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Abstract

Turbine discharge - A case study of a small
hydropower plant and a high flow

Mikael Gidstedt

In 1990 Flödeskommittén released new guidelines which redefined the method used
to determine design flows. The method, combined with more complete
measurements of flow variations, has resulted in higher design flows which in turn call
for increases in the discharge capacity of hydropower plants. This work is still in
progress. Since many Swedish hydropower stations were constructed in the 1950's
and 60's they require modernization. Today Statkraft owns and operates 55
hydropower stations in Sweden several of which have a discharge capacity below the
design flow. For this reason, the dam safety of these hydropower stations is reduced.
According to current guidelines the turbine flow is not added to the discharge
capacity since the availability of the electrical grid is not guaranteed during extreme
flows. When the electric grid is unavailable the generator has no load and cannot
produce an electric torque. Without the electric torque the turbine accelerates which
may result in equipment failure. This thesis considers the introduction of an
alternative local load where the generator power can be dumped as heat, hence
termed dump load. The dump load has the potential to increase the discharge
capacity by adding the turbine flow. However, operation of the dump load requires
the availability of the generator and turbine, making the discharge capacity dependent
on the status of the plant. In turn, achieving a sufficient discharge capacity is of
primary concern to dam operators since it determines dam safety. Consequently, this
thesis evaluates the effects on dam safety when utilizing a local load to increase the
discharge capacity. Three different designs were evaluated; a medium to high voltage
electrode water boiler, electrodes submerged in the river and a low voltage electric
water boiler. The evaluation shows that all three designs are feasible and can be used
to increase the discharge capacity provided the generator and turbine have high
availability. The complexity and number of components constituting the dump load
should be minimized to reduce the risk of malfunctions and redundancy should be
introduced for key components when feasible. The dump load power should be
controlled using voltage regulation but further work is required to determine the
specifics of this governor. The results also show that the cost of the dump load is a
fraction of the cost of a new spillway. However, the topic is controversial and the
dump load requires practical testing in order to evaluate operational reliability.
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Executive summary

Several di�erent layouts of the dumpload system are feasible. The least complex and thus
least likely to malfunction are the free electrodes and consequently this system is recommen-
ded. However, �eld testing is required and a permit may be necessary from the Land and
Environment Court. Should these prove unsatisfactory; the electrode boiler is recommended
followed by the electric boiler.

The case study conducted at Ängabäck hydropower station shows that all three systems entail
distinct economic advantages compared to the construction of a new spillway. However, the
Ängabäck plant is not suited for the installation of a dumpload discharge facility since the
hydraulic head is reduced as the downstream water level is increased during the design �ow.
This limits the turbine discharge and results in Ängabäck failing to reach the design �ow
even when discharging through both turbines.

As the dumpload discharge capacity relies on turbine and generator availability as well as
unobstructed water conduits, a suitable hydropower station possess the following qualities:
high turbine and generator availability, multiple turbines, no inundation of machine hall,
trash rack with cleaning system, su�cient emergency power to supply the dumpload system,
possible island operation of generator and magnetization power supplied directly from gene-
rator. However, the most important characteristic of the station is that the tailwater level
during the design �ow is not signi�cantly raised compared to normal conditions.



Populärvetenskaplig sammanfattning

Avbördningskapaciteten hos ett vattenkraftverk bestäms av det högsta �öde från magasinet
som ett vattenkraftverk ska klara av utan att gå till brott. Detta �öde kallas det dimensione-
rande �ödet och som en konsekvens av mer kompletta hydrologiska mätserier och moderna
metoder för �ödesmodellering har storleken på de dimensionerande �ödena uppdaterats. Re-
sultatet är högre �öden och därmed skärpta krav på avbördningskapaciteten hos svenska
vattenkraftverk. Avbördningskapaciteten avgör dammens säkerhet vilket är en central fråga
för dammägare eftersom dammbrott kan leda till allvarliga konsekvenser både i form av ska-
dor på viktig infrastruktur och förlust av människoliv. Den svenska vattenkraften byggdes
primärt ut under 1950- och 60-talet vilket gör att många vattenkraftverk idag står inför ett
moderniseringsbehov. Initiativet till detta arbete har tagits av Statkraft som är den fjärde
största kraftproducenten i Sverige och totalt driver 55 vattenkraftverk i landet. Flera av före-
tagets anläggningar når idag inte upp till kraven vad gäller avbördning vilket kräver åtgärder.
Arbeten utförda på utskov för att öka avbördningskapaciteten är ofta kostsamma samtidigt
som de utgör en risk för dammsäkerheten medan de pågår. Dammens förmåga att motstå
höga �öden kan ökas om �ödet genom turbinerna får tillräknas avbördningskapaciteten. Det-
ta är idag inte praxis inom branschen eftersom det elektriska nätets tillförlitlighet vid höga
�öden inte kan garanteras. Utan det elektriska vridmomentet accelererar turbinen vilket kan
leda till haveri. Av denna anledning introduceras ett nytt system i form av en lokal last med
hög tillgänglighet även under extrema �öden. Anläggningens e�ekt dumpas som värme i den
lokala lasten som således får namnet dumplast.

Följande kravspeci�kation summerar de egenskaper som dumplastens måste besitta:

1. Kontinuerlig drift möjlig under det dimensionerande �ödets varaktighet.

2. Dumplaste�ekten matchar turbine�ekten vid alla tidpunkter i syfte att uppnå drift vid
nominellt varvtal.

3. Manuell aktivering av dumplasten möjlig vid anläggning samt fjärraktivering från drift-
centralen såväl som automatiskt aktivering vid lastfrånslag.

4. Aktivering av dumplasten ska ske med full säkerhet och inom disponibel tid.

I Sverige är den praktiska erfarenheten av dumplaster begränsad till Vattenfalls testanlägg-
ning i Porjus U8 där en elektrodpanna utvärderats som bromssystem vid lastfrånslag. Detta
arbete utvärderar dock dumplasten som avbördningsanordning vilket ännu inte har studerats
i praktiken.

Dumplasten gör att turbin�ödet kan tillräknas avbördningskapaciteten men har samtidigt
e�ekter på dammsäkerheten. Detta arbete utvärderar vilka dessa e�ekter är genom att studera
tre olika utformningar av dumplastsystemet:

� Elektrodpanna matad med mellanspänning.



� Fria elektroder i vattendraget.

� Elementpanna matad med lågspänning.

En allmän utvärdering av tekniken genomförs samt en jämförelse av konventionell avbördning
och avbördning via turbiner. Jämförelsen baseras på Kraftföretagens riktlinjer för dammsä-
kerhet - RIDAS. Därefter genomförs en fallstudie av Ängabäck kraftverk i Lagan ägt av
Statkraft. Det dimensionerande �ödet vid Ängabäck överstiger stationens avbördningskapa-
citet samtidigt som årsproduktionen och intäkterna är begränsade. Detta leder till att stora
investeringar som nya utskov kan vara olönsamma vilket gör stationen lämplig som fallstudie.

Resultaten visar att samtliga utformningar har potentialen att fungera som dumplast. Av-
bördning via turbinerna kräver dock att turbin och generator är tillgängliga vilket gör att
dammsäkerheten knyts till ett komplext system som saknar redundans. Hög tillgänglighet hos
aggregatet är således en förutsättning för att dumplasten ska vara lämplig som avbördnings-
anordning. Driftbegränsningar, exempelvis genom oplanerade stopp av aggregat, innebär med
andra ord en större risk då avbördning sker via turbinerna än jämfört med konventionell av-
bördning. Driftbegränsningar riskerar även att uppstå då klass I-�ödet medför ökade mängder
drivgods vilket kan leda till igensättning av intagsgrinden och �ödesbegränsningar.

Tillgängligheten hos dumplasten som avbördningsanordning kan ökas genom att dumplasten
installeras i en anläggning med hög installerad e�ekt och �era turbiner. I det fall en av
turbinerna tas ur drift kan dumplasten kopplas till den turbin som fortfarande är i drift för att
bibehålla avbördningskapaciteten. Dumplastens tekniska komplexitet och antalet ingående
komponenter bör hållas så låg som möjligt för att minimera risken för fel. För essentiella
komponenter bör redundans införas.

De fria elektroderna utgör den tekniskt minst komplexa designen men samtidigt saknas er-
farenhet av tidigare drift och det kan �nns risk för korrosion då vattenkvaliteten inte kan
kontrolleras. Driftsäkerheten för elektrodpannan och elementpannan är likvärdiga eftersom
systemen är av likartad komplexitet då de används som dumplast. En skillnad är dock att
elektrodpannan tidigare testats som dumplast av Vattenfall i Porjus samt att den kan matas
med mellanspänning direkt från generatorn utan behov av en transformator. Elementpannan
matas istället med lågspänning vilket ger höga strömmar och med detta högre krav på kablar
och bussar. Elektrodpannan kräver dock en cirkulationspump som belastar reservkraftsyste-
met. I första hand rekommenderas de fria elektroderna eftersom den tekniska komplexiteten
är låg. I andra och tredje han rekommenderas elektrodpannan följt av elementpannan.

Då kostnaden för ett nytt utskov uppskattas vara över tio gånger högre än elektrodpannan,
som är det dyraste systemet, är samtliga dumplastsystem ekonomiskt försvarbara. Kostnaden
är dock underordnad driftsäkerheten vad gäller valet av dumplastsystem. Avbördning via tur-
binerna med dumplast förutsätter fria vattenvägar, vilket inte är nödvändigt vid avbördning
via utskov. Extrema �öden leder till stora mängder drivgods vilket kan leda till igensättning
av intaget eftersom dess tvärsnittsarea är mindre än tvärsnittsarean för utskoven. Risken för
�ödesbegränsningar genom igensättning är således högre då avbördning sker genom turbiner
jämfört med utskov. Ett krav på stationen är således god förmåga att hantera drivgods.

3



En fördel med avbördning via turbinerna är minskad risk för erosion då �ödeshastigheten
reduceras jämfört med fritt �öde genom utskoven. En annan fördel är att manövrerbarheten
är hög eftersom fastfrysning inte riskerar att inträ�a vilket kan ske med utskovens luckor vid
låga temperaturer.

Arbetet visar att avbördning via dumplast lämpar sig bättre för stationer som har följande
egenskaper:

� Hög tillgänglighet hos aggregat - minskar risken för driftbegränsningar.

� Hög installerad e�ekt och �era turbiner - minskar risken för driftbegränsningar.

� Oförändrad nedre vattenyta - höjd nedre vattenyta vid extrema �öden minskar fallhöj-
den och därmed även det maximala �ödet genom turbinen.

� Intagsgrind - minskar risken för driftbegränsningar genom att hindra drivgods från att
komma in i stationen och orsaka driftstopp och skador på anläggningen.

� Läns - leder bort drivgods från intagsgrinden och minskar på så sätt risken för �ödes-
begränsningar orsakade av igensättningar.

� Rensningskran - rensar intagsgrinden från drivgods och minskar på så sätt risken för
�ödesbegränsningar orsakade av igensättningar.

� Magasin med låg stighastighet - minskar risken för �ödesbegränsningar då anläggning-
en kan stoppas temporärt för att avlägsna drivgods som sugits fast mot intaget. Vid
planerade driftstopp kan den låga stighastigheten ge tid att avsluta arbetet och starta
avbördning via turbin.

� Ingen risk för översvämning på grund av förändringar i nedströms eller uppströms
vattenytor - minskar risken för driftbegränsningar.

Driftförutsättningarna medför följande krav på stationens kontrollsystem:

� Drift vid nominellt varvtal med dumplast aktiverad.

� Manuell aktivering av dumplasten möjlig. Dels lokalt vid stationen och dels från drift-
central.

� Automatisk aktivering av dumplast vid lastfrånslag. Detta utgör en redundant aktive-
ring i det fall manuellt aktivering ej är möjlig. Om automatisk aktivering ej implemente-
ras krävs dödnätsstart och ö-drift eftersom det elektriska nätet antas vara otillgängligt
under klass I-�öden.

Dumplaste�ekten regleras lämpligen med spänningen men ytterligare arbete krävs i form av
speci�cering av regulatorns parametrar och design.

Tekniken har potential att reducera kostnader för kraftproducenter utan att dammsäkerheten
riskeras men ämnet är kontroversiellt och praktiska driftprov rekommenderas innan tekniken
tas i bruk.
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Symboler och förkortningar

Förkortning Storhet Enhet

S Skenbar e�ekt MVA

P E�ekt MW

Qr Reaktiv e�ekt MVAr

U Spänning V

UH Huvudspänning V

Ut Generatorns terminalspänning

I Ström A

Ia Statorström A

R Resistans Ω

Rv Resistans för vatten Ω

ρv Densitet för vatten kg/m3

ϕ Fasvinkel ◦
cos(ϕ) E�ektfaktor -

η Verkningsgrad -

A Area m2

r Radie m

Q Flöde m3/s

v Hastighet m/s

g Tyngdaccelerationskonstanten m/s2

σv Konduktivitet mS/m

ρ Resistivitet Ω·m



Ordlista

Term De�nition

Aggregat Turbin och generator i ett kraftverk.

Brytare Används för att bryta och sluta en elektrisk krets.

Dimensionerande
�öde

Det högsta �öde en damm ska klara av att avbörda utan att gå
till brott.

Dämningsgräns Den enligt vattendomen högsta tillåtna nivån på magasinets
vattenyta. Vid normal drift överstigs inte denna.

Dämpning Förmåga hos en sjö att magasinera vatten. Sjön kan vara naturlig
eller arti�ciell det vill säga skapad med hjälp av en damm.

Human Machine
Interface (HMI)

Gränssnitt mellan människa och maskin. Utgörs ofta av en skärm.

Kontaktor Används för att styra in- och urkoppling av laster. Fungerar enligt
samma princip som ett relä men är bättre lämpad för höga
strömmar.

Lastfrånslag Sker vid fel i det elektriska nätet och innebär att
generatorbrytaren öppnas varpå generatorn förlorar sin last och
det elektriska vridmomentet upphör. Anläggningen tas vid
lastfrånslag till nominell hastighet i väntan på att åter fasas in på
nätet.

Läns Flytande anordning som hindrar drivgods från att nå intaget.

Programmable Logic
Controller (PLC)

Dator som används vid automation av exempelvis
reglerutrustning.

RIDAS Kraftföretagens riktlinjer för dammsäkerhet. Förser dammägare
med riktlinjer för översyn, underhåll och säkerhetstillsyn av
dammar.

Snabbstopp Sker vid fel i anläggning som gör att den måste tas till
stillastående på så kort tid som möjligt.

Sänkningsgräns Den enligt vattendomen lägsta tillåtna nivån på magasinets
vattenyta. Vid normal drift understigs inte denna.

Tryckslag Skadlig trycktransient som uppstår i en vattenväg då vattnet
snabbt tvingas till stillastående. Kan minskas genom att förlänga
ledskovlarnas stängningstid.

Återkomsttid Mått på förekomstfrekvensen hos extrema naturliga händelser
såsom �öden. Ett hundraårs�öde inträ�ar i genomsnitt en gång
per hundra år vilket ger en sannolikhet på 1 % för varje enskilt år.



1 Inledning

Vattenkraftbranschen står idag inför skärpta krav vad gäller kraftverkens avbördningskapa-
citet. Med avbördning avses anläggningens förmåga att tappa vatten från magasinet mätt i
m3/s. Kraven har skärpts eftersom moderna metoder för �ödesmodellering införts och kunska-
pen om vatten�ödets variationer har ökat. En diskrepans mellan dagens krav och stationernas
tekniska avbördningskapacitet har uppstått eftersom många av Sveriges vattenkraftverk an-
lades i mitten av 1900-talet och dimensionerades efter den tidens krav på avbördning. Detta
gör att vattenkraftproducenter på den svenska marknaden överväger att bygga ut be�ntliga
utskov eller på annat sätt öka avbördningskapaciteten. En av dessa aktörer är Statkraft som
är Norges största aktör på vattenkraftmarknaden och driver och äger vattenkraftverk i hela
världen. Majoriteten av vattenkraftverken är dock belägna i Norge och norska staten är idag
helägare av företaget. Totalproduktionen uppgår till 56 TWh vilket gör företaget till nordens
tredje största kraftproducent. Sedan 2008 då Statkraft tog över totalt 63 kraft- och fjärrvär-
meverk i Europa från E.On är Statkraft även den fjärde största kraftproducenten i Sverige
och driver idag 55 vattenkraftverk i landet.1 Flera av de svenska anläggningarna måste öka
avbördningskapaciteten för att möta kraven.

Att bygga nya utskov är dock förknippat med höga kostnader och omfattande konstruk-
tionsarbeten. Detta kan leda till långa driftstopp och produktionsbortfall vilket är kostsamt.
Statkraft har därför initierat detta examensarbete i syfte att utvärdera en ny form av av-
bördningssystem som gör att turbin�ödet kan tillräknas avbördningskapaciteten. Detta är
idag inte praxis eftersom nätet antas vara otillgängligt under klass I-�ödet på grund av ska-
dor på infrastrukturen orsakade av vattenmassorna. Då generatorn saknar last uppstår inget
elektriskt vridmoment som balanserar det mekaniska vridmomentet från turbinen vilket leder
till att aggregatet accelererar och anläggningen måste tas till stopp. För att det elektriska
vridmomentet ska bibehållas och avbördning via turbinerna vara möjligt introduceras en al-
ternativ last till generatorn på vilken turbinernas e�ekt kan dumpas. Den alternativa lasten
får därav namnet dumplast. Dumplasten gör avbördning genom turbinerna möjlig vilket ökar
anläggningens avbördningskapacitet och förmåga att motstå höga �öden.

Införandet av ett nytt tekniskt system påverkar dock dammsäkerheten. Dammsäkerhet hand-
lar om att ett kraftverks förmåga att säkert motstå �öden, genom avbördning såväl som
produktion. Dumplastens tillgänglighet och driftsäkerhet blir således en förutsättning för
framförandet av �ödet och kopplas således till dammsäkerheten.

Den svenska vattenkraften har anor sedan 1882 då landets första vattenkraftstation anlades
i Viskan. Det skulle dock dröja till sekelskiftet innan utbyggnaden tog fart på allvar och
mellan 1900-1950 anlades ett stort antal vattenkraftverk främst i södra Sverige. Utbyggna-
den fortsatte sedan under 1960- och 70-talet till de stora älvarna i norr. En viktig del av
ett vattenkraftverk är dammen som vanligtvis är av typen fyllningsdamm eller betongdamm.
Betongdammar har en livslängd på runt 100 år och fyllningsdammar avsevärt längre vilket
innebär att många av de anläggningar som anlades under mitten av 1900-talet idag fort-
farande är i bruk. Sedan 1950-talet har vattenkraftbranschen utvecklats i takt med att de

1Statkraft. 2015.
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hydrologiska mätserierna blivit längre och kunskapen om �ödesvariationer i vattendragen
ökat.

Att konstruera nya utskov eller upprusta be�ntliga kräver stora investeringar och tar ofta
lång tid. För små kraftverk med begränsade intäkter kan sådana investeringar vara svåra,
eller rent av omöjliga, att motivera ekonomiskt. Genom att tillräkna �ödet genom turbinerna
�nns möjlighet att öka avbördningskapaciteten och uppnå riktlinjerna utan att investera i
nya utskov.

Avbördning via vattenvägarna avviker som tidigare nämnts från praxis inom branschen vilket
gör ämnet kontroversiellt. Vattenkraftbranschen är konservativ och införande av ny teknik
kan ta lång tid. Tidigare har konstaterats att användandet av en dumplast för avbördning
via turbinerna påverkar dammens säkerhet eftersom tillgängligt aggregat och fria vattenvägar
krävs. Dammsäkerhetsfrågor behandlas av RIDAS - Kraftföretagens riktlinjer för dammsä-
kerhet där följande skrivs om kopplingen mellan dammsäkerhet och avbördning:

�Med dammsäkerhet avses säkerhet mot uppkomst av okontrollerad utströmning
från magasinet (dammbrott), som kan medföra skador.�2

Dammsäkerhet handlar således om en damms förmåga att motstå �öden, via utskoven som
avbördning men även via vattenvägarna som produktion. Om det tillrinnande �ödet över-
stiger avbördningskapaciteten hotas dammen av överströmning vilket är en av de vanligaste
orsakerna till dammbrott.3 Då dammsäkerheten direkt kopplas till avbördningskapaciteten
kommer dumplasten som avbördningsanordning att utvärderas enligt RIDAS. Det högsta �ö-
de en dammanläggning ska motstå utan att dammbrott sker kallas för dimensionerande �öde.
Storleken på det dimensionerande �ödet beror på anläggningens klassi�kation enligt Flödes-
kommitténs klassi�ceringssystem som bifogas i Appendix A. Systemet indelar dammar i två
�ödesdimensioneringsklasser utifrån konsekvenserna vid ett dammbrott. Klasstillhörigheten
avgör i sin tur hur höga �öden dammen ska kunna motstå och hur stor avbördningskapaci-
teten ska vara vilket presenteras i Tabell 1.4

2RIDAS. 2012, 12.
3RIDAS. 2012, 7.
4Svensk Energi, m.�. 2007.
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Tabell 1: Flödeskommitténs �ödesdimensioneringsklasser. Klassen anger storleken på det
dimensionerande �ödet vilket bestämmer dammens avbördningskapacitet.

Flödesdimensioneringsklass

Klass I - risk för förlust av människoliv eller allvarlig skada på viktig
infrastruktur alternativt stor ekonomisk skadegörelse.

Klass II - risk för skador på infrastruktur eller miljövärden.

Avbördningskrav

Klass I dammar ska utan allvarlig skada på dammen kunna motstå och
släppa fram ett klass I-�öde med beräknad återkomsttid på 10000 år.

Klass II dammar ska vid dämningsgräns kunna släppa fram ett klass II-�öde
som har en återkomsttid på 100 år eller mer.

Följande avsnitt redogör för bakgrunden till de ökade kraven på avbördning som svenska
dammägare står inför. Med riktlinjer för �ödesdimensionering avses i detta arbete Flödes-
kommitténs riktlinjer från 2007. Flödeskommittén består av SMHI och vattenkraftbolagen
och har tillsatts av vattenkraftbranschen. Riktlinjerna är godtagna och efterföljs av vat-
tenkraftbolagen inklusive Statkraft5. Nya riktlinjer för dimensionerande �öde kommer att
publiceras under 2015. Metoden för beräkning av dimensionerande �öden är till största del
oförändrade men tillämpningen ska tydliggöras bland annat med avseende på klimatföränd-
ringar. Idag tas det dimensionerande �ödet fram genom att en frekvensanalys genomförs
av den hydrologiska mätserien. Med ett instabilt klimat �nns det en risk för att framtidens
�öden inte har samma statistiska egenskaper som dagens vilket ger en felaktig analys och
inkorrekta �öden. Detta påverkar storleken av det dimensionerande �ödet och därmed kra-
ven på avbördningskapacitet6. Vid publikationen av de nya riktlinjerna kan klass I-�ödena
behöva modelleras på nytt.

Flödeskommitténs riktlinjer inte är juridiskt bindande utan följs frivilligt av vattenkraftsbran-
schen. Kraftindustrin har historiskt varit aktiv i utvecklandet av dammsäkerheten i Sverige.
Redan på slutet av 1960-talet började branschgemensamma anvisningar för dammsäkerhet
att utarbetas. Starten på Flödeskommitténs arbete med att uppdatera det dimensionerande
�ödet kan spåras till olyckan vid Noppikoski 1985. Under hösten 1985 uppmättes extrema
�öden i Dalarna och Hälsingland. Då en av utskovsluckorna fastnade översteg tillrinning-
en avbördningskapaciteten varpå dammen överströmmades och gick till haveri. Olyckan �ck
branschen att inse att säkerheten måste höjas och �ödesdimensioneringen av svenska kraft-
verksdammar uppdateras. I anslutning till detta bildades Flödeskommittén som publicerade
de första riktlinjerna gavs ut 1990.7 Arbetet som följde haveriet har således mynnat ut i
skarpare riktlinjer och högre dimensionerande �öden vilket medför ökade krav på avbörd-
ningskapaciteten hos vattenkraftverken.

5Svensk Energi, m.�. 2007.
6SMHI. 2014.
7Svenska Kraftnät. 2013.
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Dagens metod att bestämma det dimensionerande �ödet skiljer sig från den metod som
användes tidigare. På 1950-talet dimensionerades avbördningssystemet utifrån det högsta
observerade �ödet plus en säkerhetsmarginal på 10-20 %. Idag tas klass I-�öden fram ge-
nom att ett antal �ödesskapande faktorer kombineras för att ge en bild av den största e�ekt
som kan uppstå på älvsystemet. Varje enskild faktor ligger inom ramen för det som redan
inträ�at. Exempelvis antas en extrem nederbördsmängd falla på en vattenmättad mark och
kombineras med sen avsmältning från en snörik vinter som föregåtts av en nederbördsrik
höst. Då dessa ogynnsamma förhållanden sammanfaller uppstår det extrema �öde som be-
nämns som klass I-�öde eller 10000-års�öde. 8 Metoden för beräkning av storleken på klass
I-�ödet som tidigare beskrevs kan inte användas för att uppskatta återkomsttiden. Denna har
istället tagits fram genom frekvensanalys av det beräknade klass I-�ödet. Återkomsttiden,
10000 år, bör således ses som en relativt grov uppskattning av sannolikheten att detta �öde
ska inträ�a. Återkomsttiden för klass II-�öden tas istället fram direkt från en frekvensanalys
av nederbördsdata genom att varje års högsta tillrinningsvärde anpassas till en frekvensför-
delningsfunktion från vilken klass II-�ödet med återkomsttiden 100 år kan beräknas.9

1.1 Syfte och frågeställning

Arbetets övergripande syfte är att utvärdera hur dammsäkerheten vid vattenkraftverk påver-
kas då avbördning sker genom turbinerna med en dumplast. Från detta syfte formuleras två
generella frågeställningar. Utöver den generella analysen genomförs en fallstudie på Statkrafts
anläggning vid Ängabäck vilket mynnar ut tre underliggande frågeställningar.

� Är det möjligt att tillräkna turbin�ödet till avbördningskapaciteten utan att dammsä-
kerheten reduceras?

� Fallstudie Ängabäck:

� Hur genomförs drift och installation av dumplasten?

� Vad är den totala kostnaden för dumplastsystemet?

� Är det lämpligt att installera en dumplast i Ängabäck?

1.2 Disposition och avgränsningar

Rapportens disponeras enligt följande:

1. Inledning

2. Teori och tidigare forskning

8Svensk Energi, m.�. 2007.
9Svensk Energi, m.�. 2007, 19.
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3. Metod

4. Analys

5. Resultat - Fallstudie

6. Resultat - Sammanfattning

7. Diskussion

8. Slutsatser

Efter inledningen beskrivs teorin bakom dumplasten samt en sammanfattning av tidigare
forskning. I detta kapitel ingår även en genomgång av dumplastens primära användnings-
områden. Därefter beskrivs den metod som använts följt av ett kapitel benämnt Analys. I
detta kapitel jämförs avbördning via dumplast med konventionell avbördning och dumplast-
tekniken samt dess kontrollsystemet utvärderas. Resultaten delas in i två kapitel benämnda
Fallstudien och Sammanfattning. I syfte att förenkla för läsaren placeras en sammanfattning
i slutet av de viktigaste styckena i kapitlen Analys och Fallstudie. I dessa sammanfattningar
lyfts de viktigaste punkterna fram och utvärderas kort så att dessa presenteras i anslutning till
den text de hör samman med. Innehållet i dessa sammanfattningar samt de viktigaste punk-
terna från fallstudien sammanställs sedan i kapitlet Resultat - Sammanfattning eftersom de
utgör grunden för den efterföljande diskussionen. Rapporten avslutas med kapitlet Slutsatser
som ämnar svara på frågeställningarna presenterade i Inledningen.

Statkrafts huvudsakliga intresse ligger i att undersöka de e�ekter som dumplasten har på
dammsäkerheten och avbördningskapaciteten i sina anläggningar. Av denna anledning fo-
kuserar arbetet på detta användningsområde. Störst är behovet av ökad avbördning för
anläggningar i �ödesdimensioneringsklass I som måste kunna motstå klass I-�öden. Där-
för utvärderas primärt dumplastens användbarhet i dessa fall. Det �nns dock anläggningar i
�ödesdimensioneringsklass II som idag inte uppnår klass II-�öden. Avbördning via dumplast
är således relevant även för dessa anläggningar. Om dumplasten installeras bör den lämpligen
utformas så att lastfrånslag och eventuellt snabbstopp kan hanteras utöver avbördning. Av
denna anledning beskrivs kort hur dumplasten fungerar i dessa situationer samt vilka e�ekter
detta får på stationen i Avsnitt 2.2.
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2 Teori och tidigare forskning

I detta avsnitt beskrivs teorin bakom dumplasten samt rådande bestämmelser och riktlinjer
kring dammsäkerhet. Sedan ges en överblick av tidigare forskning följt av en genomgång av
dumplastens primära användningsområden presenterade i Avsnitt 2.2. Kapitlet avslutas med
en sammanfattning av dumplastens för- och nackdelar

2.1 Teori

Teoriavsnittet delas upp i två delar. Den första delen redogör för bestämmelser och riktlinjer
vad gäller dammsäkerhet och avbördning baserat på Kraftföretagens riktlinjer för dammsä-
kerhet - RIDAS. Den andra delen beskriver teorin bakom dumplasttekniken.

2.1.1 Dammsäkerhet och avbördning

Kraftföretagens riktlinjer för dammsäkerhet - RIDAS antogs 1997 och styr idag arbetet med
dammsäkerhet. Rapporten förser branschen med riktlinjer för dammsäkerhetsarbete och eta-
blerar dess högst uppsatta mål, att:

�...skydda människors liv och hälsa samt samhället mot svåra påfrestningar.�10

Utifrån dessa mål klassi�ceras dammar enligt de konsekvenser som kan uppstå vid ett
dammbrott. RIDAS kriterier för konsekvensklassi�cering bifogas i Appendix A.

Dammsäkerhet handlar som tidigare förklarats om avbördningskapacitet. Denna begränsas
enligt följande:

�I en dammanläggnings avbördningskapacitet får normalt endast medräknas av-
bördning hos de utskov som med full säkerhet kan tas i anspråk inom disponibel
tid.�11

Kravet på full säkerhet bör beaktas då avbördning sker via dumplasten. Den konkreta inne-
börden av full säkerhet de�nieras dock inte mer ingående i RIDAS.

Den svagaste länken i avbördningssystemet avgör dess kapacitet. Begränsningen kan vara
avbördningskapaciteten hos anläggningen men även andra faktorer som förträngningar upp-
eller nedströms. Enligt RIDAS ska de förhållanden som misstänks påverka en avbördningsan-
ordning beaktas då dess kapacitet och tillförlitlighet utvärderas. De förhållande som påverkar
eller påverkas av avbördning med dumplast är följande:

10RIDAS. 2012, 15.
11RIDAS. 2012, 7.
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� Driftbegränsningar

� Manöverbarhet och igensättningar vid olika omgivningsförhållanden - ex. snö, is

� Flödesbegränsingar på grund av drivgods etc.

� Erosion

I Avsnitt 4.1 utvärderas dumplastens lämplighet som avbördningsanordning utifrån dessa
punkter och jämförs med avbördning via konventionella utskov. Baserat på analysen lyfts
de egenskaper fram som en kraftstation bör inneha för att öka säkerheten då avbördning
sker via dumplast. Analysen mynnar även ut i en lista på krav som dumplasttekniken måste
uppfylla.

2.1.2 Teorin bakom dumplasten

Avbördning med hjälp av en dumplast har inte formellt utretts tidigare. Tekniken togs ur-
sprungligen fram för att hantera lastfrånslag och patentet hålls av Urban Lundin vid Uppsala
Universitet. Problematiken vid lastfrånslag uppstår då det elektriska vridmomentet förloras
vilket får turbinen att accelerera till övervarv vilket kan leda till skadliga vibrationer samt
ökade centrifugalkrafter på rotorn som reducerar anläggningens livslängd. Accelerationen
beskrivs av swingekvationen:

Jαm(t) = Tm(t)− Te(t) = Ta(t)⇐⇒ αm(t) =
Tm(t)− Te(t)

J
(1)

J - tröghetsmoment för generator och turbin, αm(t) - vinkelacceleration, Tm(t) - mekaniskt
vridmoment, Te(t) - elektriskt vridmoment, Ta(t) - accelererande vridmoment.

Vid normal drift är Tm(t) = Te(t) → Ta(t) = 0 och ingen acceleration sker. Vid lastfrånslag
är det elektriska vridmomentet Te(t) = 0 vilket får turbinen att accelererar enligt:

αm(t) =
Tm(t)

J

För att minska övervarvtalet stängs turbinens ledskovlar vilket minskar pådraget och Tm(t).
En kort stängningstid minskar övervarvtalet mer men medför även ökad risk för att skad-
liga trycktransienter, så kallade tryckslag, uppstår i vattenvägarna. Särskilt stor är risken
i stationer med långa in- och utloppstunnlar. Risken för tryckslag gör att stängningstiden
måste förlängas och turbinen accelererar till högre varvtal. Dumplasten utgör en alternativ
last till generatorn som bibehåller det elektriska vridmomentet även då det elektriska nätet
inte är tillgängligt vilket gör att turbinen inte tillåts accelerera och en längre stängningstid
av ledskovlarna är möjlig.

7



Dumplasten kan utformas på olika sätt, exempelvis som elektrodpanna12 eller resistorer13,
och kopplas mot anläggningen enligt Figur 1.14 När ett fel i det omkringliggande nätet (D)
uppstår öppnas generatorbrytaren (C) och kontrollsystemet (E) stänger dumplastbrytaren
(F). E�ekten från turbin (A) och generator (B) styrs på så vis över till dumplasten (G).

~

�

�

�

�

�

�

�

Figur 1: Principiell inkoppling av en dumplast till ett kraftverk. A - Turbin. B - Generator.
C - Generatorbrytare. D - Elektriska nätet. E - Kontrollsystem. F - Dumplastbrytare. G -
Dumplast.

2.2 Användningsområden

Detta avsnitt beskriver dumplastens primära användningsområden.

2.2.1 Avbördning

Enligt Flödeskommitténs riktlinjer är det inte tillåtet att medräkna tappningsmöjligheterna
genom turbinen till avbördningskapaciteten. Detta beror på att det elektriska nätet antas
slås ut, såväl som mycket annan infrastruktur, vid klass I-�öden15. Då generatorn saknar last
skapas inget elektriskt vridmoment vilket gör att turbinen accelererar och anläggningen mås-
te tas till stopp. En lokal dumplast erbjuder en alternativ last till generatorn som bibehåller
det elektriska vridmoment. Dumplasten kan användas även då elavbrott uppstått av andra
skäl t.ex. stormar eller 100-års �öden. Dumplasten användbarhet som avbördningsanord-
ning uppstår således då det elektriska nätet kollapsar samtidigt som tillrinningen överskrider
stationens avbördningskapacitet.

12Bladh. 2013.
13Grobovoy et.al. 2003.
14Lundin. 2012.
15Svensk Energi m.�. 2007, 12.
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2.2.2 Lastfrånslag och snabbstopp/nödstopp

Ett lastfrånslag sker då generatorn tappar sin last på grund av ett fel i det omkringliggande
elektriska nätet vilket gör att brytaren mellan generator och last öppnas. Detta sker momen-
tant medan �ödet genom turbinen minskas långsamt för att undvika skadliga trycktransienter
i vattenvägen. Skadorna riskerar att bli större i stationer med Kaplanturbiner på grund av
att ledskovlarnas horisontella placering får turbinen att �surfa� på vattnet. Surfning sker då
vattnet runt Kaplanturbinen står stilla medan den be�nner sig i övervarv varpå turbinen
skruvar sig uppåt och skadar omgivande strukturer.

Då ledskenorna stängs snabbare än brukligt uppstår tryckslag i vattenvägarna vilket kan
ge upphov till liknande skador som vid �surfning�. Skadorna från de trycktransienter som
uppstår kan vara omfattande vilket haveriet i Akkats kraftstation 2002 visar. Haveriet inträf-
fade efter ett lastfrånslag som följdes av ett fel i ledskovlarnas reglermekanism vilket stängde
ledskovlarna snabbare än avsett. Trycktransienten som följde lyfte det 700 ton tunga aggre-
gatet, inklusive Kaplanturbinen, uppåt där det slog i fasta konstruktionsdelar. Många delar
av aggregatet samt den omkringliggande byggnadsstrukturen skadades och man tvingades ta
anläggningen ur drift för omfattande reparationer.16

Andra skador kan uppstå då frånvaron av ett elektriskt vridmoment tillåter accelereration av
turbinen till varvtal över det nominella. Övervartal är förknippat med vibrationer i generator
och axel och dessa vibrationerna tas upp av styr- och bärlager för att sedan, via armkorsupp-
laget, ledas ut till fundamenten som förankrats i byggnad och grund. I dessa strukturer kan
mikrosprickor uppstå som med tiden kan propagera och blir större.17 Av denna anledning är
det önskvärt att så snabbt som möjligt koppla in dumplasten efter ett lastfrånslag för att
reducera övervarvtalet samt minimera tiden vid övervarv och på så sätt minska vibrationerna
om uppstår.

När ett snabbstopp, även kallat nödstopp, utlöses av ett fel i stationen bidrar dumplasten till
att bibehålla det elektriska vridmomentet från generatorn och turbinen kan bromsas snabba-
re vilket minimerar tiden som anläggningen spenderar vid hastigheter som avviker från den
nominella. Mellan nominell hastighet och stillastående passerar turbinen varvtal där genera-
torn be�nner sig i resonans med de omkringliggande mekaniska strukturerna. Vid resonans
förstärks vibrationer från generatorns rotation vilket leder till slitage på anläggningen och
kortare livslängd.

2.2.3 Övriga användningsområden

Utöver tillämpningar på stationsnivå kan dumplasttekniken potentiellt även användas för
att öka det elektriska nätets stabilitet genom att förlänga gränsbryttiden för kraftverket.
Gränssbryttid är ett krav som Svenska Kraftnät ställer på kraftproducenten och de�nieras
som den tid efter ett fel på elnätet en synkronmaskin måste behålla kopplingen till nätet.

16Vattenfall. 2012.
17Larsson. 2010.
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Felet leder till ett lastfrånslag och acceleration av turbinen. Med en dumplast kan felet
reduceras och kopplingen till nätet förlängas. Detta innebär att gränsbryttiden kan utökas
vilket ökar nätets stabilitet. Detta arbete beaktar dock enbart dumplastens tillämpbarhet på
stationsnivå och i termer av dammsäkerhet.

2.3 Tidigare forskning

Den erfarenhet av dumplastteknik som �nns i Sverige är begränsad till Vattenfalls testan-
läggning Porjus U8 där ett pilotprojekt genomfördes under 2013 med en dumplast i form
av en elektrodpanna. I en elektrodpanna kopplas generatorns faser till var sin elektrod inuti
elektrodpannan varpå en ström leds genom vattnet som värms upp.18 Dumplasten i Porjus
designades för att hantera lastfrånslag och kan även användas vid snabbstopp. Dess storlek
är 4 MW och testerna genomfördes på Francisturbinen vid Porjus U8 för två generatore�ek-
ter, 6 MW och 9 MW. Om dumplastens storlek motsvarar generatore�ekten uppstår inget
övervarvtal men samtidigt ökar kostnaden med dumplastens storlek. Resultaten visar att
dumplasten kan minska övervarvtalet vid lastfrånslag med 25 % och tiden som spenderas i
accelererat läge kan halveras. Detta innebär att anläggningar snabbare kan fasas in på nätet.
Vid ett snabbstopp minskas övervarvtalet med 10-24 % och anläggningen kan fasas in 35-60
% snabbare.19 Om dumplastens storlek motsvarar generatore�ekten uppstår inget övervarv-
tal. Vattenfall har idag planer på att skala upp systemet till 40 MW för installation i ett
be�ntligt kraftverk.

2.4 Dumplastens begränsningar

Genom att identi�era de begränsningar som dumplasttekniken har kan den göras mer tillför-
litlig vilket är centralt ur dammsäkerhetsperspektiv. Den viktigaste skillnaden mellan avbörd-
ning via dumplast och konventionell avbördning är att dammsäkerheten vid avbördning via
dumplast beror på tillgängligheten hos turbiner och generator medan konventionell avbörd-
ning med utskov endast kräver reservkraft. Avbördning via turbinerna kräver att dammägaren
har mycket goda underhållsrutiner av turbin och generator så att de �nns tillgängliga vid
klass I-�ödet.

Dumplasten som avbördningssytem bör utvärderas enligt samma riktlinjer som konventio-
nella utskov om vilka RIDAS skriver följande:

�Ett avbördningssystems funktionssäkerhet bedöms genom analys av varje i sy-
stemet ingående delsystems funktionssäkerhet.�20

18Bladh. 2013.
19Bladh. 2013.
20RIDAS. 2012, 37.
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Därmed kopplas dammens säkerhet ihop med generatorns och turbinens tillstånd. Dumplas-
ten kan inte kopplas in om generatorn uppvisar ett elektriskt fel som exempelvis kortslutning
i statorn. Detta påverkar dammsäkerheten negativt då den blir beroende av �er parametrar
jämfört med konventionella avbördningsanordningar. Eftersom dammsäkerheten beror på ag-
gregatets tillstånd blir även maskin- och elektroavdelningarna involverade i dammsäkerhets-
arbete vilket kräver nya förhållningssätt hos personalen. Tidigare var dammsäkerhetsfrågan
mer begränsad till dammsäkerhetsansvarig och dammtekniskt sakkunnig vid företaget.

Tekniken som utgör dumplasten är beprövad men användningsområdet är nytt vilket innebär
att ingen tidigare erfarenhet �nns att ta del av. Kraftverksägaren måste därmed ta fram egna
driftrutiner för dumplasten vilket kräver mer utbildning av personalen.

För att kunna jämföra utskov med avbördning via turbinerna krävs ett kort resonemang
om felsäkerhet i system. För dammar som placeras i de allvarligaste konsvekvensklasserna
är kraven höga och ett enkelfel som inträ�ar på godtycklig plats i funktionskedjan får inte
begränsa funktionen hos avbördningssystemet. Detta kallas enkelfelsprincipen och bygger på
att sannolikheten att ett fel ska inträ�a är relativt högt medan sannolikheten att två eller �er
fel ska inträ�a samtidigt är mycket lägre. Enkelfel kan lösas genom att införa ett redundant
system som fyller samma funktion som det av felet utslagna systemet. Utskov öppnas ofta
med elektriska motorer men eftersom dessa slutar fungera vid strömavbrott �nns ofta ett
redundant öppningssystem i form av en manuell öppningsfunktion. Redundans är relativt
enkelt att införa i elektriska system och på vissa mekaniska system men för till exempel
byggnadstekniska delar kan det vara opraktiskt eller rent av omöjligt. Samtidigt kan fel i
elektriska system och vissa mekaniska system uppstå utan förvarning och kan vara svåra
att förhindra genom övervakning och underhåll. Fel som uppstår i byggnadstekniska system
uppvisar ofta försämring och nedbrytning innan de inträ�ar vilket gör enkelfel i dessa system
mer sällsynta men kraven på underhåll och inspektioner högre.

Utskovssystem har idag ofta redundans vid mätning av vattennivån vilket krävs enligt RI-
DAS, såvida inga särskilda skäl föreligger. Vid mekaniska fel i utskovsluckan är redundans
inte möjligt varken ur ett praktiskt eller ekonomiskt perspektiv eftersom det skulle krävas
konstruktion av en ny utskovslucka. Bristen på redundans kan kompletteras med noggranna
inspektioner kombinerat med drifttester och ökad frekvens av underhåll. I ett säkerhetssy-
stem bör beprövade komponenter och material användas före nyutvecklade.21 Dumplasten
bör utvärderas utifrån samma resonemang som konventionella utskov.

2.5 Sammanfattning

Dumplastens viktigaste användningsområden summeras i Tabell 2.5 och dess fördelar och
nackdelar samt tillhörande konsekvenser summeras i Tabell 3.

Vid lastfrånslag och snabbstopp begränsas dumplastens aktivering till några minuter vilket
inte ger något behov av extern kylning av pannan. Avbördning via dumplast ställer dock krav

21Elforsk. 2010.
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på kontinuerlig drift vilket kräver extern kylning och är en viktig skillnad mellan dumplasten
i Porjus och systemet som utvärderas i detta arbete.

Tabell 2: Dumplastens viktigaste användningsområden.
Potentiellt användningsområde

1) Avbördningssystem - ökar avbördningskapaciteten genom tillräkning av
turbin�öde.

Bevisade användningsområden från tidigare studier

2) Alternativ last till generatorn vid lastfrånslag - bibehåller det elektriska
vridmomentet vilket minskar övervartalet, tiden till återinfasning samt reducerar
risken för trycktransienter då långsammare stängning av ledkransar möjliggörs.

3) Alternativ last till generatorn vid snabbstopp - bibehåller det elektriska
vridmomentet vilket reducerar tiden till fullständigt stopp samt risken för
trycktransienter.

12



Tabell 3: Summering av dumplastens fördelar och nackdelar samt deras konsekvenser för
dumplastens olika användningsområden.

Fördelar (+) och nackdelar (-)
med dumplast

Konsekvens

Avbördning

+ Möjliggör avbördning via turbin vid
höga �öden.

Ökad avbördningskapacitet uppfyller
riktlinjer för dimensionerande �öden.
Ökad dammsäkerhet.

+ Minskad erosion. Ökad dammsäkerhet.

+ Lägre kostnad än nya utskov. Ökad lönsamhet.

- Kräver tillgänglig generator och
turbin.

Minskad dammsäkerhet.

-/+ Ansvar för dammsäkerhet sprids. Personal tillhörande elektro- och
maskinavdelning blir delvis ansvariga
för dammsäkerhetsfrågor.

Lastfrånslag

+ Möjliggör långsammare stängning
av ledkransarna.

Reducerade trycktransienter i
vattenvägarna.

+ Minskar risken för lyftkraft på
Kaplanturbin och �surfning�.

Minskat slitage på omgivande
strukturer.

+ Minskar övervarvtalet. Färre skadliga vibrationer, mindre
slitage på rotorns mekaniska struktur.

+ Minskar tiden till infasning efter
lastfrånslag.

Kortare driftstopp ger högre
inkomster.

Snabbstopp

+ Minskar tiden vid resonansvarvtal. Färre skadliga vibrationer orsakade av
resonans, mindre slitage på rotorns
mekaniska struktur

Övrigt

- Ny teknik. Ingen tidigare erfarenhet av
tillförlitlighet eller drift.

- Investeringskostnad. Sämre lönsamhet.

13



3 Metod

Examensarbetet utfördes som en förstudie av dumplastens lämplighet som avbördningssy-
stem. Inledningsvis genomfördes en genomgång av relevant litteratur där Vattenfalls pilot-
projekt i Porjus tjänade som vägledning.22 Sedan genomfördes intervjuer och samtal med
personal på Statkrafts kontor i Sollefteå och Laholm samt ämnesgranskare Urban Lundin
vid Uppsala Universitet. Genom intervjuerna lyftes relevanta frågor och problem fram vilket
stakade ut riktningen för arbetet. Vid behov genomfördes beräkningar baserade på littera-
turen och intervjuerna. I syfte att undersöka möjligheterna och nyttan av att installera en
dumplast genomfördes en fallstudie på Statkrafts anläggning Ängabäck i Lagan. Ett studie-
besök genomfördes på stationen för att på plats utvärdera den tekniska implementation av
dumplastsystemet. Därefter togs o�erter in baserade på data från Ängabäck. Stationens spe-
ci�kationer och o�erterna utgjorde underlagen för de beräkningar som genomförts. Rapporten
skrevs parallellt med resten av arbetet. I de fall antagande gjorts har dessa varit konservativa
det vill säga resulterat i sämre förutsättningar än om mätvärden funnits tillgängliga.

22Bladh. 2013.
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4 Analys

Detta avsnitt inleds med en jämförelse av konventionell avbördning genom utskov med av-
bördning via en dumplast. Därefter utvärderas tre olika utformningar av dumplasten samt
design av det kontrollsystem som styr e�ektutvecklingen i dumplasten.

4.1 Jämförelse - avbördningsanordningar

Jämförelsen baseras på de, för avbördning via dumplast, mest relevanta parametrar som
presenterades i Avsnitt 2.1.1. Driftbegränsningar, �ödesbegränsningar, manövrerbarhet och
erosion.

4.1.1 Driftbegränsningar

Med driftbegränsningar avses planerade och oplanerade händelser som medför stopp i drift av
anläggningen. Dammsäkerheten är beroende av att tillgängligheten hos avbördningsanord-
ningarna är hög, det vill säga att driftbegränsningarna är så få som möjligt. I dumplastens fall
avgör tillgängligheten hos turbiner och generatorer om tekniken är lämplig att använda vid
avbördning. Driftsäkerheten kan ökas om anläggningen har �er än ett aggregat. Avbördning
kan då ske genom ett av aggregaten och styras över till det andra aggregatet vid eventuel-
la fel. Sannolikheten att �er än ett aggregat råkar ut för mekaniska eller elektriska fel vid
samma tidpunkt är lägre än sannolikheten att fel inträ�ar på ett av aggregaten. Andra fel
som iskravning och drivgods kan dock orsaka driftstopp av bägge aggregat. Vanliga utskov
beror endast på tillgängligheten hos reservkraftsystemet vilket är mindre tekniskt komplext
än aggregatet. Redundanta reservkraftsystem är också vanliga i vattenkraftverk vilket tyder
på att konventionella avbördningsanordningar löper mindre risk för driftbegränsningar än
dumplastavbördning. I fallstudien Ängabäck skrivs mer om tillgängligheten.

4.1.2 Flödesbegränsingar

Risken för �ödesbegränsningar i form av igensättning på grund av drivgods är ofta större i
vattenvägarna än vid utskoven eftersom utskoven är bredare än inloppstunneln. Problemen
med drivgods riskerar att öka vid klass I-�öden eftersom de stora vattenmängderna förväntas
föra med sig stora mängder drivgods. Anläggningar med goda förutsättningar att hantera
drivgods kan anses vara mer lämpliga för avbördning via turbinerna med en dumplast. Dessa
förutsättningarna förbättras om stationen är utrustad med intagsgrind, läns och rensnings-
kran. En läns är viktigare än en rensningskran eftersom det vid intaget snabbt kan uppstå
stora mängder drivgods som inte kan tas om hand på ett säkert sätt trots att rensningskran
�nns. Samtidigt innebär en läns att drivgodset tillåts passera vidare till nästa station och
fortsätter på så vis att utgöra en risk för igensättning.23

23RIDAS. 2011, 15.

15



En stor tvärsnittsarea på intaget ger låg �ödeshastighet vilket får mindre drivgods att sugas
fast vid intagsgrinden. Om drivgods trots allt fastnar kan anläggningen stoppas temporärt
vilket får drivgodset att lossna och anläggningen kan tas i drift igen. Det är då önskvärt att
stighastigheten i magasinet är låg.

Avbördning via turbinerna riskerar även att begränsas genom igensättning på grund av kravis.
Kravis innebär att en sörja av iskristaller bildas då underkylt älvvattnet, på grund av hög
�ödeshastighet, inte övergår i fast tillstånd det vill säga bildar ett täcke av is. Iskristallerna
orsakar problem då de fäster och ansamlas på ytor och orsakar igensättning. Särskilt utsatta
är ytor av stål såsom inloppsgaller. Vid hög �ödeshastighet kan kravis sätta igen gallret
och på kort tid framtvinga ett driftstopp.24 Normalt minskas förekomsten av kravis genom
minskad produktion eftersom hastigheten då sänks. I fallet med avbördning via dumplast är
detta inte önskvärt eftersom turbin�ödet då reduceras.

4.1.3 Manövrerbarhet

Funktionsstörningarna hos konventionella utskov öar under vintern genom fastfrysning och is-
tryck mot utskovsluckor. Detta leder till minskad avbördningskapacitet och reducerad damm-
säkerheten. Vid fastfrysning går luckan i regel att öppna men med skadade lucktätningar som
följd. Vad gäller manövrerbarhet förefaller avbördning via turbinerna säkrare än konventionell
avbördning eftersom dumplastens utformning gör att fastfrysning inte riskeras och istryck
inte påverkar manövreringen av dumplasttekniken.

4.1.4 Erosion

Genom utskoven sker ett fritt �öde ner i älvfåran vilket accelererar vattnet och kan ge upphov
till markerosion nedströms. Slänterosion kan i värsta fall försvaga dammen och föranleda
dambrott eller leda till kollaps av strandlinjen och rasmassor i älvfåran. Rasmassorna kan
förändra geometrin i vattendraget vilket påverkar vattennivåerna. Om nedre vattenyta höjs
minskar avbördningskapaciteten eftersom fallhöjden reduceras. Detta utreds vidare i Avsnitt
5.1.2. Erosion uppstår på grund av friktion mellan vattnet och vattendragets botten och
stränder. Höga �öden medför ökad �ödeshastighet vilket riskerar att leda till kraftigt ökad
erosion. Friktionens storlek beror på hastigheten i kvadrat vilket innebär att en liten ökning
i hastighet snabbt ökar den överförda energin enligt:

E = ξ
mv2

2
(2)

E - friktionsenergi, ξ - friktionskoe�cient, m - vatten�ödets massa, v - �ödeshastighet.

Avbördning via turbinen och stationens vattenvägar leder av denna anledning till minskad
erosion eftersom �ödeshastigheten sänks genom stationen. Vattnet som passerat genom sta-
tionens vattenvägar ger därmed upphov till mindre erosion än vatten som avbördats genom
utskoven.

24Länsstyrelsen Gävleborg, m.�. 2003.
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4.1.5 Sammanfattning

Risken för driftbegränsningar är högre då avbördning sker via turbiner och dumplast eftersom
ett tillgängligt aggregat då är en förutsättning. Vad gäller manövrerbarhet utgör dumplasten
en fördel jämfört med utskov eftersom utskovens luckor kan frysa fast. Dumplasten medför
även en fördel vad gäller erosion eftersom hastigheten hos �ödet som passerar genom stationen
reduceras vilket minskar risken för erosion.

För att avbördning via turbin ska uppnå hög säkerhet krävs således att drift- och �ödesbe-
gränsningar minimeras. Installation av dumplast för avbördning sker lämpligen vid stationer
som innehar följande egenskaper:

� Intagsgrind

� Läns

� Rensningskran

� Intag med stor tvärsnittsarea

� Magasin med låg stighastighet

4.1.6 Kravspeci�kation

För att möjliggöra avbördning via turbinerna måste dumplasten uppfylla vissa villkor. Kon-
tinuerlig drift under klass I-�ödets varaktighet vilken förväntas vara 7 dagar är ett sådant
villkor. E�ekten som utvecklas i dumplasten måste matcha e�ekten från turbinen i syfte
att bibehålla nominellt varvtal. Vid klass I-�ödet förväntas framkomligheten vara begränsad
vilket kan göra det omöjligt för personalen att nå kraftstationen. Dumplasten måste således
kunna fjärrstyras via driftcentralen. Avbördningssystem får dock inte vara beroende av fun-
gerande fjärrkontroll och därför krävs även möjlighet till manuell aktivering av dumplasten.25

Som tidigare nämnts får, enligt RIDAS, endast utskov som kan aktiveras med full säkerhet
och inom disponibel tid medräknas avbördningskapaciteten vilket även gäller för dumplas-
ten. RIDAS de�nierar dock inte vidare vad som menas med full säkerhet och disponibel
tid. Klart är dock att dumplastsystemet måste vara robust och kunna tas i drift tillräckligt
snabbt. I övrigt bör be�ntliga krav på avbördningssystem tillämpas även på dumplasten.
Detta inkluderar införande av redundans för essentiella komponenter samt krav på åtskillnad
i hela funktionskedjan. Med åtskillnad avses separation av system och funktioner så att ett
fel i det ena systemet inte sprids. Exempel på åtskillnad är separat kabeldragning för ma-
tarkablar och signalkablar. Följande kravspeci�kation kan således formuleras och används då
dumplasttekniken utvärderas i följande avsnitt.

Kravspeci�kation - dumplast som avbördningsanordning:

25RIDAS. 2012, 11.
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1. Kontinuerlig drift av dumplasten möjlig under klass I-�ödets varaktighet motsvarande
7 dagar.

2. Dumplaste�ekten matchar turbine�ekten för alla tidpunkter i syfte att uppnå drift vid
nominellt varvtal.

3. Manuell aktivering av dumplasten möjlig på stationen samt fjärraktivering från drift-
centralen och automatiskt aktivering vid lastfrånslag.

4. Aktivering av dumplasten sker med full säkerhet och inom disponibel tid.

4.2 Utvärdering av dumplastsystemen

Som tidigare nämnt kan dumplasten utformas på olika sätt. För avbördning krävs en lösning
är robust, enkel att hålla i drift och som kräver begränsat underhåll. Utifrån dessa kriterier
utvärderas tre olika tekniska lösningar:

� System 1 - elektrodpanna

� System 2 - fria elektroder

� System 3 - elementpanna

System 1 - elektrodpanna utvärderas i 4.2.1 och innebär samma design som använts i Porjus
U8. Om ingen extern kylning till dumplasten installeras är den maximala aktiveringstiden
några få minuter vilket gör att en värmeväxlare adderas för att kyla pannans vatten mot
vattendraget. System 2 - fria elektroder utvärderas i Avsnitt 4.2.2 och baseras på tidigare
studier26,27. Systemet består av elektroder placerade i en bur nedsänkt i ett schakt i vatten-
vägarna eller direkt i vattendraget. Denna teknik är oprövad men mindre komplex. Utöver
dessa utvärderas en tredje lösning i form System 3 - elementpanna i Avsnitt 4.2.3. E�ektöver-
föringen sker i elementpannan då resistiva element inuti pannan hettas upp med en elektrisk
ström och kyls med vatten. I fallstudien Ängabäck undersöks miljöpåverkan och kostnad för
respektive lösning.

Enligt kravspeci�kationen ska e�ekten som utvecklas i dumplasten vid varje tidpunkt matcha
turbinens e�ekt. Ekvation 7 som härletts ur ekvation 3-6 visar vilka parametrar som påverkar
e�ektöverföringen för ett allmänt fall. Resistiviteten för vattnet är okänd men konduktiviteten
mäts av Länsstyrelsen28 vilket gör att ekvation 6 kan användas.

26Bladh. 2013.
27Dumrese. 2014.
28VattenInformationssystem Sverige. 2015.
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P1fas = UI (3) U = RI (4) R =
ρl

A
(5) σ =

1

ρ
(6)

P1fas =
σAU2

l
(7)

P1fas- e�ekt i en fas, U - spänning över ledaren, I - ström genom ledaren, R - ledarens resistans,
ρ - ledarens resistivitet, l - ledarens längd, A - ledarens area, σv - ledarens konduktivitet.

För System 1 - elektrodpanna och System 2 - fria elektroder utgörs ledaren av vattnet mellan
elektrod och neutralpunkt vilket gör att ledarens area och längd bestäms på ett annat sätt
än för System 3 - Elementpannan. Detta visas i följande avsnitt.

4.2.1 System 1 - elektrodpanna

Elektrodpannor har använts i runt 100 år, tekniken kan med andra ord anses beprövad och
är idag vanlig inom industrin. Elektrodpannor upp till 60 MW levereras idag av �era olika
aktörer på den Nordiska marknaden men e�ekter upp till 150 MW �nns tillgängliga. Tabell
4 visar tekniska data från en av dessa aktörer för pannor upp till 40 MW.29

Tabell 4: Storlek och vikt för elektrodpannor med olika kapacitet från en av marknadens
aktörer.

Storlek 0-5 5-9 10-20 16-24 24-40 MW

Bredd 3,8 4,7 5,2 5,3 6,8 m

Höjd 2,1 2,6 3,3 3,3 3,3 m

Djup 2,7 3 4,7 4,7 4,7 m

Diameter 1,8 2 2,2 2,7 3 m

Vikt inkl. vatten 6,5 10 13 18 30 ton

Figur 2 visar en schematisk bild av en elektrodpanna som dumplast. Generatorns (A) tre
faser kopplas till var sin elektrod i pannan (C) via en brytare (B). En cirkulationspump (D)
ser till att temperatur och salthalt i vattnet på primärsidan är jämn. I dosstationen (E) kan
salt adderas för att höja konduktiviteten vilket ökar e�ekten enligt ekvation 7. Kylvatten
tas från vattendraget (G) och värme överförs från primärsidan till sekundärsidan med en
plattvärmeväxlare (F) innan det återförs till vattendraget (H).

29Zeta. 2015.
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Figur 2: Schematisk bild av System 1 - elektrodpanna. A - Generator. B - Dumplastbrytare.
C - Elektrodpanna. D - Cirkulationspump. E - Dosstation. F - Värmeväxlare. G - Kylvatten
in. H - Kylvatten ut.

Figur 3 visar en schematisk bild av elektrodpannans insida. Elektrod (A) och neutralpunkt,
som utgörs av pannans innerkärl (C), visas ovanifrån. Elektrodens aktiva yta minskas respek-
tive ökas genom att en skärm (B) höjs eller sänks runt elektroden. Ledarens längd (l), det vill
säga vattnet mellan elektrod och neutralpunkt, bestäms i detta fall av elektrodens radie (r1)
och innerkärlets radie (r2). Vattnet mellan elektrod och innerkärl utgör ett resistivt motstånd
som värms upp av den ström uppstår på grund av potentialskillnaden mellan elektrod och
innerkärl. På detta sätt överförs generatorns e�ekt till vattnet.
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Figur 3: Schematisk bild av elektrod (A) och innerkärl (neutralpunkt) (C) sedda ovanifrån.
Elektrodens aktiva yta minskas respektive ökas genom att en skärm (B) höjs eller sänks runt
elektroden. Ledarens längd (l) bestäms av elektrodens radie (r1) och innerkärlets radie (r2).
Vattnet mellan elektrod och innerkärl utgör ett resistivt motstånd som värms upp av den
ström uppstår på grund av potentialskillnaden mellan elektrod och innerkärl.

Ekvation 3-4 ger ekvation 8:

P1fas =
U2

R
(8)

Där spänningen U utgörs av generatorns terminalspänning Ut.

Resistansen (R) bestäms genom integrering av avståndet mellan elektrod och innerkärl enligt:

dR =
dr

σA
=

dr

σ2πrh
=

1

σ2πh
· dr
r
⇐⇒ R =

1

σ2πh

ˆ
dr

r
=

1

σ2πh
· ln(

r2
r1

)

R - ledarens resistans, A - ledarens area, σv - ledarens konduktivitet, h - elektrodens höjd , r1
- elektrodens radie, r2 - innerkärlets radie (neutralpunktens radie).

Arean (A) utgörs av omkretsen hos ledaren multiplicerat med elektrodens höjd (h). Genom
att använda cirkulära ledare ökas detta sätt e�ektöverföringen som för en fas beskrivs enligt:

P1fas =
σ2πhU2

ln( r2
r1

)
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E�ektöverföringen styrs normalt genom att en skärm ökar respektive minskar den aktiva ytan
hos elektroden vilket innebär att höjden (h) varieras. Då skärmen sänks ökar den aktiva ytan
vilket också ökar e�ekten. Elektrodens radie (r1) och innerkärlets radie (r2) bestäms i samband
med beställning av pannan. Normalt regleras även konduktiviteten som beror på vattnets
temperatur och salthalt. Då vattnets temperatur ökar höjs konduktiviteten vilket även ökar
strömmen genom vattnet och därmed e�ekten som överförs. Cirkulationspumpen cirkulerar
vattnet i pannan för att uppnå jämn temperatur och salthalt. Salthalten kontrolleras av
att pumpen driver vattnet genom ett avsaltnings�lter samt då salt adderas till vattnet via
dosstationen. Reglering med konduktiviteten kräver således en fungerande cirkulationspump
samt en dosstation. Cirkulationspumpen matas med 400 V som tas från reservkraftsystemet.
E�ektreglering med skärmen sker snabbt och tar endast några sekunder medan reglering via
konduktiviteten är långsam och kan ta �era timmar.

Snabb reglering av e�ekten är även möjlig genom att spänningen styrs med hjälp av spän-
ningsregulatorn. Detta utreds mer detaljerat i Avsnitt 4.3.2. Avsnitt 5.3.4 utvärderar kon-
trollsystemets utformning i fallet Ängabäck. Elektrodpannan kan utrustas med tre eller sex
elektroder beroende på om en eller två generatorer ska anslutas. Varje generator kräver tre
elektroder, en per fas. Då två generatorer kopplas in används kärlets innervägg som nollpunkt
för samtliga elektroder. E�ekten av att köra två generatorer i samma kärl bör dock utredas
ytterligare enligt leverantören. Varje generator styrs av en separat brytare vilket gör att ge-
nerator 1 kan vara ur drift medan generator 2 körs utan att kortslutning sker. Kylning av
elektrodpannan sker med en värmeväxlare och kylvatten tas från magasinet. På så vis kan
fallhöjden utnyttjas för att driva �ödet genom sekundärkretsen vilket eliminerar behovet av
en cirkulationspump på sekundärsidan. Figur 4 visar ett exempel på hur elektrodpannans
kylkrets kan se ut.
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Figur 4: Kylkrets för elektrodpannan. A - Elektrodpanna. B - Expansionskärl. C - Cirku-
lationspump. D - Dosstation. E - Vattenuttag för provtagning. F - Plattvärmeväxlare. G -
Kylvatten in. H - Kylvatten ut. I - Vattenintag primärkrets. J - Stoppventil. Förkortningarna
står för: CV - stoppventil. FSZ - �ödesvakt. AT - avtappningspunkt. RV - reglerventil.

4.2.2 System 2 - Fria elektroder

Fria elektroder placerade i vattendraget är en hittills oprövad teknik och tillförlitligheten är
därför okänd. Inom glasindustrin används dock fria elektroder bland annat för att smälta
glasmassan vilket leder till mer e�ektiv energianvändning. Kostnaden och komplexiteten för
System 2 - fria elektroder är lägre än för System 1 - elektrodpannan eftersom varken tryckkärl,
cirkulationspump, dosstation eller värmeväxlare krävs. Däremot inkapslas elektroderna av
säkerhetsskäl i en stålbur vilket innebär en extra kostnad. Figur 5 visar en schematisk bild
av System 2 - fria elektroder.
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Figur 5: Schematisk bild av System 2 - fria elektroder. A - Generator. B - Dumplastbrytare.
C - Elektroder. D - Älvvatten som kyl�öde. E - Uppvärmt älvvatten.

Eftersom vattennivån ändras vid klass I-�ödet och vattenytan kan vara turbulent kan den
exponerade aran inte kontrolleras och elektroderna bör av denna anledning bör hållas ned-
sänkta. Därmed är även arean konstant. En alternativ lösning är att sänka ned elektrodpan-
nan i vattendraget som då kan kylas av det omkringliggande vattnet via manteln. Fördelen
med denna lösning är att konduktiviteten kan kontrolleras på samma sätt som i System 1 -
elektrodpannan. En nackdel är att underhåll av pannan avsevärt försvåras.

E�ektöverföringen påverkas även av konduktiviteten som varierar under året beroende på
vattnets temperatur och salthalt. Eftersom konduktiviteten i vattendrag inte kan kontrolle-
ras krävs att e�ektöverföringen styrs med spänningen. Potentiella problem kan uppstå om
elektroderna korroderar i älvvattnet. Korrosionen styrs av syrehalten i vattnet. I System 1
- elektrodpannan begränsas syrehalten av det avgränsade tryckkärlet medan de fria elek-
troderna exponeras för älvvatten med en högre syrehalt. Vid omfattande korrosion bildas
ett isolerande skikt runt elektroderna som hindrar strömmen från att ledas till neutralpunk-
ten. Konsekvensen blir att elektroden spänningssätts men inget e�ekt överförs. Av denna
anledning måste graden av korrosion på elektroderna övervakas.

I syfte att utvärdera storleken på uppvärmningen av vattendraget ställs ekvation 9-11 upp.
Vid antagandet att η = 1 kan temperaturhöjningen i vattendraget vid en given fallhöjd be-
räknas. Som exempel används Storsjöfallet i Indalsälven, det kraftverk som har högst fallhöjd
i Sverige på 313 m. Trots hög fallhöjd och antagandet att all potentiell energi blir till värme
i vattendraget är uppvärmningen begränsad till 0,73 °C. Miljöpåverkan från uppvärmning är
således begränsad även i de mest extrema fallen.

P = ηQghρv (9)

P = ṁkcv∆T (10)

Q =
ṁk

ρv
(11)
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∆T =
gh

cv

P - e�ekt, η - verkningsgrad, Q - �öde, h - fallhöjd, ρv - densitet för vatten, ṁk- kylvattnets
mass�öde, ΔT - kylvattnets temperaturökning, cv - speci�k värmekapacitet för vatten.

4.2.3 System 3 - elementpanna

Värmeöverföringen i elementpannor skiljer sig från värmeöverföringen i elektrodpannor. I en
elementpanna utgörs det ledande materialet av kanthaltråd som är en legering av järn, krom
och aluminium med hög värmetolerans. Kanthaltråden packas i stålrör och omges av pulveri-
serad magnesiumoxid som har hög värmeledningsförmåga men låg konduktivitet. Strömmen
begränsas därför till kanthaltråden och värmen leds bort till det omgivande vattnet. Älvvat-
ten kan dras direkt till pannan vilket eliminerar behovet av en värmeväxlare. Kylvatten�ödet
drivs som i System 1 - elektrodpannan av fallhöjden. Stålrören kopplas ihop till trefasgrupper
med tre rör i varje grupp. Dessa grupper benämns tubelement. När ett tubelement kopplas in
blir lasten på så vis jämnt fördelad över generatorns tre faser. Tubelementen svetsas fast till
�änsar som i sin tur bultas till pannan. Figur 6 visar två tubelement samt deras infästnings-
punkt till pannväggen. Varje tubelement motsvarar 50 kW och antalet tubelement bestäms
av pannans märke�ekt. Maximal storlek på elementpannan är dock enligt leverantör 5 MW.
För e�ekter över denna används elektrodpannor.

Figur 6: Vänster: Elementpannans tubelement bestående av tre stycken trefasgrupper på
totalt nio stålrör. Inuti rören placeras kanthaltråden som hettas upp och kyls av vattnet runt
tubelementen. Höger: tubelementens infästningspunkt till pannans vägg.
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Elementpannan matas med lågspänning vilket ger en hög ström genom kanthaltråden. Av
denna anledning krävs en transformator mellan generator och elementpanna vilket ökar kom-
plexiteten då systemet blir beroende av �er komponenter. Höga strömmar leder även till högre
krav på kablar och bussar vilket ökar kostnaden för systemet. Figur 7 visar en schematisk
bild av dumplasten i form av en elementpanna.

�

�

�

� ��

Figur 7: Schematisk bild av System 3 - elementpanna. A - Generator. B - Dumplastbrytare.
C - Transformator. D - Elementpanna. E - Kylvatten in. F - Kylvatten ut.

Tubelementen kopplas till generatorn via kraftskåp vars insida visas i Figur 8. Generatorn an-
sluts via huvudbrytaren (1), säkringar (2) och kontaktorer (3). Kontaktorerna är beroende av
reservkraftsystemet eftersom de öppnas och stängs med hjälp av en spänningssignal. Genom
att öppna kontaktorerna ansluts tubelementen vilket påverkar e�ekten genom resistansen
enligt ekvation 8.

Då ett tubelement ansluts genom parallellkoppling minskar resistansen vilket ökar e�ekten.
E�ekten kan dock även styras med generatorns terminalspänning Ut vilket utreds i Avsnitt
4.3.2.
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Figur 8: Kraftskåpets insida. 1 - Huvudbrytare för inkoppling av generator. 2 - Säkringar.
3 - Kontaktorer. 4 - PEN-skena för jordning av neutralledaren. 5 - Brytare för koppling till
nästa kraftskåp.

4.2.4 Sammanfattning

Detta avsnitt sammanfattar fördelarna och nackdelarna för de olika dumplastsystemen som
redovisas i Tabell 5.

Tabell 5: Sammanfattning av fördelar och nackdelar för de tre utvärderade dumplastsystemen.
System 1 - elektrodpanna System 2 � fria elektroder System 3 - elementpanna

Komplext system Enkelt system Komplext system

Etablerad teknik Oprövad teknik Etablerad teknik

Testad som dumplast Miljöpåverkan

Samtliga system uppfyller kravet på kontinuerlig drift under klass I-�ödets varaktighet. Ele-
mentpannan och elektrodpannan introducerar dock relativt komplexa tekniska system i form
av pannorna. Detta utgör ett problem eftersom avbördningen och dammsäkerheten beror
på tillgängligheten hos varje komponent i systemen. Utnyttjande av fallhöjden för kylning
inverkar därför positivt på dammsäkerheten eftersom antalet komponenter reduceras då ing-
en cirkulationspump krävs på sekundärsidan. Redundans bör, om möjligt, införas för övriga
essentiella komponenter. För elektrodpannan är det rimligt att installera två cirkulationspum-
par på primärsidan samt två dosstationer eftersom de är förknippande med låga kostnader.
Jämfört med elektrodpannan kräver elementpannan ett mindre komplext sekundärsystem.
Inget behov �nns av värmeväxlare eller cirkulationspump men å andra sidan krävs en trans-
formator mellan generator och dumplast. System 2 - fria elektroder är minst komplex men
ingen tidigare erfarenhet �nns att dra nytta av vilket gör att driftsäkerheten är okänd.
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Då e�ekten regleras med spänningen kan komplexiteten i System 1 - elektrodpannan minskas
eftersom mekanisk reglering av arean med skärmarna inte är nödvändig vilket ökar driftsä-
kerheten eftersom spelmaskineri och vajrar inuti panna kan avlägsnas. Testanläggningen i
Porjus regleras med spänningen och ett liknande kontrollsystem bör vara möjligt att ta fram
för dumplasten som avbördningsanordning.

Komplexiteten i System 3 - elementpannan kan också minskas genom spänningsreglering
eftersom inga kontaktorer krävs för in- och urkoppling av tubelementen. Likt System 2 -fria
elektroder är ett fjärde system bestående av fria tubelement möjligt att implementeras. På
så sätt reduceras komplexiteten ytterligare då behovet av en pannan elimineras.

Variationen i konduktivitet hos älvvattnet utgör ett hinder och om System 2 - fria elektro-
der implementeras måste dimensionering ske baserat på lägst uppmätta konduktivitet samt
reglering ske med spänningen. Detta utreds vidare i Avsnitt 5.3.4. Drifttagning från noll till
maxlast tar runt 3 minuter för pannorna enligt leverantör. Höga �öden byggs upp under �era
dagars tid vilket innebär att dumplasten kan tas i drift inom disponibel tid.

4.3 Kontrollsystem och aktivering

Detta avsnitt beskriver hur dumplastens kontrollsystem kan utformas. Dessutom redovisas
en generisk aktiveringssekvens för avbördning via dumplast. Aktiveringssekvenser vid snabb-
stopp och lastfrånslag samt en översiktlig genomgång av potentiella problem i dessa situatio-
ner bifogas i Appendix A.

4.3.1 Aktivering av dumplasten vid avbördning

Stora �öden byggs normalt upp under några dagars tid och personalen har därmed möj-
lighet att utvärdera situationen och därifrån fatta beslut om när dumplasten ska aktiveras.
Dumplasten kan därför manuellt aktiveras via driftcentralen eller från stationens kontroll-
rum. Vid lastfrånslag måste aktiveringen automatiseras eftersom snabb inkoppling leder till
reducerat övervarvtal. I det fall manuell aktivering av dumplasten inte sker och den auto-
matiska aktivering ej startas krävs det att anläggningen är konstruerad för dödnätsstart och
ö-drift. dödnätsstart innebär start av ett kraftverk då det elektriska nätet är nere. Ö-drift
innebär att idrifttagning och körning av anläggningen inte är beroende det externa nätets
tillgänglighet. Om lastfrånslag sker och dumplasten av någon anledning inte aktiveras av
kontrollsystemet måste anläggningen kunna tas i drift utan tillgång till nätet.

Två olika scenarier för aktivering av dumplasten är således möjliga.

1. Manuell input från personal i driftcentral eller lokalt på stationen då risk för klass
I-�öde eller annat skäl för drift av dumplast föreligger. Aktivering antas då ske från
stillastående.
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2. Automatisk aktivering av dumplasten vid lastfrånslaget som sker då nätet blir otill-
gängligt under exempelvis höga �öden.

Scenario 1 är troligen att föredra eftersom dumplasten då kan tas i drift under ordnade former.
Aktiveringssekvensen beskrivs av �ödesschemat i Figur 9. Aktivering av dumplasten bör dock
inte enbart vara beroende av manuell input under klass I-�ödet. Kommunikationsförbindelsen
med driftcentralen kan vara utslagen eller framkomligheten begränsad vilket gör att personal
inte kan nå fram till kraftverket. Kontrollsystemet bör därför utformas för att automatiskt
aktivera dumplasten vid lastfrånslag vilket beskrivs i Appendix A.

Dumplastbrytaren bör inte stängas så länge generatorbrytare är stängd och koppling �nns
till nätet. E�ekten från aggregatet leds i detta fall till dumplasten istället för nätet.
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Figur 9: Flödesschema för aktivering av avbördning via dumplast från stillastående.

4.3.2 Kontrollsystem

Kontrollsystemets egenskaper och design bestäms av Kravspeci�kationen för dumplasten som
avbördningsanordning som presenterades i Avsnitt 4.1.6.

Turbinregulatorn

Då avbördning sker via dumplasten krävs att anläggningen kan startas och köras utan till-
gängligt nät det vill säga ö-drift ska vara möjligt. Turbinreglering sker normalt på två olika
sätt:30

30Brekke. 2013.
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� Lastreglering - vid drift mot nätet och många synkronmaskiner samkörs. E�ekten an-
vänds som reglerstorhet.

� Varvtalsreglering - vid ö-drift. Varvtalet eller frekvensen hos turbinen används som
reglerstorhet.

Vid drift mot dumplasten krävs alltså varvtalsregelering av turbinen. Reglersystemets uppgift
är att hålla varvtalet konstant så att slitaget på anläggningen minimeras. Vid koppling till
ett större nät bestäms frekvensen av alla till nätet kopplade synkronmaskiner och variationer
i en enskild anläggnings varvtal dämpas. Normalt krävs en snabb regulator vid drift mot en
liten last eftersom frekvensen i det isolerade nätet direkt påverkas av variationer i lasten. Vid
avbördning är lasten dock i princip konstant vid kontinuerlig drift eftersom ledskovlarna är
maximalt öppnande för avbördning vilket gör att snabb reglering inte är nödvändig.

Spänningsregulatorn

Fördelarna med att reglera e�ekten i dumplasten med generatorns terminalspänning har ti-
digare nämnts. Generatorns terminalspänning kontrolleras via magnetiseringssystemet som
styr fältspänningen. Då högre e�ekt önskas ökas fältspänningen vilket ger en större fältström
i generatorns rotor varpå det elektriska vridmomentet ökar och därmed även e�ekten. Vid
ö-drift krävs därför att magnetiseringssystemet tar sin e�ekt direkt från generatorn eller
inkluderas i de prioriterade funktioner som försörjs av reservkraftsystemet eftersom det ex-
terna nätet inte �nns tillgängligt. Magnetiseringssystemet styrs av spänningsregulatorn som
vid drift mot dumplasten kan behöva utökas med en komponent där varvtalet (ω) och bör-
värdet för varvtalet (ωref) används som styrsignal och e�ektbörvärdet (Pref) ges som utsignal.
Komponentens parametervärden bestäms inte i detta arbete och kallas därför svart låda.
Pref används sedan som styrsignal till be�ntlig spänningsregulator som styr fältströmmen (If)
och därmed även generatorns terminalspänning samt e�ekten i dumplasten (PDL). Om Pref

överstiger maxe�ekten under klass I-�ödet arbetar regulatorn mot att uppnå detta värde
genom att successivt öppna ledskovlarna vilket ger maximalt turbin�öde. Figur 10 visar ett
blockschema av regulatorn med den svarta lådan.
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Figur 10: Blockschema över regulatorn vid drift mot dumplast. ωref - börvärde varvtal. ω -
varvtal. Pref - e�ektbörvärde. If - fältström. PDL - dumplaste�ekt. Regulatorns syfte är att
bibehålla nominellt varvtal vid drift mot dumplast. Varvtalet används därför som styrsignal
till en svart låda vars parametervärden inte bestäms i detta arbete. Pref används sedan som
styrsignal till be�ntlig spänningsregulator som styr If och därmed även generatorns terminal-
spänning samt PDL.

4.3.3 Sammanfattning

Kravspeci�kationen för dumplasten som avbördningsanordning som speci�cerades i Avsnitt
4.1.6 bestämmer kontrollsystemets egenskaper och design. Kontrollsystemet måste även in-
nehålla funktioner för manuell aktivering av dumplast såväl som fjärraktivering från driftcen-
tralen. Det är även önskvärt att automatisk aktivering av dumplasten sker vid lastfrånslag i
de fall manuell aktivering inte varit möjlig att genomföra. I det fall manuell aktivering och
automatisk aktivering inte genomförts krävs att anläggningen konstruerats för dödnätsstart
samt ö-drift. En kravspeci�kation för kontrollsystemet kan således formuleras.

Kravspeci�kation för kontrollsystemet:

� Drift vid nominellt varvtal med dumplast aktiverad.

� Manuell aktivering, vid stationen samt från driftcentral, av dumplast för avbördning.

� Automatisk aktivering av dumplast vid lastfrånslag.

� Ö-drift samt start dödnätsstart är möjligt.
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5 Resultat - Fallstudie

Resultatdelen utgörs av fallstudien som genomfördes vid Ängabäck kraftstation. Fallstudi-
en genomfördes i syfte att identi�era och utvärdera problem som kan uppstå vid en fysisk
installation av dumplastsystemet. Fallstudien utgör även underlag för de beräkningar som
genomförts. Stationen valdes utifrån följande kriterier:

� Dammen tillhör �ödesdimensioneringsklass I.

� Be�ntlig avbördningskapacitet understiger klass I-�ödet.

� Begränsad normalårsproduktion utgör hinder för stora investeringar såsom utbyggnad
av utskov.

Fallstudien inleds med allmän information om anläggningen och dess förutsättningar. Där-
efter beräknas tekniska speci�kationer för de olika lösningarna följt av en utvärdering av
miljöpåverkan och kostnad baserat på data från intagna o�erter. Måttritningar från o�erter-
na användes för att utvärdera placering och installation av dumplasten under ett studiebesök
till Ängabäck som genomfördes den 17 mars 2015. Till sist utvärderas om Ängabäcks avbörd-
ningskapacitet motsvarar det dimensionerande �ödet om en dumplast installeras. Dumplasten
dimensioneras för inkoppling av båda generatorer i det fall avbördning krävs genom samtliga
turbiner.

Ängabäck kraftstation

Ängabäck kraftstation byggdes 1952 och ligger i sydvästra Småland nära gränsen till Halland
och Skåne. Stationen är en av Statkrafts 18 anläggningar i Lagan. Figur 11-12 visar översikts-
plan samt �ygbild över station och kraftverksdamm. Allmän information om anläggningen
presenteras i Tabell 6.

Stationens respektabla ålder gör att dess utskov designats för �öden som understiger dagens
dimensionerande klass I-�öden. Områdena runt Lagan är tätbefolkade med stor bebyggelse
och konsekvenserna vid dammbrott är i många fall allvarliga vilket gör att �era dammar
i vattendraget placeras i �ödesdimensioneringsklass I vilket också gäller Ängabäck. Det är
av stor vikt att dessa dammar når upp till avbördningskraven även vid klass I-�öden vilket
Ängabäck idag inte gör. Av denna anledning behöver avbördningskapaciteten ökas vilket
utreds av Statkraft under tillsyn av Länsstyrelsen. Stationens årsproduktion är omkring 28
GWh vilket gör att stora investeringar som nya utskov kan vara olönsamma. Magasinet
är litet i relation till vattenföringen vilket gör att stighastigheten för övre vattenyta är hög.
Stationen är byggd för produktion vilket innebär att drift sker relativt nära installerad e�ekt.
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Figur 11: Översiktsplan Ängabäck kraftstation. 1 - Ytutskov. 2 - Sättutskov med islucka. 3
- Läns. 4 - Inlopp. 5 - Utlopp. 6 - 50 kV Ställverk. 7 - Kontrollrum. 8 - 6,3 kV ställverk en
trappa ned. 9 - Invallningsdamm.

Tabell 6: Allmän information om Ängabäck kraftstation.
Mått Enhet Mått Enhet

Aggregat 2 Kaplan Dämningsgräns 95 m.ö.h.

Märke�ekt, total 10 MVA Sänkningsgräns 93,5 m.ö.h.

Aktiv e�ekt, total* 7 MW Utbyggnadsvattenföring 120 m3/s

Märkspänning, UH 6,3 kV Flödesdimensionerings-
klass**

I -

Normalårsproduktion 28 GWh Konsekvensklass 3 -

*Total teoretisk aktiv e�ekt vid cos(ϕ) = 0, 8 är 8 MW men förluster orsakade av bland annat
läckande löphjul innebär en sänkt maxe�ekt till 7 MW.
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**Flödesdimensioneringsklass I är en konsekvens av omkringliggande dammar som tillhör
Konsekvensklass 1 vilket förklaras ytterligare i 5.1.1.

Figur 12: Flygbild av Ängabäck kraftstation och 50 kV ställverk, vy mot magasinet.

Vid avbördning med dumplasten är det viktigt att inga �ödesbegränsningar inträ�ar vid
stationen. Ängabäck är utrustad med en läns som �yter ovanpå vattnet och leder drivgods
bort från intaget för att undvika igensättning. Trots detta är det inte ovanligt att trädgrenar
och dylikt passerar under länsen och når fram till intaget. Intagsgrinden är utrustade med
elvärme vilket skyddar mot isbildning men saknar rensningskran. Skydd mot iskravning �nns
således medan drivgods fortfarande utgör ett problem. Figur 13 visar läns och intagsgrind.

Figur 13: Ängabäcks förmåga att hantera drivgods och isproblem. Vänster: Läns vid inlopp.
Vy mot magasinet. Höger: Grind med elvärme för isfrihållning

Reservkraft och styrsignaler tillhandahålls av ett 110 V likströmssystem från blybatterier
installerade 2013 och placerade i källaren. Reservkraftsystemet utökas vid en renovering som
genomförs hösten 2015 med ett dieselaggregat som täcker stationens prioriterade funktio-
ner såsom likriktare, utskov, belysning samt tryckoljepumpar till utskovens hydraulaggregat.
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Batterierna kommer vid renoveringen att �yttas upp en våning eftersom källaren riskerar att
översvämmas vid höga �öden. Ängabäck kan idag köras i husturbindrift vilket ger ytterligare
en källa till reservkraft. Husturbindrift innebär att stationens reservkraftbehov tillgodoses
med hjälp av generatorn och en separat lokaltransformator. Det är dock oklart om denna
möjlighet kommer att �nnas kvar efter den planerade renoveringen.

5.1 Be�ntlig avbördningskapacitet

I detta avsnitt utvärderas klass I-�ödets storlek och jämförs med be�ntlig avbördningskapa-
citet vilket ger avbördningsbehovet.

5.1.1 Dimensionerande �öde

Ängabäck kraftstation tillhör �ödesdimensioneringsklass I enligt Flödeskommitténs riktlinjer
vilket är den allvarligaste klassen. Anledningen är att två invallningsdammar, Råstorp Västra
och Råstorp Östra, ligger vid Ängabäcks vattenmagasin och kraftstationen reglerar vattenni-
vån i magasinet. Även dammen i Skiphult påverkas av kraftverksdammen i Ängabäck vilket
visas i Figur 14. Om Ängabäck inte motstår �ödet kan invallningsdammarna överströmmas
och gå till haveri. Det föreligger då fara för människoliv vilket ger Ängabäck klassi�cering-
en I och innebär att avbördningskapaciteten ska vara lika stor som ett klass I-�öde. Enligt
RIDAS placeras dammen vid Ängabäcks kraftverk i konsekvensklass 3 vilket innebär att det
inte föreligger någon risk för förlust av människoliv om kraftverksdammen går till haveri och
de ekonomiska skadorna vid ett dammbrott uppskattas till ett värde som understiger 100
basbelopp vilket motsvarar 4,4 MSEK 2015.31

Figur 14: Ängabäck kraftverksdamm och vattenmagasin samt berörda invallningsdammar i
Råstorp och Skiphult. Vid haveri hos dammarna i Råstorp �nns risk för förlust av människoliv
och dessa tillhör därför konsekvensklass I. Av denna anledning placeras även Ängabäck i
�ödesdimensioneringsklass I.

31SCB. 2015.
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SMHI har beräknat storleken på det dimensionerande �ödet för Statkrafts anläggningar i La-
gan. Beräkningarna visar att avbördningskapaciteten understiger det dimensionerande �ödet
vid 11 av 17 anläggningar. Av dessa 11 tillhör 4 anläggningar konsekvensklass I enligt RI-
DAS vilket innebär risk för förlust av människoliv vid dammbrott. Det är angeläget att dessa
anläggningar ökar avbördningskapaciteten och Statkraft har av denna anledning komplet-
terat �ödesberäkningar med hydrologiska modelleringar genomförda av SWECO. Eftersom
systemet innehåller fria vattenytor ger modellering ofta bättre resultat än beräkningar. Mo-
delleringarna resulterade i ändrad dämpning i två av de för �ödet relevanta sjöarna. Med
dämpning menas sjöars förmåga att magasinera vatten. Dämpningen i sjön Bolmen är högre
än SMHI antagit vilket minskar klass I-�ödet vid Ängabäck med 81 m3/s. Dämpningen i
sjön Vidöstern beräknas istället vara lägre än SMHI:s antaganden vilket ökar klass I-�ödet
med 62 m3/s.32 Resultaten från modelleringarna presenteras i Tabell 7 och visar att Äng-
abäck kraftstation måste kunna motstå och framsläppa ett klass I-�öde på 667 m3/s för
att uppfylla riktlinjerna. I följande avsnitt jämförs klass I-�ödet med stationens be�ntliga
avbördningskapacitet.

Tabell 7: Klass I-�öde vid Ängabäck kraftstation enligt hydrologiska modelleringar. Model-
leringarna kompletterar SMHI:s beräknade �öde genom att justera dämpningen i sjöarna
Bolmen och Vidöstern vilket ger ett säkrare värde på klass I-�ödet.

Flöde m3/s

Klass I-�öde SMHI 686

Bolmen ökad dämpning -81

Vidöstern minskad dämpning 62

Klass I-�öde modellering 667

5.1.2 Avbördningskapacitet vid klass I-�öde

Ängabäck kraftstation är utrustad med två ytutskov av typen �odutskov samt ett sättutskov
med islucka som används för att släppa igenom drivgods. Utskovens placering visas i Fi-
gur 15. Figuren visar även lämplig placering av System 2 - fria elektroder. Under 2015 ska
sättutskovet renoveras för att öka avbördningskapaciteten.

32SWECO. 2014
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Figur 15: Vänster: Ängabäcks två ytutskov och islucka längst till höger. Höger: Nedströms vy.
Lämplig placering för System 2 - fria elektroder är mellan gångbron och stationsbyggnaden
precis ovanför utloppet.

Ytutskovens avbördningskapacitet har utretts genom fysiska modelleringar och isluckans te-
oretiska kapacitet har beräknats av Carl Bro AB och visas i Tabell 8.33 Avbördningen be-
stämdes med en felmarginal på ±2-5 % och antas ske vid dammkrön +96 m och nedströms
vattennivå på +89 m vilket motsvarar utskovens tröskelninvå. Beräkningarna genomfördes då
det gällande klass I-�öde var 540 m3/s. I Avsnitt 5.1.1 beräknades �ödet vara 667 m3/s vilket
medför att nedströms vattenyta även blir högre. Detta minskar avbördningskapaciteten och
utreds av denna anledning senare i avsnittet.

Tabell 8: Be�ntlig avbördningskapacitet vid Ängabäck kraftstation i m3/s enligt fysiska mo-
delleringar. Ängabäck är utrustat med två ytutskov och en islucka som vid ombyggnad kan
användas som avbördningsanordning vilket ger total avbördningskapacitet. Vid modellering-
ar tilläts en felmarginal på ±2-5 %.

Kapacitet [m3/s] Felmarginal [m3/s]

Ytutskoven 494 ±10

Islucka 43 ±1

Total avbördningskapacitet 537 ±11

Nedströms vattenytor vid SMHI:s beräknade klass I-�öde på 686 m3/s har tagits fram med
hjälp data från ekolodning av Lagan nedströms Ängabäck. Avbördningen beror på vattenytan
precis nedströms Ängabäck men då detta området inte kunde ekolodas har djupet beräknats
med hjälp av ritningar vilket inte ger lika tillförlitliga data som en ekolodning. Ytan ligger
enligt beräkningarna på +92,1 m men i Avsnitt 5.1.1 bestämdes klass I-�ödet till 667 m3/s
vilket innebär att vattennivån vid klass I-�ödet egentligen är något lägre. Uppskattningen av
vattennivån kan därmed anses vara konservativ.34

33Carl Bro AB. 2005
34SWECO. 2014.
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Översvämning av maskinhallen är ett hot mot tillgängligheten av aggregatet. Som redan
nämnts innebär klass I-�ödet stora ändringar av vattenytor vilket kan leda till översvämning-
ar. Statkrafts anläggning i Skallböle riskerar till exempel att svämmas över då nedströms
vattenyta höjs vid klass I-�ödet. Maskinhallen i Ängabäck be�nner sig på +92,6 m vilket
är 0,5 m över nedströms yta vid klass I-�ödet. Däremot ligger källare på en lägre nivå och
förväntas därför svämmas över i samband med klass I-�ödet. Då avbördning beräknas ske
vid dammkrön +96 m utgör inte heller översvämning uppströms en uppenbar risk.

Vid klass I-�ödet beräknas den övre vattenytan ligga vid kraftverksdammens krön +96,0 m
vilket är 1 m över dämningsgränsen vid Ängabäck. Vid extrema �öden kommer vattendomen
för magasinnivån således att förbigås eftersom prioriteten ligger på att undvika allvarliga
skador på dammen. Fallhöjden ges då av:
h1- h2 = 96 m - 92,1 m = 3,9 m.

De fysiska modelleringar som genomförts för att erhålla utskovens avbördningskapacitet an-
vänder ett klass I-�öde på 540 m3/s vilket medför lägre nedre vattenyta än klass I-�ödet på
667 m3/s. Av denna anledning måste utskovens avbördningskapacitet utvärderas på nytt.

Ängabäck klassas som en överfallsdamm i de fall nedströms vattenytan är lägre än utskovens
trösklar vid +89 m. Avbördningen bestäms då av:

Q =
2

3
µb
√

2g(h1 +
v2

2g
)3/2 (12)

Q - �öde, μ - avbördningskoe�cient, b - utskovens bredd, g - tyngdaccelerationskonstanten,
h1 - magasinets vattenyta, v - �ödeshastighet vid magasinets vattenyta.

Vid klass I-�ödet är nedströms vattenytan +92,1 m vilket är högre än utskovströsklarna
vid +89 m och dammen fungerar då hydrauliskt som en grunddamm. I detta fall kan två
olika strömningstyper uppstå, stråkande avbördning som innebär en dykande stråle eller
strömmande avbördning med vågformad ström. Strömningstypen bestäms av kvoten mellan
nedströms vattenyta H2 och magasinets vattenyta H1 med tröskelnivån som referenslinje. Vid
H2

H1
≤ 2

3
uppstår stråkande avbördning och vid H2

H1
> 2

3
uppstår strömmande avbördning. I

fallet Ängabäck är H1= 96 - 89 = 7 m och H2= 92,1 - 89 = 3,1 m vilket ger att H2

H1
= 0, 44 ≤ 2

3
.

Således uppstår stråkande �öde som beskrivs i Figur 16. Vid stråkande �öde påverkas av-
bördningen och en konstant c införs i ekvation 12 och vid antagandet att �ödeshastigheten
vid magasinets yta är noll ges att Q = c2

3
µb
√

2gH1
3/2. Antagandet är konservativt eftersom

avbördningen minskar då hastighet sänks. Konstanten c avläses från tabell som för värdet
på H2

H1
= 0, 44 ger att c = 0,978.35 Klass I-�ödet leder med andra ord till en högre nedströms

vattenyta vilket medför minskad avbördning via utskoven med en faktor 0,978. Avbördnings-
kapacitet vid stråkande avbördning redovisas i Tabell 5.1.2. Isluckans tröskel ligger på +92
m vilket är högre än nedströms vattenyta vid klass I-�ödet och påverkas således inte den
ändrade ytan.

35KTH och Svensk Energi. 2005.
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Figur 16: Klass I-�ödet medför högre nedströms vattenyta vilket resulterar i stråkande �öde
som minskar avbördningskapaciteten med en faktor c = 0,978.

Beräkningarna presenterade i Tabell 5.1.2 visar att avbördningskapaciteten måste ökas med
152 m3/s för riktlinjerna ska uppnås. Vid beräkningarna användes den teoretiskt lägsta av-
bördningskapaciteten given av felmarginalen. I följande avsnitt beräknas maximalt �öde ge-
nom turbinerna för att bestämma dumplastens bidrag till avbördningskapaciteten.

Tabell 9: Klass I-�öde subtraherat från avbördningskapacitet ger avbördningsbehovet i m3/s.
Vid beräkningarna användes den teoretiskt lägsta avbördningskapaciteten given av felmargi-
nalen.

Kapacitet [m3/s] Felmarginal [m3/s]

Flodutskoven 483 ±10

Islucka 43 ±1

Avbördningskapacitet 526 ±11

Minsta avbördningskapacitet 515

Klass I-�öde 667

Avbördningsbehov -152

5.1.3 Sammanfattning

Klass I-�ödet vid Ängabäck kraftstation beräknas vara 667 m3/s och den totala avbörd-
ningskapaciteten 515 m3/s inklusive isluckan. Avbördningsbehovet är således 152 m3/s. Käl-
larplanet översvämmas då nedre vattenyta stiger på grund av klass I-�ödet men risken att
maskinhallen översvämmas är liten.

5.2 Avbördning med dumplasten

I detta avsnitt bestäms det maximala turbin�ödet vid de förhållanden som råder vid klass I-
�ödet vilket ger avbördningskapaciteten för dumplasten. Den totala avbördningskapaciteten
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inklusive turbin�ödet kan då bestämmas och jämföras med klass I-�ödet för att utvärdera om
Ängabäck uppnår kraven på avbördningskapacitet om en dumplast installeras. Turbin�ödet
beror på fallhöjden (h) som bestämts till 3,9 m. För denna fallhöjd har turbin�ödet inte
bestämts. Maximalt turbin�öde vid dämningsgräns, h = 6,5 m, och sänkningsgräns, h = 5
m, kan dock avläsas ur e�ektkurvorna i Figur 17 efter att maximal aktiv e�ekt beräknats
med data från Tabell 10. Fallhöjden utgörs av nivåskillnaden mellan magasin och avlopp.
Enligt enlinjeschemat i Figur 24 sker e�ektmätning vid generatorns terminaler. E�ektkurvan
inkluderar således fallförluster orsakade i stationens vattenvägar och grind. Dessa förluster
brukar normalt inte vara större än någon cm fallhöjd.

Tabell 10: Statorström vid märke�ekt och märkspänning för Generator 1.
G1 Mått Enhet

Märkspänning, UH 6,3 kV

Statorström, Ia 458 A

Märke�ekt, S 5 MVA

E�ektfaktor, cos(φ) 0,8 -

Märke�ekten ges av ekvation 13 som med ekvation 14 ger en maximal aktiv e�ekt på 4
MW för en e�ektfaktor på 0,8. Enligt Figur 17 motsvarar det ett �öde på 73,5 m3/s för
drift vid dämningsgräns, h = 6,5 m. Vid sänkningsgräns begränsas e�ektuttaget av den lägre
fallhöjden h = 5 m vilket ger en maximal aktiv e�ekt på 2,8 MW och ett maximalt turbin�öde
på 69 m3/s.

S =
UH√

3
Ia (13) S =

√
P 2 +Q2 (14)

Pmax = cos(ϕ)S

S - skenbar e�ekt, UH - generatorns terminalspänning, Ia - statorström, P - aktiv e�ekt, Q -
reaktiv e�ekt, Pmax - maximalt aktiv e�ekt, cos(ϕ)- e�ektfaktorn.
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Figur 17: E�ektkurvor vid dämningsgräns, h = 6,5 m, och sänkningsgräns, h = 5 m.

A�nitetslagarna enligt ekvation 15 och 16 används för att erhålla turbin�ödet och maximal
e�ekt under klass I-�ödet och fallhöjden h = 3,9 m. Som referens används både dämningsgräns
(fall 1) och sänkningsgräns (fall 2). Resultaten sammanställs i Tabell 11.

Q = Qref

√
h

href
(15)

P = Pref

(
h

href

) 3
2

(16)

Qref - referens�ödet, h - fallhöjd, href - referensfallhöjd, P - e�ekt, Pref - referense�ekt.

Tabell 11: Turbin�öde och e�ekt vid klass I-�öde med dämningsgräns (fall 1) och sänknings-
gräns (fall 2) som referens . Resultatet visar medelvärdet av de två fallen.

Fallhöjd [m] Turbin�öde [m3/s ] E�ekt [MW]

h = 6,5 73,5 4,019

h = 5 69 2,793

h = 3,9 fall 1 57 1,868

h = 3,9 fall 2 61 1,924

Resultat, Qmax, Pmax 59 ±2 1,896 ±0,028
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I linje med tidigare beräkningar används det mest konservativa värdet för turbin�ödet Qmax=
57 m3/s vilket ger Pmax=1,868 MW.

Flödet genom turbin 1 och 2 adderas och jämförs med avbördningsbehovet i Tabell 12. Resul-
tatet visar att Ängabäck trots avbördning genom bägge turbiner har ett avbördningsbehov
på 38 m3/s. I det fall nedre vattenyta inte hade höjts vid klass I-�öde hade di�erensen istället
varit 5 m3/s eftersom maximalt turbin�öde i detta fall är 73,5 m3/s.

Tabell 12: Det totala turbin�ödet i m3/s utgör avbördningskapaciteten via dumplasten som
adderas till avbördningsbehovet. Di�erensen visar att avbördningskapaciteten måste ökas
ytterligare för att riktlinjerna ska uppnås.

Kapacitet [m3/s] Kapacitet konstant nedre vattenyta [m3/s]

Avbördningsbehov -152 -152

Turbin�öde 1 och 2 114 147

Di�erens -38 -5

Det maximala turbin�ödet utgör en begränsad del av klass I-�ödet i fallet Ängabäck vilket
minskar dumplastens användbarhet. Konsekvenserna av detta diskuteras vidare i Avsnitt 7.
För att ge en översiktlig bild av möjligheterna att avbörda med dumplasten i några andra
fall studeras Statkrafts fyra övriga dammar i Lagan som tillhör �ödesdimensioneringsklass
I. Dessa har maximala turbin�öden och klass I-�öden enligt Tabell 13. Turbin�ödena tar
inte hänsyn till förändringar i nedströms vattenyta eller �ödesregim som i fallet Ängabäck.
Värdena visar att turbin�ödet utgör 15-23 % av klass I-�ödet.

I de fall avbördningskapaciteten behöver ökas med runt en femtedel kan dumplasten som
avbördningsanordning användas för att uppnå riktlinjerna och klass I-�ödet. I de fall skillna-
den mellan avbördningskapaciteten och klass I-�ödet är större krävs en nya utskov eller en
kombination av utskov och dumplast. I fallet Ängabäck kan en dumplast installeras för att
avbörda 114 m3/s samtidigt som begränsade renoveringar genomförs på be�ntliga utskov för
att höja avbördningskapaciteten ytterligare 38 m3/s och uppnå riktlinjerna.

Tabell 13: Maximalt turbin�öde i m3/s dividerat med klass I-�ödet ger andelen i %. Beräk-
ningarna visar att dumplasten kan avbörda ca 15-20 % av klass I-�ödet. Således måste 80-85
% avbördas via be�ntliga utskov.

Station Turbin�öde [m3/s] Klass I-�öde [m3/s] Andel [%]

Ängabäck 114 667 17

Laholm 180 787 23

Knäred Övre 109 692 16

Bassalt 105 689 15

Traryd 110 570 19
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5.2.1 Sammanfattning

Det maximala turbin�ödet utgör ungefär 20 % av klass I-�ödet för Statkrafts klass I-anläggningar
i Lagan. I de fall di�erensen mellan klass I-�ödet och den totala avbördningskapaciteten är
större än 20 % krävs nya utskov eller en kombination av nya utskov och dumplast. Dumplas-
tens användbarhet som avbördningsanordning minskar då nedre vattenyta stiger. I fallet
Ängabäck reduceras turbin�ödet med 16,5 m3/s då nedre vattenyta ökar. I det fall nedre
vattenyta varit opåverkad hade en dumplast för avbördning varit tillräcklig för att uppfylla
klass I-�ödet.

5.3 Tekniska speci�kationer och installation

Beräkningarna i Avsnitt 5.1 visar att Ängabäck kraftstation inte uppnår kraven på avbörd-
ningskapacitet med en dumplast. Trots detta utreder följande avsnitt implementationen av
de tre tekniska lösningar om beskrevs i Avsnitt 4. Syftet med detta är att utredningen kan
tjäna som vägledning i det fall dumplasten installeras på ett annat kraftverk. Då Leverantör
A lämnat mest detaljerade uppgifter om elektrodpannan och elementpannan utvärderas in-
stallationen utifrån dessa uppgifter. De tekniska speci�kationerna för respektive lösning kan
enligt leverantören ändras vid behov.

5.3.1 System 1 - elektrodpanna

Elektrodpannans speci�kationer för fallet Ängabäck visas i Tabell 14 och måttritningar visas
i Figur 18. Elektroderna är Y-kopplade i vattnet och nollpunkten direktjordad. Elektrod-
pannan kan delas upp i primärkretsen som utgörs av elektrodpanna och ledningar fram till
värmeväxlare samt sekundärkretsen som utgörs av kylvattenledningar på andra sida av vär-
meväxlaren. Cirkulationspumpen kräver tillgång till reservkraft motsvarande 15 kW vid 400
V.

Tabell 14: Tekniska speci�kationer för System 1 - elektrodpannan.
Mått Enhet Mått Enhet

Märke�ekt, P 8 MW Drifttryck 2-3 bar e

Maximal ström, Imax 2309 A Vikt (inkl. vatten) 9,5 ton

Spänning, UH 6,3 kV Volym 5,3 m3

Reglerområde 10-100 % Höjd 4,13 m

Designtemperatur 110 °C Bredd 2 m

Drifttemperatur 25-40 °C Djup 2,75 m

Maximal ström är enligt tillverkaren 5 % över ström vid maximal e�ekt. Märke�ekten 8 MW
ligger något över den maximala e�ekten i Ängabäck på 7 MW. Beräkningar i Avsnitt 5.2
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visar att den maximala e�ekten vid klass I-�ödet är 3,5 MW eftersom fallhöjden minskar
då nedre vattenyta stiger. Pannans storlek kan således halveras vilket ger ett lägre pris än
det som redovisas i Avsnitt 5.5. Kostnaden sjunker även i de fall pannan matas med en
högre spänning (10-11 kV) eftersom detta minskar strömmen och en mindre pannan kan
användas. Matarspänningen kan varierar med +10 och -15 % vilket innebär 5,7-7,2 kV i fallet
Ängabäck. Pannan kan inte köras under bottenlast vilket är 10 % av nominell last och vattnet
i primärkretsen behöver ha pH mellan 8,5 - 9,8 samt en konduktivitet vid drift på 13 mS/m
vid 25 °C.

Figur 18: Vänster: Elektrodpannan sedd från sidan. Höger: Elektrodpannan sedd uppifrån.

5.3.2 System 2 - fria elektroder

Leverantörerna ställer sig tveksamma till System 2 - fria elektroder och inga o�erter för Äng-
abäck kunde tas in. Detta beror troligen på att fria elektroder inte ingår i standardutbudet.
En studie genomförd av Vattenfall innehåller dock en o�ert för fria elektroder och denna
användes som underlag då speci�kationerna för System 2 - fria elektroder beräknades.36

Eftersom de fria elektroderna sänks ned direkt i vattendraget är det inte möjligt att kontrol-
lera konduktiviteten. Konduktiviteten i Lagan vid Laholm 35 km nedström från Ängabäck
varierar enligt Figur 1937 och sammanfattas i Tabell 15 samt jämförs med konduktiviteten i
Umeälven där Porjus kraftstation är belägen.38 Standardavvikelsen i Lagan är 1 mS/m vilket
innebär att varje värde i snitt avviker 12 % från medelvärdet. Reglering via spänningen är ett
krav för att System 2 - fria elektroder ska kunna implementeras eftersom varken arean eller
konduktiviteten i vattendraget kan kontrolleras. Regulatorn utreds vidare i Avsnitt 5.3.4.

36Dumrese. 2014.
37VattenInformationssystem Sverige. 2015.
38Dumrese. 2014.
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Tabell 15: Konduktivitet i Lagan vid Laholm 35 km väster om Ängabäck samt i Umeälven
vid Porjus kraftstation.

Ängabäck Mått Enhet

Medelkonduktivitet 8,3 mS/m

Standardavvikelse 1 mS/m

Högsta uppmätta konduktivitet, σvmax 13,7 mS/m

Lägsta uppmätta konduktivitet, σvmin 5,78 mS/m

Porjus

Högsta uppmätta konduktivitet 4 mS/m

Lägsta uppmätta konduktivitet 2,7 mS/m
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Figur 19: Konduktivitet i mS/m i Lagan vid Laholm.

5.3.3 System 3 - elementpanna

Elementpannas tekniska speci�kationer presenteras i Tabell 16 och Figur 20 och 21 visar
elementpannan framifrån samt från sidan. Leverantör A erbjuder elementpannor upp till 5
MW. För e�ekter över detta används elektrodpannor. O�erten inkluderar elementpanna av
stål P265GH, kraftskåp, reglersystem för in- och urkoppling av tubelement, automatiskskåp
med PLC och HMI, säkerhetsarmaturer i form av ventiler, manometrar, termometrar och
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givare. O�erten exkluderar brytare, transformator mellan generatorns 6,3 kV ned till huvud-
matning 690 VAC samt kablage från generator till brytare. Elementpannans automatikskåp
belastar reservkraftsystemet med 3,7 kW och matas, som tidigare nämnts, vid lågspänning
690 V vilket leder till högre strömmar än System 1 - elektrodpannan. Maximal ström för
System 1 och 3 visas i Tabell 17. System 3 - elementpannan kräver således att kablar och
bussar dimensioneras för att hantera höga strömmar.

Tabell 16: Teknisk speci�kation för System 3 - elementpannan.
Mått Enhet Mått Enhet

E�ekt 5 MW Höjd 2,4 m

Huvudmatning, UH 690 VAC Bredd 4,2 m

Konstruktionstryck 6 bar Djup 1,7 m

Drifttemperatur 5-130 ºC Volym 5,3 m3

Vikt (inkl. vatten) 10,5 ton

Tabell 17: Maximal ström för System 1 - elektrodpanna och System 3 - elementpanna vid
drift av dumplasten vid maximal turbine�ekt 4 MW och cos(ϕ) = 1.

Mått Enhet

System 1 - elektrodpanna 367 A

System 3 - elementpanna 3,35 kA

Enligt Leverantör A kan både G1 och G2 kopplas till tubelementen inuti panna från pannans
gavlar. På gavlarna placeras in- och utlopp för kylvatten samt armatur för säkerhetsutrust-
ning. Uttag för kylvattnet placeras på motsatt sida av intaget för att uppnå genomströmning
av pannan och e�ektiv kylning. Ett vanligt värde på värmeutbytet är ∆T = 30 °C. Tryckfal-
let blir i detta fall 2-3 mVp (meter vattenpelare) enligt tillverkaren vilket gör att fallhöjden
h = 3,9 m vid klass I-�ödet är tillräcklig för att driva kylvattnet genom pannan. Se Avsnitt
5.1.2 för beräkning av fallhöjd vid klass I-�ödet.
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Figur 20: Elementpannans framsida. 1 - Intag för kylvatten. 2-4 - Kraftskåp, 1250 kW, 6 st.
5 - Automatikskåp. 6 - HMI.

�

�

Figur 21: Elementpannans gavel. 1 - Intag för kylvatten. 2 - Kraftskåp. På motsatt sida sitter
armatur för manometer, termometer, tryck- och temperaturvakt.

5.3.4 Kontrollsystem

E�ektöverföringen till dumplasten beskrivs av ekvation 8. E�ektöverföringen kan styras med
terminalspänningen (Ut) eller dumplastens resistans (R). O�erterna för pannorna inkluderar
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kontrollsystem som styr e�ektöverföringen genom att variera resistansen. För elementpannan
sker detta genom in- och urkoppling av tubelementen och för elektrodpannan genom mekanisk
reglering av skärmarnas nivå runt elektroderna. För elementpannan innebär det att lasten
ökas i steg om 50 kW som ger en ojämn reglering vilket inte är önskvärt. Detta problem
uppstår inte i det fall e�ektöverföringen styrs med spänningen. Spänningen kan styras med
be�ntlig spänningsregulator efter att denna anpassats för drift mot dumplast. Dumplasten
i Porjus regleras på detta sätt. Reglering med spänningen eliminerar således behovet av
de kontrollsystem som normalt medföljer pannorna vilket reducerar kostnaden för systemet.
Detta ökar även driftsäkerheten eftersom de medföljande kontrollsystem kan vara av ett annat
märke än be�ntliga system och samkörning av olika kontrollsystem kan leda till fel.

Enligt enlinjeschemat i Figur 24 tar magnetiseringssystemet sin e�ekt direkt från generatorn.
Om kontrollsystemet regeras med spänningen krävs med andra ord ingen reservkraft vilket är
fallet med kontroll via resistansen då det medföljande reglersystemet används. Som styrsignal
för spänningsregulatorn bör di�erensen mellan e�ektbörvärdet och e�ekten från generatorn
användas. E�ekten mäts enligt enlinjeschemat efter generatorn och kan således användas i
regulatorn utan behov av ytterligare installationer.

I System 3 - elementpannan kan samtliga tubelement hållas inkopplade då reglering sker med
spänningen vilket innebär att resistansen endast varierar med temperaturen i kanthaltråden.
Resistansen ökar med temperaturen vilket medför att spänningen måste ökas enligt ekvation
8.

Resistansen i System 1 - elektrodpannan och System 2 - fria elektroder beror på konduk-
tiviteten. I de slutna pannsystemen varierar konduktiviteten mycket lite. I System 2 - fria
elektroder varierar konduktiviteten mellan 5,78-13,7 ms/m. Arean (A) och längden på leda-
ren (l) hålls som tidigare förklarats konstanta vilket innebär att spänningen måste varieras
enligt ekvation 7. Även e�ekten P är konstant. Då samtliga konstanter �yttas till vänsterledet
gäller:

P1fasl

A
= σminU

2
max

P1fasl

A
= σmaxU

2
min

vilket förenklas till:

σminU
2
max = σmaxU

2
min ⇐⇒ σmin

σmax
=

U2
min

U2
max
⇐⇒ Umin =

√
σmin

σmax
Umax ⇐⇒ Umin = 0, 65 · Umax

P - aktiv e�ekt, l - ledarens längd, A - ledarens area, σvmin - lägsta uppmätta konduktivi-
tet, σvmax - högsta uppmätta konduktivitet, Umin - terminalspänning vid högsta uppmätta
konduktivitet, Umax - terminalspänning vid lägsta uppmätta konduktivitet.

Resultatet visar att terminalspänningen vid högsta uppmätta konduktivitet är 35 % under
terminalspänningen vid lägsta uppmätta konduktivitet. Det är denna variation av spänningen
som spänningsregulatorn måste uppnå om System 2 - fria elektroder installeras.

48



5.3.5 Placering och installation av dumplasten

I detta stycke utreds hur installationen av dumplasten bör genomföras och var den bör
placeras. Figur 22 visar en schematisk överblick över maskinhallen samt möjlig placering och
installation av dumplasten.

�

�

��

�

Maskinhall

��

�

� �

	 �


Figur 22: Schematisk installation av dumplast i maskinhallen samt inkoppling till 6,3 kV
ställverk 1 trappa ned. Kylvattenledningen går från magasinet ned till utloppet. 1 - Dumplast.
2 - Kylvattenledning. 3 - 6,3 kV trefaskabel. 4 - Generator 1. 5 - Generator 2. 6 - 6,3 kV
ställverk 1 tr. ned. 7 - Generatorbrytare 04. 8 - Generatorbrytare 05. 9 - Dumplastbrytare
G2-DLB. 10 - Dumplastbrytare G1-DLB. 11 - Kontrollrum.

Utrymmets som krävs för System 1 - elektrodpannan och System 3 - elementpannan med
tillhörande utrustning framgår av Tabell 18. För System 2 - fria elektroder är utrymmet inte
en begränsande faktor i det fall elektroderna placeras i vattendraget. Eftersom pannorna är
skrymmande är maskinhallen en lämplig lokal. Den mest lämpliga platsen för dumplasten
är längst bort i maskinhallen vid generator 2 i Figur 23 eftersom ytan mellan generatorerna
saknar bärande bjälklag. Värmeväxlaren bör placeras på samma yta i maskinhallen. Den
roterande hjälpmataren monteras bort i samband med renoveringen och dumplatsen placeras
i hörnet bredvid pelaren. Kablar till 6,3 kV ställverket kan dras längs väggen vidare ner i
källaren enligt Figur 22. Transformatorn bör placeras bredvid dumplasten i maskinhallen
alternativt i 6,3 kV ställverket en trappa ned. Om System 2 - fria elektroder föredras bör
elektroderna placeras vid utloppet på stationens baksida eftersom inga lämpliga schakt �nns.
Placeringen är lämplig eftersom en gångbro går från strandkanten fram till isluckan vilket
kan ge skydd mot drivgods.
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Tabell 18: Fysiska mått för de olika lösningarna i m samt vikt i ton.
Höjd Bredd Djup Vikt (inkl.

vatten)

System 1 -
elektrodpanna

4,2 3,7 2 9,5

- Värmeväxlare 2 2 1 -

System 3 -
Elementpanna

2,3 4,5 2,1 10,5

- Transformator 2,5 3 1,5 13

Figur 23: Vänster: Placering av dumplastsystemet i maskinhallens bortre hörn. Den roterande
mataren, som visas på bilden, monteras ned vid renoveringen under 2015. Höger: Maskin-
hallen sedd från ingången. Dumplasten placeras till vänster om generator 2 längst bort i
bilden.

Enlinjeschemat i Figur 24 visar var dumplasten bör anslutas i Ängabäck. Figuren gäller för
System 1 - elektrodpannan och System 2 - fria elektroder men för System 3 - elementpannan
tillkommer en transformator mellan dumplasten och dumplastbrytaren.
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Figur 24: Enlinjeschema för inkoppling av dumplast i form av elektrodpanna. Om System
3 - elementpannan väljs som lösning tillkommer transformatorer mellan JK1 samt JK2 och
dumplasten. Följande förkortningar används: DL - Dumplast, G1-DLB - Dumplastbrytare för
Generator 1 , G2-DLB - Dumplastbrytare för Generator 2 , JK1-4 - Jordkopplare 1-4 används
vid underhåll för att bryta strömmarna genom att koppla ned till jord, T1 - transformator i
50 kV ställverk utomhus.

Dumplasten kopplas in före generatorbrytare 04 respektive 05 samt jordkopplare F4GJ och
F5GJ så att generatorn vid behov kan kopplas bort från 6 kV ställverket. Strömtransforma-
torerna I4 och I5 samt spänningstransformatorerna E4 och E5 bör inte kopplas ur då detta
kan lösa ut di�erentialskydd och underspänningsskydd som i så fall måste inaktiveras. Vid
nätbortfall är hela 6,3 kV bussen strömlös vilket kopplar bort spänningstransformatorn E1.
E1 är kopplad till över- och underfrekvensskydden som kan behöva inaktiveras då stationen
startas för ö-drift.

5.3.6 Sammanfattning

System 2 - fria elektroder är tekniskt sett minst komplex vilket påverkar driftsäkerheten po-
sitivt. Samtidigt �nns ingen tidigare drifterfarenhet att ta del av och pannleverantörerna som
även designar elektroderna förhåller sig skeptiska till lösningen. Detta beror dock troligtvis
på att man saknar erfarenhet av förfrågningar som endast omfattar elektroder. Praktiska
prover bör genomföras och om dessa visar på tillförlitlig drift rekommenderas System 2 - fria
elektroder. Driftsäkerheten hos elektrod- och elementpannan kan anses likvärdiga eftersom
respektive panna kan förenklas avsevärt vid drift mot dumplasten. Skillnaden utgörs främst
av spänningsnivån då elementpannan matas med lågspäning vilket kräver en transformator
och kraftigare kablar och bussar för att hantera större strömmar. Om dessa dimensioneras
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korrekt bör driften vara lika säker som för elektrodpannan. Den e�ekt som anläggningen
levererar vid klass I-�ödet påverkar valet av dumplastsystem eftersom elementpannor endast
levereras upp till 5 MW enligt Leverantör A.

Samtliga dumplastsystem kräver tillgång till reservkraft. Störst är behovet i System 1 -
elektrodpanna på grund av cirkulationspumpen som kräver 15 kW samt System 3 - element-
pannan på grund av kontrollskåpet som kräver 3,7 kW. Minst reservkraft krävs i System 2
- fria elektroder som troligtvis endast behöver reservkraft i form av en spänningssignal som
stänger eller öppnar dumplastbrytaren.

För System 2 - fria elektroder krävs att spänningen regleras kan regleras med 35 %. Genera-
torn kan leverera spänning under märkspänning utan att ta skada vilket gör att variationen i
konduktivitet bör vara möjlig att hantera då elektroderna dimensioneras för drift vid lägsta
uppmätta konduktivitet σvmin= 5,78 mS/m eller lägre. På detta sätt överskrids inte märk-
spänning.

Dumplastsystemet bör placeras i maskinhallen bredvid generator 2. Installation av dumplas-
ten bör ske mellan spänningstransformator E4 och generatorbrytare 04 samt E5 och 05.

5.4 Miljöpåverkan

Dumplastteknikens miljöpåverkan bör undersökas innan en installation sker. Enligt Miljö-
balken 9 kap 1 � kräver all vattenverksamhet tillstånd från mark- och miljödomstolen.39

Tillstånd att bedriva vattenverksamhet �nns redan i fallet Ängabäck i och med vattendo-
men. Om dumplasten anses bryta mot vattendomen måste dock en ny ansökan om tillstånd
genomföras, i övriga fall räcker det med en anmälan till Länsstyrelsen. System 1 - elektrod-
pannan och System 3 - elementpannan påverkar miljön genom ökad lokal uppvärmning av ån
vid kylvattenutsläppet samt genom att kylvatten tas från magasinet vilket kan led till dom-
brott. Ökad vattentemperatur kan påverka faunan i vattendraget och vattendomen begränsar
det tillåtna �ödet genom stationen och därmed även dumplasten. System 2 - fria elektroder
leder en ström genom åvattnet och bör därför placeras i något av stationens schakt snarare
än direkt i vattendraget. För ett ge en kvantitativ uppskattning av miljöpåverkan beräknas
temperaturen på kylvattnet samt kylvatten�ödets storlek. De data som används visas i Tabell
19.

39Miljöbalken. 1998.

52



Tabell 19: Data för beräkningar av dumplastens miljöpåverkan från Leverantör A. Kylvattnet
antas värmas mellan 10-30 °C. Maximal diameter för kylvattenledningen är 150 mm.

Mått Enhet

Temperaturskillnad för kylvattnet,∆T = tk1 − tk2 10-30 °C

Speci�k värmekapacitet för vatten, cv 4187 J/kg·K

Densitet för vatten, ρv 1000 kg/m3

Kylvattenledningens diameter (DN150) 150 mm

tk1 - kylvattnets temperatur innan värmeöverföring, tk2- kylvattnets temperatur efter vär-
meöverföring, DN150 - sekundärledningens maximala diameter enligt Leverantör A.

Ekvation 10 gäller för värmeöverföringen i elementpannan i System 3 - elementpannan samt
för värmeväxlaren i System 1 - elektrodpannan och från denna kan mass�ödet ṁk genom
pannan beräknas.40 Med mass�ödet givet kan volym�ödet Q och �ödeshastigheten v beräknas
med hjälp av ekvation 11 samt:

v =
Q

A
(17)

v - �ödeshastighet, Q - �öde, A - tvärsnittsarea för kylkretsen.

Enligt beräkningar redovisade i 5.2 är den totala e�ekten från anläggningen P= 3,74 MW
vid de förhållanden som råder vid klass I-�ödet vilket avrundas till 4 MW för att erhålla
ett konservativt värde på beräkningarna. Enligt Leverantör A hettas kylvattnet normalt upp
mellan 20-30 °C och kylvattnets �ödeshastighet överstiger normalt inte 2-3 m/s. Volym�ödet
och �ödeshastigheten beräknas för tre olika ΔT och resultaten sammanställs i Tabell 20.

Tabell 20: Kylvattnets volym�öde i m3/s och �ödeshastighet i m/s vid tre olikaΔT. Storleken
på volym�ödet taget från magasinet ger en uppfattning om miljöpåverkan i form av ökad
vattenföring samt uppvärmning.

ΔT=10 ΔT=20 ΔT=30 °C

Volym�öde 0,096 0,048 0,032 m3/s

Flödeshastighet 5,4 2,7 1,8 m/s

40Alvarez. 2006.
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Funktionsprovning av avbördningssystemen ska enligt RIDAS utföras minst årligen.41 Den
genomförs med fördel på våren då vattnet är kallare vilket begränsar temperaturen på vatt-
net som släpps ut från dumplasten. Drifttemperaturen i pannan bestäms av användaren och
sätts mellan 5-130 ºC. Vattentemperaturen i Lagan varierar mellan 0-23 °C med medeltem-
peraturen 10 °C enligt Figur 25.42 Således borde ΔT mellan 20-30 °C vara möjliga. Teoretisk
maxtemperatur på kylvattnet blir då 53°C.
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Figur 25: Temperatur i Lagan 2001-2013. Högsta uppmätta temperatur kombinerat med
teoretiskt högsta temperaturskillnad på kylvattnet ger högsta kylvattentemperatur.

5.4.1 Sammanfattning

Beroende på ΔT krävs ett �öde mellan 0,032-0,096 m3/s och en �ödeshastighet mellan 1,8-
5,4 m/s. ΔT = 10 °C kräver en �ödeshastighet på 5,4 m/s och bedöms därför som orimlig.
Maximalt kylvattenbehov är i detta fall 0,048 m3/s vilket utgör 0,074 % av Lagans me-
delvattenföring vid Ängabäck på 65 m3/s och 0,04 % av utbyggnadsvattenföringen på 120
m3/s.

Behov att köra dumplasten kontinuerligt uppstår endast vid extrema �öden och de stora
vattenmängderna vid dessa gör att värmekällan späds ut kraftigt. Skadan från uppvärmning

41RIDAS. 2012.
42SLU. 2014.
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är för övrigt kraftigt underordnad den skada som kan uppstå om klass I-�ödet överstiger
stationens avbördningskapacitet. Även vid naturligt �öde i älvfåran blir all fallhöjd förr
eller senare till värme genom friktion mot stenar och botten. Av denna anledning bedöms
miljöpåverkan från uppvärmningen som begränsad. Utsläpp av varmvatten till vattendraget
sker dessutom även vid normaldrift då generatorn kyls.

Efter konsultation med Länsstyrelsen i Kronoberg samt Miljökoordinator på Statkraft, Sol-
lefteå anser författaren att System 1 - elektrodpannan och System 3 - elementpannan bör
vara genomförbar inom ramen för existerande vattendom så länge utbyggnadsvattenföringen
på 120 m3/s inte överskrids. System 2 - fria elektroder kommer möjligtvis att kräva en ny
ansökan om tillstånd hos mark- miljödomstolen.

5.5 Ekonomisk utvärdering

Den ekonomiska utvärderingen bygger på o�erter från ledande leverantörer av panntillverkare
på den nordiska marknaden. Innehållet i o�erterna sammanställs i Tabell 21. Leverantörerna
ställer sig tveksamma till System 2 - fria elektroder och inga o�erter kunde tas in. Kostnaden
i fallet Ängabäck uppskattas istället baserat på en tidigare studie genomförd av Dumrese
2014 med data från Leverantör A. Studien visar att kostnaden för System 2 - fria elektroder
är 28 % lägre än för System 1 - elektrodpannan.43

Dumplastbrytare, jordkopplare, reläskydd, pumpar på sekundärsidan, värmeväxlare, trans-
formator samt kontrollsystem för dumplasten upphandlas av tredje part. Priser för dessa
komponenter exkluderar leverans och installation. Kostnad för dumplastens kontrollsystem
har inte tagits in eftersom speci�kationer för systemet inte har tagits fram. Kontrollsystem
för pannan inkluderas i o�erten från pannleverantören.

Totalpris för elektrodpannan anges för två fall, inkoppling av en respektive två generatorer.
Då två generatorer kopplas till samma tryckkärl ökar priset eftersom en större panna och två
uppsättningar elektroder krävs. För att elektroderna ska få plats ökar Leverantör B storleken
på pannan till 20 MW. Enligt Leverantör A ökar priset då med 50-60 % och enligt Leverantör
B med 10-20 %. Den stora variationen mellan leverantörer gör att kostnaderna endast bör
ses som indikatorer.

O�erterna inkluderar inte inkoppling vid högspänningssidan, kabeldragning till pannan eller
kylvattenledning. Tillkommer gör även 400 V försörjning av pannan. O�erterna kommer
att ändras eftersom varje installation är unik och anbudens giltighet är begränsade till 30
dagar och således har gått ut när denna rapport publiceras. Dumplasten upphandlas som en
totalentreprenad vilket gör att leverantören i o�erten tagit höjd för oförutsedda utgifter.

43Dumrese. 2014.
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Tabell 21: Kostnadsjämförelse av de olika dumplastsystemen för en respektive och två ge-
neratorer i MSEK exkl. moms. Installation och drifttagning inkluderas av Leverantör A och
B.

Leverantör A
- Elektrod-

panna

Leverantör B
- Elektrod-

panna

Leverantör A
-

Fria
elektroder

Leverantör A-
Elementpanna

5 MW

Leverantör C-
Elementpanna

4 MW

Panna, tre
elektroder och
primärkrets

3,6 3,6 2,6 - -

Panna, sex
elektroder och
primärkrets

5,4 4,3 3,9 2 1,6

Pumpar 0,1 0,045 - - -

Värmeväxlare 0,2 Inkluderas - - -

Dumplastbrytare,
jordkopplare,
reläskydd, en
generator

0,33 0,33 0,33 - -

Dumplastbrytare,
jordkopplare,
reläskydd, två
generatorer

0,66 0,66 0,66 0,66 0,66

Transformator,
olja, exkl.
installation

- - - 1 1

Installation Inkluderas Inkluderas - Inkluderas Inkluderas ej

Totalt pris, tre
elektroder

4,2 4,0 2,9 - -

Totalt pris,
sex elektroder

6,4 5,0 4,5 3,7 3,3

5.5.1 Kostnad - nytt utskov

Alternativet till avbördning via dumplast är konstruktion av nya utskov. Av denna anledning
jämförs kostnaden för ett nytt utskov i Ängabäck med kostnaden för de olika dumplastsyste-
men. I skrivande stund har Statkraft dock inte tagit in o�erter för nya utskov i fallet Änga-
bäck. Istället används Statkrafts anläggning Viforsen i Ljungan som underlag. Ett nödutskov
i en av fyllningsdammarna har konstruerats vilket beräknas öka avbördningskapaciteten med
350 m3/s. Kostnaden för projektet visas i Tabell 22. Viforsens nödutskov projekterades 2007
och för att göra si�rorna jämförbara med o�erterna från panntillverkarna genomfördes en
indexreglering med data från SCB.44 På så vis tas hänsyn till variationer i pris orsakade av
råvarupriser, in�ation m.m. Appendix A visar de kategorier som användes vid indexregle-
ringen. Senaste tillgängliga index är för 2013. Kostnaderna korrigerades ytterligare eftersom

44SCB. 2014.
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avbördningsbehovet vid Ängabäck är 152 m3/s vilket är mindre än Viforsens 350 m3/s. Juste-
ringsfaktor sätts således till 152

350
= 0, 434 och multipliceras med Kostnad 2013 för att erhålla

Justerad kostnad för Ängabäck.

Tabell 22: Indexreglerad kostnad för nödutskov vid Viforsen i MSEK samt justerad kostnad
för Ängabäck.

Kostnad
2007

Indexreglering Kostnad
2013

Justerad kostnad
för Ängabäck

Luckentreprenad 2,6 0,1 2,7 1,2

Byggentreprenad 44,5 6,1 50,6 22

Konsulter
m.m.

7,5 0,7 8,2 3,6

Totalt 54,6 - 61,6 26,8

Kostnaderna för nödutskovet uppstår främst under byggarbetet och vid hantering av jord-
och stenmassor. Dessa aktiviteter kräver tillstånd från mark- och miljödomstolen vilket är
tidskrävande. Vid berg- och markarbeten tillkommer även många okända faktorer vilket gör
kostnadsuppskattningar osäkra. Projektet i Viforsen är ett bra exempel då slutgiltig kostnad
55 MSEK vida översteg budgeten på 22 MSEK. Mekaniska arbeten såsom konstruktion av
en ny lucka eller installation av dumplasten präglas inte av samma osäkerhet vilket gör
prisuppskattningarna säkrare.

I det fall ett nytt utskov inte är nödvändigt och det är tillräckligt att sänka utskovströsklarna
krävs nya luckor samt konstruktionsarbete och konsulttjänster. Driftstopp behöver troligen
även införas vilket innebär uteblivna intäkter. En ny lucka kostar enligt Tabell 22 1,2 MSEK
och Ängabäck har två utskov vilket ger en totalkostnad på 2,4 MSEK endast för luckorna
plus övriga kostnader. Det �nns även en risk att priset på luckentreprenaden är för lågt.
Utskovsluckor kostar uppskattningsvis mellan 85000-100000 SEK/m2och Ängabäcks luckor
har en area på 42 m2 vardera vilket ger en total kostnad på 7-8,2 MSEK. Enligt dessa
si�ror är samtliga dumplastsystem ekonomiskt försvarbar även i fallet med sänkta trösklar
och nya utskovluckor. Utöver kostnaden innebär arbeten utförda på utskoven en risk för
dammsäkerheten eftersom avbördningskapaciteten begränsas under arbetets tid. Denna risk
uppstår inte om en dumplast för avbördning installeras.

5.5.2 Sammanfattning

Kostnaden för dumplastsystemet är avsevärt lägre än kostnaden för ett nödutskov. Det dy-
raste dumplastsystemet kostar enligt o�erterna 6,4 MSEK vilket innebär en besparing på
över 20 MSEK jämfört med kostnaderna för ett nytt nödutskov. Dessutom förefaller kost-
naderna i Tabell 21 vara höga i jämförelse med tidigare studier genomförda av Vattenfall.
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Kostnaden för System 1 - elektrodpannan inklusive brytare och värmeväxlare blir enligt stu-
dien 5 MSEK för en anläggning på 40 MW vilket motsvarar kostnaden för samma system i
Ängabäck kraftstation som är �era gånger mindre till storleken. Kostnaden för System 2 -
fria elektroder blir enligt samma studie 3,6 MSEK. Det �nns således goda skäl att utvärdera
kostnaderna ytterligare om en installation blir aktuell.45

System 3 - elementpannan innebär lägst kostnad följt av System 2 - fria elektroder. Eftersom
o�erterna exkluderar kabeldragning kommer den totala kostnaden för System 3 - element-
pannan att öka mer än de övriga systemen. Detta beror på att de höga strömmar som uppstår
kräver kraftigare och dyrare kablar och bussar.

Beroende på vilka prisuppgifter som används kan dumplastsystemen även innebära en lägre
kostnad än nya utskovluckor.

5.6 Aggregatets tillgänglighet

En hög tillgänglighet hos aggregatet är en förutsättning för säker avbördning genom turbi-
nerna. Statistik över driftstopp �nns tillgänglig från 2009-2014 och presenteras i Tabell 23.
Endast begränsade slutsatser kan dock dras med en kort dataserie. Den verkliga tillgänglig-
heten är troligtvis något lägre än statistiken visar eftersom alla driftstopp inte rapporteras
in. Tillgängligheten indelas i planerade och oplanerade driftstopp. Driftstoppen är till 85 %
planerade, 14 % oplanerade och 0,4 % orsakade av fel i det externa nätet. Planerade drift-
stopp består huvudsakligen av olika typer av driftordrar inklusive smörjning av turbinen två
gånger per år. Med driftorder avses olika typer av schemalagda reparations- och underhålls-
arbeten. Generator 1 och 2 förkortas till G1 respektive G2. Tillgängligheten avser dock hela
aggregatet inklusive turbin.

Tabell 23: Tillgänglighet för generator 1 och 2 för åren 2009-2014.
Otillgänglighet [h] Otillgänglighet [%] Tillgänglighet [%]

Planerad otillgänglighet (85 %) 2759 2,6 97,4

Oplanerad otillgänglighet (14 %) 465 0,4 99,6

-Varav isproblem 304 0,3 -

-Varav andra problem* 161 0,2 -

Externt nät (0,4 %) 14 0,0 -

Sammanlagd G1 & G2 3238 3,1 96,9

Endast G1 2665 5,1 94,9

Endast G2 573 1,1 98,9

*Andra problem inkluderar höga nivåer av läckvatten, rensning av grindar, oljeläckage m.m.

45Dumrese. 2014.
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Tillgängligheten för G1 är lägre än för G2 eftersom G1 stod stilla 14/6 - 3/9 2010 på grund av
läckage från kolboxen. Under ingreppet hittade man dessutom ojämnheter på axeln som kolet
tätar mot vilket gjorde att driftstoppet förlängdes �era gånger. Den sammanlagda tillgänglig-
heten är 96,9 % vilket är normalt för Statkrafts anläggningar. Vid antagandet att tidpunkten
för de extrema �ödena går att förutsäga kan arbeten som innebär driftstopp planeras i syfte
att undvika �ödestopparna. I detta fall kan de planerade driftstoppen bortses ifrån. Otill-
gängligheten utgörs då endast av oplanerade driftstopp vilket ger en total tillgänglighet på
99,6 %

De oplanerade driftstoppen i Ängabäck orsakas främst av isproblem i form av kravis eller
fastfrysning. För att avbördning via dumplast ska kunna ske med full säkerhet är det viktigt
att kravis inte uppstår samtidigt som klass I-�ödet. Figur 26 visar �ödet i Lagan vid Ängabäck
och Tabell 24 visar de datum då driftstopp orsakade av isproblem inträ�at vid stationen.
Figur 26 visar att isproblem kan sammanfalla med �ödestopparna vilket innebär reducerad
dammsäkerhet.

Tabellen visar på låga lufttemperaturen i samband med uppkomsten av kravis och fast-
frysning vilket är väntat. Vid låga lufttemperaturer sker ingen avsmältning av eventuella
snömagasin vilket är en förutsättning för att klass I-�ödet ska bildas.46 Således bör risken för
isproblem i samband med klass I-�ödet vara begränsad. Klass II-�öden kräver inte någon av-
smältning och kan av denna anledning inträ�a vid olika tidpunkter på året. Därmed kan klass
II-�ödet sammanfalla med kravis vilket reducerar avbördningskapaciteten via dumplasten då
avbördning via turbinerna inte är möjlig. .

I övrigt har driftstoppen vid Ängabäck främst orsakats av fel på turbinen och andra orsaker
som vattenläckor medan generatorn har hög tillgänglighet. För att uppnå klass I-�ödet be-
höver både turbin 1 och 2 användas för avbördning men om endast en turbin kan kopplas in
mot dumplasten bör turbinen kopplad till G2 väljas på grund av dess högre tillgänglighet.

Tabell 24: Driftstopp orsakade av is för Ängabäck 2009-2014.
Startdatum Slutdatum Lufttemperatur [ºC]

2010-11-29 2010-12-02 -5,8 -till -10,7

2011-02-16 2011-02-16 -3,0

2012-01-30 2012-02-02 -4,9

2014-01-20 2014-01-23 -2,7

46Svensk Energi, m.�. 2007.
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Figur 26: Flöde i Lagan vid Ängabäck kraftstation med rödmarkeringar för perioder med
driftstopp orsakade av is. Driftstoppen sammanfaller till viss del med �ödestopparna.

5.6.1 Sammanfattning

Hög tillgänglighet hos aggregatet är en förutsättning för avbördning via dumplast. För Änga-
bäck är tillgängligheten 96,9 % men kan ökas till 99,6 % i det fall tidpunkten för det extrema
�ödet kan förutsägas och de planerade driftstoppen anpassas därefter. Isproblem vid låga luft-
temperaturer utgör de vanligaste oplanerade driftstoppen och dessa riskerar att sammanfalla
med �ödestopparna. Avsmältning är dock en förutsättning för bildandet av klass I-�öden och
av denna anledning anses risken för �ödesbegränsningar orsakade av isproblem under klass
I-�ödet vara låg.
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6 Sammanfattning av resultat

Detta avsnitt sammanställer de viktigaste punkterna i Avsnitt 4 - Analys och 5 - Fallstudie
och bygger på de sammanfattningar som presenterats löpande i dessa avsnitt. Diskussionen
i Avsnitt 7 utgår från denna sammanställning. Sammanställningen indelas i två delar, en
generell och en speci�k för Ängabäck.

6.1 Generellt

6.1.1 Dammsäkerhet och avbördning

Ett antal krav kan formuleras vad gäller dumplasten som avbördningsanordning som bör
uppfyllas:

Kravspeci�kation - dumplast som avbördningsanordning:

1. Kontinuerlig drift av dumplasten möjlig under klass I-�ödets varaktighet motsvarande
7 dagar.

2. Dumplaste�ekten matchar turbine�ekten för alla tidpunkter i syfte att uppnå drift vid
nominellt varvtal.

3. Manuell aktivering av dumplasten möjlig på stationen samt fjärraktivering från drift-
centralen och automatiskt aktivering vid lastfrånslag.

4. Aktivering av dumplasten sker med full säkerhet och inom disponibel tid.

Då avbördning sker via dumplasten bör samma krav ställas på driftsäkerheten som hos
konventionella avbördningsanordningar. Vid jämförelse framgår att det vid avbördning via
dumplast �nns en större risk för driftbegränsningar eftersom dumplasten kräver att aggrega-
tet är tillgängligt. Det �nns även en större risk för �ödesbegränsningar på grund av drivgods
eftersom intagets tvärsnittsarea är mindre än utskovens. Intaget riskerar även att frysa igen
om kravis bildas. Manövrerbarheten kan dock anses högre för dumplasten eftersom denna inte
påverkas av fastfrysning vilket är fallet med exempelvis utskovsluckor. Dumplasten minskar
även risken för erosion nedströms eftersom hastigheten på vattnet sänks genom vattenvägar-
na.

För att minimera risken för drift- och �ödesbegränsningar har kraftverk som är lämpliga för
avbördning följande egenskaper:

� Hög tillgänglighet hos aggregat - minskar risken för driftbegränsningar.

� Hög installerad e�ekt och �era turbiner - minskar risken för driftbegränsningar.
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� Oförändrad nedre vattenyta - högre nedre vattenyta vid extrema �öden minskar fall-
höjden som bestämmer maximalt �öde genom turbinen.

� Intagsgrind - minskar risken för driftbegränsningar genom att hindra drivgods från att
komma in i stationen och orsaka driftstopp och skador på anläggningen.

� Läns - minskar risken för �ödesbegränsningar på grund av igensättning genom att leda
bort drivgods från intaget.

� Rensningskran - minskar risken för �ödesbegränsningar genom att rensa intagsgrinden
från drivgods.

� Magasin med låg stighastighet - minskar risken för �ödesbegränsningar då anläggning-
en kan stoppas temporärt för att avlägsna drivgods som sugits fast mot intaget. Om
stighastigheten är för hög kan driftstoppet leda till överströmning. Vid planerade drift-
stopp kan den låga stighastigheten ge tid att avsluta arbetet och starta avbördning via
turbin.

� Ingen risk för översvämning på grund av förändringar i nedströms eller uppströms
vattenytor - minskar risken för driftbegränsningar.

Extrema �öden kan medföra att nedströms vatten höjs vilket reducerar fallhöjden och därmed
turbin�ödet. Avbördningskapaciteten via dumplasten reduceras således och dumplastsyste-
met är mer lämpligt för stationer där nedre vattenyta är oförändrad vid extrema �öden.
Då nedströms vattenyta höjs �nns även risk för översvämningar av kraftstationen. Om ma-
skinhallen översvämmas framtvingas driftstopp vilket förhindrar avbördning via dumplast.
Detta är en brist med dumplasttekniken som inte existerar hos utskov vars avbördning sker
oberoende av aggregatets tillstånd.

6.1.2 Dumplasttekniken

Vad gäller den tekniska utformningen av dumplastsystemet önskas vid avbördning ett så
enkelt och robust system som möjligt i syfte att öka driftsäkerheten.

� System 1 - elektrodpanna är en väl testad teknik som är vanlig inom industrin idag. Sy-
stemet består av elektrodpanna, värmeväxlare, cirkulationspump och dosstation. Elek-
trodpannor levereras upp till 150 MW.

� System 2 - fria elektroder är det minst komplexa systemet men ingen tidigare erfarenhet
�nns att dra nytta av vilket gör att driftsäkerheten är okänd.

� System 3 - elementpannan är även det en etablerad teknik som används inom industrin.
Drift sker vid lågspänning vilket gör att en transformator krävs mellan generator och
dumplast. Elementpannor levereras upp till 5 MW.
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Tabell 25 sammanfattar fördelarna och nackdelarna för de olika dumplastsystemen.

Tabell 25: Sammanfattning av fördelar och nackdelar för de tre utvärderade dumplastsyste-
men.
System 1 - elektrodpanna System 2 � fria elektroder System 3 - elementpanna

Komplext system Enkelt system Komplext system

Etablerad teknik Oprövad teknik Etablerad teknik

Testad som dumplast Miljöpåverkan

Samtliga system uppfyller kravet på kontinuerlig drift under klass I-�ödets varaktighet. Ele-
mentpannan och elektrodpannan introducerar dock relativt komplexa tekniska system i form
av pannorna. Avbördningen och dammsäkerheten beror på tillgängligheten hos varje kom-
ponent i systemen. Utnyttjande av fallhöjden för kylning inverkar därför positivt på damm-
säkerheten eftersom antalet komponenter reduceras då ingen cirkulationspump krävs på se-
kundärsidan. För övriga essentiella komponenter bör, om möjligt, redundans införas. För
elektrodpannan är det rimligt att installera två cirkulationspumpar på primärsidan samt två
dosstationer eftersom de är förknippande med låga kostnader. Jämfört med elektrodpannan
kräver elementpannan ett mindre komplext sekundärsystem. Inget behov �nns av värmeväx-
lare eller cirkulationspump men å andra sidan krävs en transformator mellan generator och
dumplast. System 2 - fria elektroder är minst komplex men ingen tidigare erfarenhet �nns
att dra nytta av vilket gör att driftsäkerheten är okänd.

6.1.3 Kontrollsystemet

För att System 1 - elektrodpanna och System 2 - fria elektroder ska fungera som dumplast
krävs att e�ekten som utvecklas i dumplasten regleras med generatorns terminalspänning.
Detta beror på att konduktiviteten i vattnet varierar vilket påverkar e�ekten. Spänningsre-
gleringen gör det även möjligt att reducera pannornas komplexitet då antalet rörliga delar
minskas. I System 1 - elektrodpanna kan spelmaskiner och vajrar för reglering av skärmarna
tas bort och för System 3 - elementpannan kan kontaktorerna tas bort. Som styrsignal bör
e�ekten användas. Regleringen kräver dock utökning av spänningsregulatorns funktioner och
parametrarna för denna regulator måste bestämmas vilket ligger utanför omfånget för detta
arbete. Testanläggningen i Porjus regleras med spänningen och ett liknande kontrollsystem
bör vara möjligt att ta fram för dumplasten som avbördningsanordning.

Kravet på automatisk aktivering vid lastfrånslag fungerar som ett säkerhetssystem i det fall
manuell aktivering eller aktivering via driftcentralen inte går att genomföra.

Följande kravspeci�kation kan formuleras för kontrollsystemet:

Kravspeci�kation - kontrollsystemet
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� Drift vid nominellt varvtal med dumplast aktiverad.

� Manuell aktivering, vid stationen samt från driftcentral, av dumplast för avbördning.

� Automatisk aktivering av dumplast vid lastfrånslag.

� Ö-drift samt start dödnätsstart är möjligt.

6.2 Ängabäck

Klass I-�ödet vid Ängabäck kraftstation beräknas vara 667 m3/s och den totala avbörd-
ningskapaciteten 515 m3/s inklusive isluckan. Avbördningsbehovet är således 152 m3/s. Käl-
larplanet översvämmas då nedre vattenyta stiger på grund av klass I-�ödet men risken att
maskinhallen översvämmas är liten.

Ängabäck kraftstation uppnår inte det dimensionerande �ödet trots att en dumplast instal-
leras och avbördning sker genom båda turbiner. Det modellerade klass I-�ödet är 38 m3/s
högre än den totala avbördningen. Turbin�ödet begränsas av att nedre vattenyta höjs vid
klass I-�ödet till 114 m3/s.

Det maximala turbin�ödet utgör ungefär 20 % av klass I-�ödet för Statkrafts klass I-anläggningar
i Lagan. I de fall di�erensen mellan klass I-�ödet och den totala avbördningskapaciteten är
större än 20 % krävs med andra ord nya utskov eller en kombination av nya utskov och
dumplast. Dumplastens användbarhet som avbördningsanordning minskar då nedre vatten-
yta stiger. I fallet Ängabäck reduceras turbin�ödet med 16,5 m3/s då nedre vattenyta ökar.
I det fall nedre vattenyta varit opåverkad hade en dumplast för avbördning varit tillräcklig
för att uppfylla klass I-�ödet.

Samtliga dumplastsystem kräver tillgång till reservkraft. Störst är behovet i System 1 -
elektrodpanna på grund av cirkulationspumpen som kräver 15 kW samt System 3 - element-
pannan på grund av kontrollskåpet som kräver 3,7 kW. Minst reservkraft krävs i System 2
- fria elektroder som troligtvis endast behöver reservkraft i form av en spänningssignal som
stänger eller öppnar dumplastbrytaren.

I fallstudien framgick att spänningen måste kunna varieras omkring 35 %, i det fall System
2 - fria elektroder installeras, för att kompensera för variation i konduktivitet i Lagan.

För System 1 - elektrodpannan och System 3 - elementpannan uppstår miljöpåverkan då
uppvärmt vatten släpps ut i vattendraget. Baserat på temperaturdata från 2001 och framåt
framgick att det utsläppta vattnets temperatur som mest uppgår till 53 °C om dumplasten
används. Kylvatten�ödet är mycket lågt i jämförelse med utbyggnadsvattenföringen, 0,048
m3/s jämfört med 120 m3/s, vilket gör att dessa system troligtvis inte kräver någon ansökan
till mark- och miljödomstolen. Vid klass I-�öden är dessutom dombrott något som kan accep-
teras om dammens säkerhet hotas. I System 2 - fria elektroder leds en ström genom vattnet
mellan elektrod och neutralpunkt vilket innebär en påverkan på miljön som kan kräva en ny
ansökan hos mark- och miljödomstolen.
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Kostnadsutvärderingen visar att:

� System 1 - elektrodpanna är dyrast, 5-6,4 MSEK följt av

� System 2 - fria elektroder, 4,5 MSEK och

� System 3 - elementpannan 3,3-3,7 MSEK.

Jämfört med tidigare studier är kostnaderna markant högre vilket gör nya o�erter bör tas in
i anslutning till en eventuell installation. Eftersom samtliga priser exkluderar kabeldragning
ökar kostnaden för System 3 - elementpannan mer än kostnaden för de andra systemen på
grund av högre strömmar.

Kostnaden för samtliga dumplastsystem är avsevärt lägre än kostnaden för ett nödutskov. Det
dyraste dumplastsystemet kostar enligt beräkningarna 6,4 MSEK vilket innebär en besparing
på över 20 MSEK jämfört med kostnaderna för ett nytt nödutskov.

Samtliga dumplastsystem innebär en reducerad kostnad jämfört med konstruktion av ett nytt
utskov. Beroende på vilka prisuppgifter som används kan dumplastsystemen även innebära
en lägre kostnad än nya utskovluckor.

Den sammanlagda tillgängligheten för aggregaten är 96,9 % men majoriteten av driftstoppen
är planerade. I de fall klass I-�ödet är möjligt att förutsäga kan de planerade driftstoppen
genomföras under de delar av året som inte förknippas med extrema �öden. Tillgängligheten
blir då 99,6 % eftersom den endast begränsas av de oplanerade driftstoppen. De oplanerade
driftstoppen orsakas primärt av kravis vilket uppstår vid negativ lufttemperatur. En förut-
sättning för bildandet av klass I-�öden är hög avsmältning av snö vilket innebär att kravis
troligen inte sammanfaller klass I-�ödet.
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7 Diskussion

Det är författarens bedömning att det �nns möjlighet att använda dumplasttekniken i syfte
att tillräkna turbin�ödet till avbördningskapaciteten. Tekniken förefaller tillräckligt robust,
enkel att hålla i drift och den kräver begränsat underhåll. Därmed avgörs dumplastens lämp-
lighet av aggregatens tillgänglighet samt om skillnaden mellan be�ntlig avbördningskapacitet
och klass I-�ödet är så stor att avbördning genom samtliga aggregat är nödvändig. Om det
dimensionerande �ödet går att förutsäga kan tillgängligheten ökas eftersom de planerade
driftstoppen kan utföras under de delar av året då risken för �ödestoppar är låg. Klass I-
�öden är relativt enkla att förutsäga i norra Sverige eftersom magasinering av nederbörd
i form av snö leder till höga �öden då snön smälter vilket ger upphov till en regelbunden
vår�od. Även i södra Sverige bör klass I-�öden kunna förutsägas eftersom det i förutsättning-
arna för �ödets uppkomst ingår en snörik vinter kombinerat med en sen avsmältning. Klass
I-�ödet byggs upp under några dagars tid vilket ger dammägaren en möjlighet att åtgärda
eventuella driftstopp. På så sätt kan anläggningen tas i drift och avbördningen startas i tid.
Under ett normalår är magasinering i form av snö liten och höga �öden beror i stor utsträck-
ning på regnens storlek och frekvens. Regnen kan inträ�a vid olika tidpunkter på året vilket
kan överraska dammägare. Klass II-�öden går därmed inte att förutsäga och planering av
driftstopp är för dessa �öden svåra att genomföra.

Samtliga utvärderade lösningar uppfyller punkt 1-3 i kravspeci�kationen för dumplasttek-
niken som presenterades i Avsnitt 6.1. Det är dock svårt att de�nitivt avgöra om krav 4
uppnås. eftersom RIDAS inte tillhandahåller någon konkret de�nition av vad full säkerhet
innebär. Det är alltså en bedömningsfråga om dumplasten uppnår acceptabel säkerhetsnivå
men inte uppenbart vad denna bedömning ska baseras på. Nedan diskuteras mer ingående
hur de respektive kraven uppfylls.

1. Kontinuerlig drift möjlig under det dimensionerade �ödets varaktighet - Kontinuer-
lig drift uppnås genom att dumplastsystemet utrustas med en kylkrets. Kylkretsens
utformning varierar beroende på vilken teknik som väljs.

2. Dumplaste�ekten matchar turbine�ekten vid alla tidpunkter i syfte att uppnå drift
vid nominellt varvtal - Detta uppnås lämpligen genom spänningsreglering. Be�ntlig
spänningsregulator kan utnyttjas men måste kompletteras för att hantera drift mot
dumplasten.

3. Manuell aktivering av dumplasten möjlig vid anläggning samt fjärraktivering från drift-
centralen såväl som automatiskt aktivering vid lastfrånslag - Aktivering via fjärrkontroll
kan uppnås på liknande sätt som fjärrdrift av konventionella utskov. Vad gäller manuell
aktivering införlivas denna i reglersystemet vars speci�kationer inte har bestämts men
klart är att funktionen är fullt möjlig att uppnå.

4. Aktivering av dumplasten ska ske med full säkerhet och inom disponibel tid - Vad
gäller krav 4 är det svårt att ge ett de�nitivt svar på om detta uppnås eller inte. Pro-
blematiken härstammar från RIDAS formuleringar och bristen på en konkret de�nition
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av innebörden av full säkerhet och inom disponibel tid. Krav 4 har dock tjänat som
vägledning då de olika dumplastsystemen utvärderats och klart är att driftsäkerheten
höjs då systemets komplexitet begränsas vilket gäller samtliga lösningar. Detta utgör
den viktigaste parametern vid valet av dumplastteknik.

Vad gäller valet av dumplastteknik rekommenderas i första hand System 2 - fria elektro-
der eftersom det är det minst komplexa systemet och endast består av brytare, elektroder
med stålbur samt kontrollsystem. Samtidigt kräver systemet troligtvis tillstånd från mark-
och miljödomstolen och det kan vara svårt att hitta en lämplig plats för installationen. Om
schakt saknas måste elektroderna placeras i vattendraget och kan då skadas av drivgods.
En annan förutsättning för System 2 - fria elektroder är att spänningsreglering av e�ekten
kan genomföras så att variationerna i konduktivitet i vattendraget motverkas. I de fall förut-
sättningarna för detta system inte �nns rekommenderas istället System 1 - elektrodpannan.
Tekniken är beprövad som dumplast av Vattenfall i Porjus. Elektrodpannan och systemet
kan, då det används vid avbördning, förenklas jämfört med leverantörernas standarddesign
eftersom reglering av skärmar inte är nödvändig. Variationen av konduktiviteten i pannan
är begränsad och kan motverkas genom spänningsreglering. För både cirkulationspump och
dosstation kan, och bör, redundans införas. System 3 - elementpannan anses minst lämplig
på grund av de höga strömmar som uppstår under drift med lågspänning men även detta
system uppfyller kraven och dessutom till ett något lägre pris.

Angående framtagandet av klass I-�ödena understryks att de baseras på en rad antaganden
och förutsättningar som kan ändras. Flödeskommitténs riktlinjer är i behov av uppdatering
eftersom den pågående globala uppvärmningen förändrar klimatet, nederbördsmängderna
och därmed klass I-�ödets storlek. Nya riktlinjer publiceras under 2015 men det är oklart om
klimatförändringarna inkorporeras. Klart är dock att nya dimensionerande �öden bör mo-
delleras när bilden av klimatförändringarnas konsekvenser klarnar. Den svenska modellen för
dammsäkerhet är unik eftersom styrningen från myndigheter är så begränsad. Kraftprodu-
centerna har själva valt att ställa sig bakom de riktlinjer som utarbetats för dimensionerande
�öden. Med detta i åtanke kan det �nnas en risk att kostnader spelar en alltför stor roll
i beslut om projekt som ämnar öka avbördningskapaciteten. Med tydligare direktiv från
myndigheter minskar denna risk samtidigt som ökade utgifter för kraftproducenterna medför
högre elpriser för konsumenterna.

Avslutningsvis bör det även understrykas att dammsäkerhetsbranschen är konservativ och
implementation av ny teknik ovanligt. Orsaken är de stora negativa konsekvenser som ris-
kerar uppstå vid dammbrott. Detta medför att det kan ta lång tid innan en dumplast som
avbördningsanordning installeras i ett kraftverk.

7.1 Vidare arbete

Oavsett valet av dumplastsystem är det nödvändigt att genomföra praktiska prov i syfte att
veri�era tillförlitligheten hos dumplasten som avbördningsanordning. Särskilt System 2 - fria
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elektroder är i behov av praktiska prov eftersom tekniken inte har testats i praktiken. De fria
elektroderna bör drifttestas i mindre skala under klass I-�ödets varaktighetstid i vatten där
konduktiviteten varieras i syfte att funktionstesta spänningsregulatorn. Korrosion av elektro-
derna yta bör också följas upp särskilt i vattendrag med hög syrehalt. Dumplastregulatorns
parametrar och utformning måste bestämmas vilket ger underlag som kan användas för att
ta in o�erter på kontrollsystemet. Det bör även bekräftas att transformatorn kan hantera
variabel spänning från generatorn utan att ta skada. Konsekvenserna av att koppla två ge-
neratorer till samma elektrodpanna bör enligt Leverantör A utvärderas innan installation
sker. En risk med en sådan installation är att strömmar uppstår mellan elektroderna hos
respektive generator om dessa inte är i fas.

7.2 Ängabäck

Beräkningarna visar att Ängabäck inte uppnår klass I-�ödet trots installation av en dumplast
och avbördning genom båda turbiner. Av denna anledning är stationen mindre lämplig för en
installation av en dumplast. Den totala avbördningskapaciteten är med dumplasten 38 m3/s
lägre än det beräknade klass I �ödet. För att uppnå klass I-�ödet krävs ytterligare åtgär-
der. Exempelvis kan utskovens trösklar sänkas, fyllningsdammarna höjas eller byggas om till
nödutskov. Att höja avbördningskapaciteten genom åtgärder på utskov eller utskovsluckor
innebär dock en risk eftersom avbördningskapaciteten begränsas under arbetet. Avbördning-
en via turbinerna begränsas av att nedre vattenyta höjs vid klass I-�ödet vilket reducerar
fallhöjden som bestämmer det maximala �ödet genom turbinen. Vid oförändrad nedre vat-
tenyta ökar avbördningskapaciteten via turbin. Detta är således en önskvärd egenskap hos
kraftstationen.

Det är inte möjligt att säkert fastställa storleken på klass I-�ödet. Som visats tidigare kan
det räcka med att dämpningen hos en enda sjö modelleras om för att avsevärt påverka klass
I-�ödets storlek. Frågan är om det är rimligt för dammägare genomföra stora investeringar
för att uppnå riktlinjer som innehåller så hög osäkerhet.

Tillgängligheten hos aggregaten är 96,9 % vilket är ett representativt värde för Statkraft
anläggningar i stort. Majoriteten av de driftstopp som har inträ�at har dessutom varit pla-
nerade. Lämpligheten för avbördning via dumplast blir således en fråga om att avväga risk
mot kostnad. Dumplasten kan innebära stora besparingar men samtidigt visar statistiken att
tillgängligheten är under 100 %.

Dumplastens lämplighet som avbördningsanordning påverkas även av �era andra faktorer.
För att avbördning med dumplasten ska kunna ske med full säkerhet krävs goda förutsätt-
ningar att säkra �ödet genom vattenvägarna. Ängabäck har en intagsgrind och läns vilket
minskar risken för igensättning. Rensningskran saknas dock vilket Statkraft bör investera i
om dumplasten installeras. Kostnaden för dumplasten som avbördningsanordning är avsevärt
lägre än kostnaden för ett konventionellt utskov av samma storlek. Det är i fallet Ängabäck
möjligt att installera två dumplastsystem, ett per generator, till en kostnad som är 14 MSEK
lägre än kostnaden för ett nytt utskov.
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En viktig fråga vid bedömning av dumplastens lämplighet som avbördningsanordning är
huruvida klass I-�ödet och riktlinjerna uppnås genom avbördning via ett eller �era av aggre-
gaten. Avbördning via dumplast är mer lämpligt för stationer med �er turbiner i relation till
aggregatvattenföringen, det vill säga kraftverk designade för att leverera e�ekt. Fler aggregat
innebär att driftstopp kan hanteras utan att avbördningen påverkas genom att dumplasten
kopplas mot det aggregat som �nns tillgängligt. Ängabäck är designat för produktion det vill
säga kontinuerlig drift relativt nära maxe�ekt under stora delar av året vilket innebär färre
turbiner i relation till aggregatvattenföringen och även ett relativt litet magasin. Då ett av
dessa aggregat är otillgängligt stiger övre vattenyta snabbt och risken för överströmning av
dammen ökar vilket gör dumplasten mindre lämplig som avbördningsanordning i Ängabäck.

7.3 Rekommendationer

Nedan följer sammanfattande rekommendationer vad gäller valet av dumplastteknik och de
egenskaper som gör ett kraftverk lämpligt för avbördning via turbin, speci�ka krav på an-
läggningens egenskaper för drift av dumplasten samt förslag på funktionskontroller.

Rekommendationer:

� System 2 - fria elektroder rekommenderas i första hand förutsatt att praktiska prover
visar att säker, kontinuerlig drift är möjlig. System 1 - elektrodpanna rekommenderas
i andra hand och System 3 - elementpanna rekommenderas i tredje hand. Samtliga
lösningar bedöms dock som möjliga.

� Dumplastsystemets driftsäkerhet beror av dess komplexitet som därför bör hållas så
låg som möjligt. I de fall en komponent är essentiell bör redundans införas.

� Avbördning via dumplast lämpar sig bättre för stationer som har följande egenskaper:

� Hög tillgänglighet hos aggregat - minskar risken för driftbegränsningar.

� Hög installerad e�ekt och �era turbiner - minskar risken för driftbegränsningar.

� Oförändrad nedre vattenyta - ökad nedre vattenyta vid extrema �öden minskar
fallhöjden och därmed även det maximala �ödet genom turbinen.

� Intagsgrind - minskar risken för driftbegränsningar genom att hindra drivgods från
att komma in i stationen och orsaka driftstopp och skador på anläggningen.

� Läns - leder bort drivgods från intagsgrinden och minskar på så sätt risken för
�ödesbegränsningar orsakade av igensättningar.

� Rensningskran - rensar intagsgrinden från drivgods och minskar på så sätt risken
för �ödesbegränsningar orsakade av igensättningar.

� Magasin med låg stighastighet - minskar risken för �ödesbegränsningar då an-
läggningen kan stoppas temporärt för att avlägsna drivgods som sugits fast mot
intaget. Vid planerade driftstopp kan den låga stighastigheten ge tid att avsluta
arbetet och starta avbördning via turbin.
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� Ingen risk för översvämning på grund av förändringar i nedströms eller uppströms
vattenytor - minskar risken för driftbegränsningar.

Speci�ka krav på anläggningen:

� Magnetiseringssystem som matas direkt från generatorn för att möjliggöra ö-drift.

� Tillräcklig reservkraftkapacitet för dumplastens kontrollsystem och övriga komponenter
i dumplastsystemet såsom pumpar..

Funktionskontroll för dumplastsystemet:

� Utvärdera regelbundet tillgänglighet hos turbin och generator eftersom avbördningen
är knuten till aggregatets tillstånd.

� Inkludera årlig funktionskontroll av dumplasten i anläggningens DTU-manual. Utskov
bör enligt RIDAS provmanövreras i full skala, det vill säga från stängt läge till fullt
öppet läge. På samma sätt bör dumplasten startas vid låg last och rampas upp till
fullast.

� Genomför testkörning av dumplasten då tillståndskontroll genomförs.
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8 Slutsatser

Baserat på resultaten söker detta avsnitt svara på frågeställningarna.

� Är det möjligt att tillräkna turbin�ödet till avbördningskapaciteten utan att damm-
säkerheten minskar? - Dumplasttekniken förefaller driftsäker och om redundans införs
för essentiella komponenter erhålls ett robust system som inte reducerar dammsäkerhe-
ten. Det �nns dock en rad externa faktorer som riskerar att reducera dammsäkerheten
då avbördning sker via dumplasten. Dessa faktorer är aggregatets tillgänglighet, an-
läggningens förmåga att hantera �ödesbegränsande faktorer som drivgods, det dimen-
sionerande �ödets storlek relativt be�ntlig avbördningskapacitet och stighastighet hos
magasinet. Med rätt förutsättningar och egenskaper hos anläggningen kan dessa risker
reduceras och dumplasten bör kunna användas som avbördningsanordning utan större
konsekvenser på dammsäkerheten.

� Fallstudie Ängabäck:

� Hur genomförs drift och installation av dumplasten? - drift av dumplasten sker
lämpligen genom att utöka funktionerna hos det be�ntliga kontrollsystemet till
att inkludera drift av dumplasten. E�ekten bör styras genom spänningsreglering.
Dumplastsystemet bör installeras i maskinhallen bredvid generator 2.

� Vad är den totala kostnaden för dumplastsystemet? - kostnaden varierar mellan
3,3-6,4 MSEK beroende på val av dumplastteknik. System 3 - elementpanna inne-
bär lägst kostnad följt av System 2 - fria elektroder och System 1 - elektrodpanna.

� Är det lämpligt att installera en dumplast i Ängabäck? - Trots avbördning genom
båda turbiner och fullt öppna utskovsluckor är klass I-�ödet 38 m3/s högre än den
totala avbördningskapaciteten. Turbin�ödet begränsas av fallhöjden som reduce-
ras då nedre vattenyta höjs vid klass I-�ödet. Vidare saknas en rensningskran vid
inloppet och magasinet har hög stighastighet. Av dessa anledningar anses Änga-
bäck kraftstation mindre lämplig för avbördning via turbinerna med hjälp av en
dumplast.
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Appendix A

Flödeskommitténs �ödesdimensioneringsklasser

Flödesdimensionerings-
klass*)

Konsekvens vid dammbrott
(utöver de konsekvenser som
följer av �ödet i sig om
dammen inte rasat)

Avbördningskrav

I � Icke försumbar sannolikhet
för förlust av människoliv eller
annan personskada eller
� Beaktansvärd sannolikhet
för allvarlig skada på viktig
tra�kled, dammanläggning
eller därmed jämförlig
anläggning eller på betydande
miljövärde eller
� Hög sannolikhet för stor
ekonomisk skadegörelse

�Dammanläggningen ska,
utan allvarlig skada på
dammanläggningen, kunna
motstå och framsläppa ett
dimensionerande �öde, som
beräknas enligt anvisningarna
i avsnitt 5 **).
� Dammanläggningen ska vid
dämningsgränsen även kunna
framsläppa ett tillrinnande
�öde med en återkomsttid av
minst 100 år.

II Icke försumbar sannolikhet för
skada på tra�kled,
dammanläggning eller därmed
jämförlig anläggning,
miljövärde eller annan än
dammägaren tillhörig
egendom i andra fall än som
angetts vid
�ödesdimensioneringsklass I.

� Dammanläggningen ska vid
dämningsgränsen kunna
framsläppa ett tillrinnande
�öde med en återkomsttid av
minst 100 år.
� Dammanläggningen ska
dessutom anpassas till ett
�öde som bestäms genom
kostnads-/nyttoanalys.

*) Beteckningen ��ödesdimensioneringsklass� ersätter beteckningen �riskklass� som användes
i Flödeskommitténs slutrapport från 1990.
**) Flödenas återkomsttid kan inte anges med denna metod. Jämförelser med frekvensanalys
indikerar att �öden som beräknas på detta sätt i genomsnitt har återkomsttider över 10 000
år.
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Konsekvenklassi�cering av dammar enligt RIDAS

Konsekvensklass Konsekvens

1A Uppenbar risk för
� förlust av människoliv
� allvarlig skada på viktig tra�kled, viktig dammbyggnad eller jämförlig
anläggning
� allvarlig skada på betydande miljövärde
� stor ekonomisk skadegörelse

1B Icke försumbar risk för
� förlust av människoliv
� allvarlig personskada
Beaktansvärd risk för
� allvarlig skada på viktig tra�kled, viktig dammbyggnad eller jämförlig
anläggning
� allvarlig skada på betydande miljövärde
Uppenbar risk för
� stor ekonomisk skadegörelse

2 Icke försumbar risk för
� beaktansvärd skada på viktig tra�kled, viktig dammbyggnad eller
jämförlig anläggning
� allvarlig skada på betydande miljövärde eller annans egendom.

3 Försumbar risk för
� beaktansvärd skada på viktig tra�kled, viktig dammbyggnad eller
jämförlig anläggning
� allvarlig skada på betydande miljövärde eller annans egendom.

Aktiveringskriterier och bromssekvens vid lastfrånslag och snabbstopp

Aktiveringskriterier 1-4 måste uppfyllas för automatisk inkoppling av dumplast vid lastfrån-
slag. Vid snabbstopp tillkommer punkt 5.

1. Generatorbrytare öppen

2. Statorströmmen Ia = 0

3. Övervarv - turbinaxelns varvtal överskrider ett givet värde (104 % i Porjus)

4. Inga kritiska skydd är utlösta

5. Snabbstoppsventilen är stängd

När dessa kriterier är uppfyllda kopplas dumplasten in enligt följande sekvens:
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1. Öppna generatorbrytare

2. Stäng fältbrytaren

3. Vid behov avaktivera skyddsfunktioner i reglersystemet

4. Stäng dumplastbrytaren

5. Vänta till varvtal uppnår gränsvärde för avaktivering - nominellt varvtal vid lastfrån-
slag och typiskt 30 % för snabbstopp. Därefter bromsas anläggningen med generatorns
bromsskena.

6. Öppna dumplastbrytaren

7. Återställ till ledig

Vid lastfrånslag öppnas generatorbrytaren och statorströmmen bryts vilket skapar en topp
i statorspänningen. Statorspänningen styrs av spänningsregulatorn som står i automatiskt
läge (AVR) och då minskar fältströmmen till 0 för att snabbt reducera statorspänningen.
Överspänningsskyddet kan lösa ut vid höga spänningar och kan temporärt behöva inaktiveras
vid drift mot dumplasten.

Indexreglering

Luckentreprenad indexreglerades enligt entreprenadindex som 2026 Stålkonstruktioner.
Byggentreprenad indexreglerades enligt entreprenadindex som 111 Jordarbeten.
Konsulter m.m. indexreglerades enligt entreprenadindex som Arbetskostnadsindex för tjänst-
män.
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