfärdade en behörighets- 
förordning där vissa kompetenskrav ställdes på 
installatörer av elektrisk utrustning.

Under 1920-talet började särskilda kontroll
utrymmen att inrättas i avbalkningar direkt anslutna till 
kraftstationernas maskinhallar. Till att börja med var 
utrymmena öppna mot maskinerna som vid 
kraftstationerna i Lilla Edet i Göta älv och Norrfors i 
Umeälven, båda från 1926, eller Krångfors i 
Skellefteälven och Hammarforsen i Indalsälven från 
1928. Öppningarna mot maskinhallarna glasades 

senare in för att skydda personalen mot drag och 
buller. Med undantag av Hammarforsen hade dess
utom kontrollutrymmena flyttats ner till samma plan 
som maskinhallsgolven. Behovet av att kunna se de 
manövrerade maskinerna var inte längre lika uttalat 
som tidigare eftersom de i allt större utsträckning 
doldes i byggnadernas inre. Dessutom hade 
övervakningsutrustningarna förfinats och kunde 
registrera tillståndet i allt fler av maskineriets delar.

År 1920 begränsades arbetstiden i Sverige till åtta 

timmar om dagen. I kraftstationer med skiftgång 
innebar detta att man blev tvungen att anställa mer 
personal. Samtidigt hade kraftverkens mekaniska och

elektriska utrustning blivit så driftmässigt pålitlig att 
personalens ständiga närvaro inte längre ansågs 
nödvändig. Eftersom arbetet i en kraftstation under 
sådana omständigheter lätt blir enformigt och rutin
artat, driftpersonal behövs ju egentligen endast vid 
förändringar eller störningar i driften, började man 
utrusta kraftstationerna för "halvautomatisk" drift.
Den nya driftformen innebar i grova drag att kontroll
utrustningen försågs med anordningar som övertog 
sådana sysslor som spänningsreglering eller bort- 
koppling vid inre och yttre störningar, vilka dittills hade 
krävt ständig övervakning. Vid störningar larmade 
stationen dessutom själv ansvarig driftpersonal.

Ett embryo till fjärrövervakning av ett vattenkraft
verk kan den utrustning sägas vara som redan 1917 
installerades av Hemsjö Kraft AB (uppgånget i Sydkraft 
1920) i Hemsjö Nedre kraftverk i Mörrumsån. Det då 
nybyggda verket försågs med signalanordningar som 
vid avvikelser i driften varskodde driftpersonalen i 
Hemsjö Övre kraftverk, beläget ungefär en kilometer 
uppströms i ån. Vid fel eller störning i Hemsjö Nedre 
beordrades en närboende stationsvakt ut till kraftver
ket för att åtgärda felet. Vakten fick även tillkallas när 
verket skulle startas eller stoppas.

Hemsjöbolaget som i många avseenden var en 
teknisk föregångare utrustade även de två mindre 
kraftverken vid Brantafors och Värperyd i Ronnebyån 
med enkla automatanordningar. Eftersom det fanns väl 
tilltagna vattenmagasin ovanför de båda verken var 
driftförhållandena lugna. Kraftverken som samkörde 
med ett starkt kraftnät försågs därför av besparingsskäl 
endast med rusningsregulatorer. Stationsvakten ställde 
för hand in effekten efter tillrinningen så att man fick 
en konstant övre vattenyta. Vid nätbortfall eller annan 
störning i driften utlöstes generatorbrytaren automa
tiskt och när turbinerna började rusa stängde 
regulatorn ledskovlarna. Båda verken togs i bruk 1921.

Borås Elverks kraftstationer Haby och Hulta i 
Viskans biflöde Slottsån var bland de första i landet 
som anpassades till halvautomatisk drift. Övervaknings- 

utrustningen var tillverkad av Brown, Boveri & Cie i 
Schweiz och levererad genom Bergman & Beving i 
Stockholm samt togs i bruk 1922. Efter det behövdes 
inte någon ständig tillsyn i stationerna och personalen 
kunde ägna sig åt andra arbetsuppgifter. Ytterligare ett 
steg togs 1928 då Hulta utrustades för "helautoma
tisk" drift med fjärrmanövrering från Haby. I och med 
detta behövdes personal inte ens längre för start och 
stopp och stationen avbemannades. Tillsyn skedde 
därefter vid lämpliga tillfällen av maskinister från det 
närbelägna Haby.
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Samma år som Hulta försågs även de ny- och 
ombyggda kraftverken vid Surahammar i Kolbäcksån 
samt Kungsforsen och B rattforsen i Hörksälven (översta 
delen av Arbogaån) med utrustning för automatisk 
drift. Verket i Surahammar utrustades av ASEA för 
helautomatisk drift. Här placerade ägaren Sura
hammars Bruk (dotterbolag till ASEA sedan 1916) till 
att börja med övervakningspulpeten i företagets 
telefonväxel. I kraftverken vid Kungsforsen och 
B rattforsen installerades utrustning för halvautomatisk 
drift. De båda närbelägna verken tillhörde Ställbergs 
Grufve AB och lämnade kraft till gruvspel, kompresso
rer, kross- och sovringsverk m.m. Med den halvau
tomatiska utrustningen behövdes endast en maskinist 
som placerades i Kungsforsens kraftstation. Härifrån 
kunde han dessutom fjärrmanövrera turbinregulatorn i 
Brattforsen och på så sätt vid behov fördela belast
ningen på de båda verken.

Kostnader för personal hade under 1920-talet 
börjat bli märkbar även i en så tämligen konkurrensfri 
och inte så arbetskrävande bransch som produktion av 
elektrisk kraft. I strävandena att undvika den ständiga 
bemanningen fortsattes därför automatiseringen under 
1930-talet och nästan alla större nybyggda kraftverk 
utrustades för halv- eller helautomatisk drift. Helauto
matisk drift infördes bland annat i kraftstationerna vid 
Turefors i Emån (1933), Åtorp (1933) och Karåsen 
(1936) i Svartälven medan de mycket stora kraftverken 
vid Vargön (1934) i Göta älv, Malfors (1936) i Motala 
ström och Krångede (1936) i Indalsälven försågs med 

anordningar för halvautomatisk drift. Utrustningarna 
levererades av ASEA utom Åtorps där Elektriska AB 

Siemens (dotterbolag till Siemens & Halske i Berlin) var 

leverantör.
Vid hel- och halvautomatiska anläggningar 

användes länge vanliga signalledningar och -kablar för 
kommunikation mellan styrande och styrd anläggning. 
På större avstånd blev dessa ganska kostsamma och 
blanktrådslinjer kunde dessutom vara känsliga för 
väderstörningar. Ett framsteg gjordes därför när man 
hade tillägnat sig tekniken att utnyttja högspännings- 
linjens linor för att med en särskild bärfrekvens 
överföra signaler för manöver och indikering. Den 
första anläggningen av detta slag utfördes 1936 av 
ASEA på kraftöverföringen mellan Borås Elverks 
nybyggda kraftverk vid Axelfors i Ätran och staden. 

Kommunikationen på den 36 kilometer långa linjen 
skedde med amplitudmodulering av en högfrekvent 
ström. Flera liknande fjärrkontrollutrustningar byggdes 

efter Axelfors.

Under krigsåren skedde en snabb utveckling av 
radiokommunikationer för militärt bruk. Efter kriget 
togs radiotekniken upp av civila samhällssystem, t.ex. 
kraftföretag samt land-, sjö- och luftkommunikationer 
som hade en stor utbredning och ett stort behov av 
snabb och tillförlitlig internkommunikation. Särskilt 
intresserade man sig för att använda radiolänk
förbindelse med frekvensmodulering.

I Sverige började radiotekniken att tillämpas redan 
i början av 1950-talet av Vattenfall för kommunikation 
med obemannade kraftverk och transformator
stationer. Inför de planerade stora utbyggnaderna av 
Norrlandsälvarna tyckte Vattenfall att det var lämpligt 
att fjärrstyra ett eller flera kraftverk i samma älv och 
man valde då att kommunicera mellan styrande och 
styrda anläggningar med signalöverföring på radiolänk. 
Det första fjärrstyrda kraftverket blev Ligga i Stora 
Luleälven vilket togs i drift 1954 och manövrerades 
över en radiolänkförbindelse från Harsprånget tio 
kilometer uppströms. Driftpersonalens ovana och oro 
över att fjärrmanövrera ett så stort kraftverk. Liggas 
effekt var då 165 000 kVA, ledde till att anläggningen 
på prov även försågs med TV-övervakning. Förmodli
gen var detta första gången i Sverige som TV användes 
för ett sådant ändamål. Radiolänkförbindelse för 
övervakning och manövrering av vattenkraftverk blev 
mycket populärt och installerades så småningom hos 
alla större kraftföretag i landet. Idag sker en stor del av 
kommunikationen mellan kraftverk och driftcentraler 
med radiolänk.

När automatiseringen av landets vattenkraftverk 
inleddes innebar detta att kraftverksmaskinistens yrke 
började förlora den glamour det tidigare haft. Under 
kraftverkens första tid hade maskinistarbetet varit ett 
statusyrke, i all synnerhet som maskinisten behärskade 
elektriciteten, en företeelse som till följd av dess 
karaktär omgavs med hemlighetsfullhet och mystik. 
Statusen underströks ytterligare av att kraftstationernas 
driftpersonal länge organiserades efter ett militärt 
mönster i likhet med exempelvis järnvägstjänstemän, 
poliser och tullpersonal. För att klargöra sin funktion 
för omgivningen och även internt hade man dessutom 
ofta tjänsteuniformer som gav något av myndighets- 
karaktär. Den stolta och ibland kanske en smula 
självgoda yrkeskåren började vid automatisering och 
fjärrövervakning att ersättas av anonym personal i 
avlägsna driftcentraler. Ute på kraftstationerna togs 
arbetet istället över av ofta sämre betalda dammvakter, 
reparatörer och smörja re med lägre status än 
driftcentralernas personal.
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Overforingsteknik

Interiör från det numera 
övergivna Centrala 
kontrollrummet i Knäred. 
Foto Bengt Spade, 1989.

Samköming och 
driftcentraler
I en tid av ständigt ökande elkonsumtion inledde 
kraftproducenterna under 1930-talet ett allt mer 
omfattande samarbete för att balansera skillnader i 
produktion och konsumtion. Producenternas nät 
kopplades ihop och kraft slussades i ena eller andra 
riktningen beroende på vilken kraftbalans som rådde. 
Denna samköming ökade intresset och behovet för ett 
effektivare utnyttjande av de tillgängliga kraft
resurserna men ställde också nya krav på kraftverkens 
driftorganisationer. Behovet av samarbete stärktes 
ytterligare under andra världskrigets avspärrningsår 
1939-1945, närmast på nationella grunder. Samverkan 
främjades då av Centrala Driftledningen, CDL, en 
beredskapsorganisation som hade tillkommit 1934 för 
att träda i funktion vid krig.

Det utökade samarbetet ledde till att producen
terna började inrätta särskilda driftcentraler för att 
bättre kunna överblicka och samordna den egna 
produktionen. Centralerna organiserades efter olika 
mönster, vanligast var att man sammanförde driften av 
kraftverk i samma vattendrag. Sydkrafts drift
organisation för det tiotal kraftverk som företaget hade 
byggt i Lagan med början 1910 är ett exempel på 
detta. De äldsta kraftverken där var i regel bemannade 
dygnet runt med treskiftsgående maskinister.

Som ett första led i Sydkrafts centralisering av 
driften infördes 1926 halvautomatisk drift i Majenfors 
som länge var det av Sydkraftverken som låg längst 
upp i vattendraget. Året därpå togs Bro kraftverk i drift 

och fjärrmanövrerades redan från början från det 
närbelägna Åby kraftverk i biflödet Skålån. Vidare 

överfördes under 1930 manövern av Knäred Övre och 
Knäred Nedre till Sydkrafts nybyggda Centrala kontroll

rummet i Knäred, Knäred C. 1932 installerades 
fjärrmanöver av det nya kraftverket i Laholm från den 
stora kraftstationen i Karsefors, som togs i drift 1930. 
Under åren 1936-1939 infördes från Knäred C en 
pådragsreglering för kraftverken nedströms Knäred, 
d.v.s. Skogaby, Karsefors och Laholm. Regleringen 
innebar att turbinpådragen samtidigt kunde ställas in 
så att stationernas samlade effekt motsvarade företa
gets aktuella behov för stunden. Denna parallell- 
körning av kraftverken var möjlig tack vare en succes
sivt införd profilreglering av Lagans nedre del. Profil
reglering innebär att den vattenyta som dämts upp vid 
ett kraftverk sträcker sig upp till nästa kraftverk. Sedan 
Ängabäcks kraftverk byggts 1952 infördes fjärrmanöv- 

rering av detta från Knäred C liksom av Bassalt samt 
Majenfors Gamla och Majenfors Nya, det senare byggt 
1952. Sydkrafts sist byggda kraftverk i Lagan, Kvarna- 
holm från 1958, fjärrmanövrerades från Traryd som 
tagits i drift 1945.

I början av 1960-talet var Sydkrafts Lagakraftverk 
huvudsakligen sammanförda i fyra grupper. Nästa steg 
togs 1964 då "Stages låda" installerades i Knäred C. 
Lådan som hade konstruerats av Sydkrafts drifttekniske 
chef Sven Stage var en avancerad styrutrustning som 
ställde in Lagakraftverkens turbinpådrag för en 
hushållande lastfördelning.

Under 1980 togs slutligen steget över till dator- 
understödd drift av Sydkrafts kraftverk i Lagan. Ett nytt 
kontrollrum byggdes i Knäred strax intill det gamla och 
utrustades med datorer. Hit fördes även driften av 
Sydkrafts anläggningar i Nissan och från 1993 kraftver
ken i Ätran, vilka förvärvats från Yngeredsfors Kraft AB 

1981. En omfattande organisationsförändring skedde 
slutligen 1996. Sydkraft hade i likhet med statliga 
Vattenfall lagt all vattenkraftproduktion i ett särskilt 
bolag, i detta fallet BÅKAB (Bålforsens Kraft AB) med 

säte i Sundsvall, som hade förvärvats från Svenska 
Cellulosa AB 1993. Samtliga Sydkrafts vattenkraftverk i 
södra Sverige, 59 st, placerades i en dotter
organisation, Sydkraft Vattenkraft AB. Alla dessa 59 
kraftverk i Ätran, Nissan, Lagan, Rönne å, Helge å, 

Mörrumsån, Ronnebyån, Alsterån, Emån och 
Botorpsströmmen styrs sedan 1996 från en gemensam 
driftcentral i Laholm. Den datorunderstödda centralen 
är bemannad med nio personer med arbetet fördelat i 
rullande tvåskift. Ute i fält är en eller ett par drift
övervakare stationerade vid varje vattendrag med 
uppgift att kontinuerligt besöka kraftverken. Större 
service- och underhållsarbeten köps från ett särskilt 
servicebolag inom Sydkraftkoncernen.
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Kraftverksregister
Förteckning med sidhänvisningar över de svenska elektriska 
vattenkraftverk som förekommer i text och bilder
Kraftverk sid
Ajaure
Alby
Akkats
Aledal
Ankarsrum
Arboga
Avesta Lillfors
Avesta Storfors
Axelfors
Backa nedre
Bassalt
Bengtsfors
Bergs
Bergsbron-Havet
Bjurfors övre
Blankeström
Bofors
Borgärdet
Boxholm
Brantafors
B rattforsen, Karlskoga 
B rattforsen, Ställberg 
Bro
Broddlägret
Brunnshult
Boxholm
Bullerforsen
Bultfallet, Hallstah.
Bångbro
Bällforsen
Dammfallet, Hofors
Dejefors
Delary
Djulfors
Domnarvet
Drag
Duved
Ebbamåla
Eldforsen
Fagersta
Falun
Felbo
Finnfors
Finspång
Fiskeby
Flögfors
Fors, Nyköping
Forsaström nedre
Forsa övre
Forsbacken
Forshult
Forshuvudforsen
Forsmo
Forssjö
Forsvik
Frykfors
Gallejaur
Gardikfors
Gejmån
Gideåbacka

173
60, 62, 136, 140, 216, 217, 239
172
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158
23, 129 
95, 176, 244 
168, 228, 231 
247
138
40, 248 
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62, 140 
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24
40, 140, 229
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58, 67, 127 
140
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26, 27, 74, 139
153
129
73
139
53, 68, 165
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23
215
132 
199
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65, 215
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64, 71 
129 
52
242 
244 
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26, 27, 28, 145, 146, 152, 157, 178, 179, 220, 221,223, 241 
40, 87
215
153
74, 133
59, 167 
60
165 
47, 71
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G lava 
Gryt
Grythyttan
Gråda
Gullspång
Gyllenfors
Gådeå
Haby
Hagby, Nora 
Halvfari
Hammarforsen
Harrsele
Harsprånget

Hellsjön 
Hemsjö Nedre 
Hissmofors 
Hjälmare docka 
Hjälta
Hojum (Trollhättan) 
Holm, Motala 
Hulta
Huskvarna
Hylte
Håverud
Häldeholm
Hällby
Hällstorp nedre
Hökhult
Höljebro
Höljes
Hölieforsen
Hörle
Iggesund
Jonsered
Juktan
Jädraås
Järnvägsforsen
Järpströmmen
Jössefors
Karlshammar
Karlslund
Karsefors
Karåsen
Katrinefors
Kilforsen
Kinna
Klabböle
Klinte
Klippen
Knon
Knäred Nedre
Knäred Övre
Kopparhyttan
Korsnäs
Krokströmmen
Kroppstadfors
Krångede

Krångfors
Kungsforsen (Ställb.)
Kvarnaholm
Kvarnsveden
Kvistforsen
Kymmen

165
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198
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20
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234, 246
68, 73, 136, 165
172
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60, 230 
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74
79, 165, 226, 229 
70
62, 158, 239
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20 
18 
240
62,159, 229, 248 
158, 247 
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63, 79, 165 
44, 68, 70, 140 
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47, 74
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70, 71 
40
34, 35, 40, 248 
70, 248 
138
47, 172 
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180, 229, 247
23, 29, 43, 159, 229, 24
247
248
27, 29, 40, 95, 97, 132, 133, 226, 228, 229 
172 
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Laggåsen 140
Laholm 26, 157, 168, 248
Landafors 175
Lanforsen 168, 230, 242, 243
Lasele 172, 178, 179
Laxede 172
Le kvad 138
Lern bo 68, 69, 71
Lets 161, 165, 229
Letten 165
Ligga 172, 247
Lilla Edet 17, 26, 148 ff, 158, 171, 178, 223, 237, 245, 246
Ljungaverk 68, 71
Ljusnefors 20, 175
Lottefors 140
Ludvika 74
Lundströmmen 215
Långhag 44, 170, 171,221
Långå/Mittå 165
Långåsen 129
Läsäng 59
Majenfors 40, 248
Malcolms 131, 132
Malfors 36, 37, 59, 61, 62, 247
Melby 48
Messaure 38, 59, 161, 165
Midskog 37, 229
Mockfjärd 76, 79, 86, 221,225, 242, 245
Motala 140
Munkfors 168, 171
Månsbo 132, 140, 21 , 217
Nain 71
Nedansjö 29
Noppikosk 21
Norrfors 16, 19, 23, 43, 47, 48, 74, 86, 158, 178, 225, 229, 

245, 246
Nyhammar 199
Näs 22, 130, 139, 215, 219, 221,228, 243
Olden 79, 165
Olidan (Trollhättan) 26, 28, 59, 139, 140, 160, 222, 224, 227, 228, 229, 

236, 242, 244, 245
Olofström 132
Olstorp 234
Os 130
Oskarström 94, 95, 127
Oskarström Sulfit 130, 133
Pappersfallet 241
Pengfors 225
Per oden 131
Perserud 68
Porjus 19, 20, 23, 26, 34, 42, 76, 79, 80, 82, 86, 99, 139, 

140, 158, 165, 167, 221,227, 237, 238
Pors 172
Ramnäs 215
Randi 172
Risforsen 215
Ritsem 79, 165, 229, 231,232
Rundbacken 223
Rydal 129, 198
Rydboholm 63, 180
Rämninge 23
Röjdåfors 165
Röttle 75, 165
Seitevare 38, 165, 226, 229
Semla 66
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Sikfors
Sillre
Silvergruvan
Sippmikk
Skogaby
Skogsforsen
Skråmforsen
Skärblacka
Slottsmöllan
Sollefteå
Stadsforsen
Stalon
Stamparbo
Starketorp
Stenkullafors
Stensele
Stensjöfallet
Stockforsen
Storfinnforsen
Stornorrfors

Strömdalen
Strömsborg
Sundsvik
Sunnerstaholm
Suorva
Surahammar
Surte
Svartåfors
Sågmyra
Sälboda
Sällsjö
Tolvforsen
Torpshammar
Torrön
Traryd
Trollhättan
Trångfors
Trängslet
Tuggen
Tunafors
Turefors
Tåsan
Uddby
Untra
Vargfors
Vargön
Vietas
Viforsen
Viggeby
Viskafors
Vittjärv
Värperyd
Västanfors
Västerås
Västgöthyttefors
Yngeredsfors
Åkfors
Åtorp
Älvkarleby
Ätrafors
Överum
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Ingenjör Bengt Spade 
(f. 1943) var under 1970- och 
80-talen verksam i vatten
kraftindustrin. Med ett gam
malt intresse för ingenjörs

konsten och dess historia upptäckte han snart att 
den svenska vattenkraftens historia var oskriven.
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Parallellt med sin ordinarie verksamhet i branschen 
sökte han därför också kunskap om dess historia 
genom studier i arkiv och litteratur samt resor.
Med tonvikt på det teknikhistoriska perspektivet 
sammanfattar han sina erfarenheter och kunskaper i 
De svenska vattenkraftverken 
- teknik under hundra år.
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