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Ulf Andersson, Förvaltare Älvdalens och Särna-Idre 
Besparingsskogar om satsningarna på vattenkraften.

– Vi ser långsiktigt på våra investeringar i kraftverk där vi lagt 
mycket resurser de senaste åren. Då tänker jag bland annat på 
renoveringen av Väsa kraftstation och vårt senaste köp av de två 
kraftstationerna i Rotälven. På sikt ska Rots Övre och Nedre 
moderniseras. Vi ska även certifikatsrenovera dem. Certifikatet 

Besparingsskogarna satsar på

VATTENKRAFT
Älvdalens och Särna-Idre Besparingsskogar har genom sitt 
dotterbolag ÄSI Kraft AB köpt 100% av aktierna i AB Rots Övre 
Kraftverk. Bolaget ägdes till 50% var av Älvdalsträ AB och  
Älvdalens Besparingsskog. Samtidigt köpte ÄSI Kraft AB genom 
fastighetsreglering Rots Nedre Kraftverk av Älvdalsträ AB. ÄSI 
Kraft AB har övertagit driften från och med den 1 maj 2014.

TEMA
VATTENK

RAFT

innebär mer betalt per kW under 15 år. Efter 5 år kommer in-
vesteringen att löna sig. Utmaningen är att övertyga så många 
som möjligt att det är värt att betala lite extra för förnyelsebar 
energi så att vi kan utnyttja denna resurs på ett långsiktigt håll-
bart sätt med tillfredsställande lönsamhet, säger Ulf.

FOTO: Tobbe Nilsson. 
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Organisation Kraftverk

Väsa Kraft AB
50 %

34 GWh

Ryssa Övre
Kraftverk

Blybergs Kraftv. AB
33 %

24 GWh

ÄSI Kraft AB
70 %

11 GWh

ÄSI Produktion AB 
100 %

7 GWh

AB Rots Övre Kraftv.
100 %

4 GWh

Ryssa Nedre
Kraftverk

Lemmåns
Kraftverk

Rots Övre
Kraftverk

Rots Nedre
Kraftverk
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ROTS ÖVRE KRAFTVERK
Turbintyp: Semi Kaplan
Stationseffekt: 0,800 MW
Utbyggnadsvattenföring: 12 m³/s 
Medelvattenföring: 9 m3/s
Fallhöjd: 6,4 meter
Årsmedelproduktion: 2,6 GWh

ROTS NEDRE  KRAFTVERK
Turbintyp: Semi Kaplan
Stationseffekt: 0,450 MW
Utbyggnadsvattenföring: 13 m³/s 
Medelvattenföring: 9,8 m3/s
Fallhöjd: 3,3 meter
Årsmedelproduktion: 1,4 GWh

AB Rots Övre Kraftverk, 100 %, 4 GWh

VÄSA  KRAFTVERK
Turbintyp: Kaplan
Stationseffekt: 15MW
Utbyggnadsvattenföring: 160 m³/s  
Medelvattenföring: 87 m³/s 
Fallhöjd: 10,5 meter
Årsmedelproduktion: 60 GWh

Väsa Kraft AB, 50 %, 34 GWh

BLYBERGS  KRAFTVERK
Turbintyp: Kaplan
Stationseffekt: 15MW
Utbyggnadsvattenföring: 160 m³/s  
Medelvattenföring: 87 m³/s 
Fallhöjd: 11 meter
Årsmedelproduktion: 66 GWh 

Blybergs Kraftv. AB, 33 %, 24 GWh

LEMMÅNS  KRAFTVERK
Turbintyp: Kaplan
Stationseffekt: 0,59 MW
Utbyggnadsvattenföring:2,5 m³/s 
Medelvattenföring: 1,9 m³/s
Fallhöjd: 30 meter
Årsmedelproduktion: 2,1 GWh

RYSSA ÖVRE KRAFTVERK
Turbintyp: Kaplan
Stationseffekt: 0,7 MW
Utbyggnadsvattenföring: 4,0 m3/s  
Medelvattenföring: ca 3 m³/s
Fallhöjd: 19,2 m
Årsmedelproduktion: 2,0 GWh

 RYSSA NEDRE  KRAFTVERK
Turbintyp: Kaplan
Stationseffekt: 0,6 MW
Utbyggnadsvattenföring: 4 m³/s 
Medelvattenföring: ca 3 m³/s
Fallhöjd: 17,3
Årsmedelproduktion: 2,0 GWh

ÄSI Produktion AB, 100 %, 7 GWh

Fakta Besparingsskogarnas
kraftorganisation

Daniel Herrdin, vägansvarig på 
ÄB om upplägget med driften av 
kraftverken:

Personalen på garaget i Älvdalen sköter 
Rots Övre Kraftverk, Rots Nedre kraft-
verk, Ryssa Övre Kraftverk och Ryssa  
Nedre. För den dagliga driften ansvarar 
Stefan Westling, Hans-Erik Wallin och 
Per Gulliks. 

– En vanlig vardag för dem kan inne-
bära att det larmar på mobiltelefonen som 
är kopplad till kraftverken. Något mås-
te åtgärdas. Det kan vara ett driftstopp 
på grund av för låg oljenivå eller som i 
somras när blixten slog ner i både Rots 
Övre- och Nedre Kraftverk. Detta innebar 
reparationer och driftstopp i en månad. 
Blixtnedslag hör ju inte till vanligheterna, 
men sommarens väder ställde till en hel 
del. Just blixtnedslag är svårt att skydda sig 
från och ”bygga bort”, säger Daniel och 
fortsätter.

– Varje vecka kontrolleras också varje 
kraftverk enligt en särskild checklista. På 
den listan finns till exempel byte av vat-
tenfilter, se över kylsystem, inspektion av 
dammvallen så det inte är något sjunk-
hål. Killarna turas om att ha jour på alla 
fyra kraftstationer. I Ryssa ingår även 
reglering av dammar. Det innebär att vi 
måste se till att hålla en vattennivå un-
der max- och över minimum. Allt enligt 
Vattendomstolens beslut, berättar Daniel. 

I Särna ligger Lemmåns kraftstation. 
Där är det Knut Eriksson, Särna-Idre 
Besparingsskog som ansvararar för den 
dagliga driften.

FOTO: Tobbe Nilsson. 
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VISSTE DU ATT...
Vänern fungerar som ett jättestort vattenmagasin? Eftersom 
det finns ett vattenkraftverk i Göta älv så kan man säga 
att Vänern är ett naturligt vattenmagasin, till skillnad 
mot Souvadammen, som är Sveriges största uppbygg-
da damm. Det största vattenkraftverket är Harsprånget i  
Lule älv med en effekt på 940 megawatt (940 000 kW). Där pro-
duceras varje år drygt 2 TWh el.

VATTENKRAFT

Genom att utnyttja energin hos vatten i rörelse kan vi bland annat 
producera el. Den vanligaste tekniken är vattenkraft, som har solen 
som motor. Med vattenkraft kan man producera el när den behövs 
som bäst. Vattenkraftverken lagrar vattnet i stora magasin som fylls 
på av snösmältning och regn under vår, sommar och höst. När vin-
tern kommer och efterfrågan på energi är som störst släpper man 
successivt i väg så mycket vatten som behövs för att få tillräckligt 
med el.

VATTENKRAFT I SVERIGE

Vattenkraften är viktig för oss i Sverige.  I svenska vattenkraftverk 
produceras ett normalt år 66,9 TWh. Det motsvarar ca 45 % av 
den totala elproduktionen.

Många av de svenska älvarna har vattenkraftverk, till exempel 
Lule älv, Indalsälven, Ångermanälven och Ume älv.

Det finns drygt 1 800 vattenkraftverk i Sverige. De flesta vatten-
kraftverk är små med effekter på bara några tiotal eller hundratal ki-
lowatt. Drygt 200 vattenkraftverk är större, med en effekt på 10 me-
gawatt eller mer. Utav dessa har ungefär 50 en effekt över 100 MW. 
Vattenkraften får inte byggas ut i någon större omfattning i 
Sverige. Riksdagen har till exempel bestämt att Torne älv, Pite älv, 
Kalix älv och Vindelälven inte får byggas ut med vattenkraftverk. 

VATTENKRAFT GENOM TIDERNA

Människor i Sydeuropa och Kina har använt vattenhjul för att till 
exempel mala säd i mer än 2 000 år. Här i Sverige hittar vi skriv-

na lagar från 1200-talet om hur vattenkvarnar skulle byggas. Den 
första vattenturbinen byggdes i Frankrike år 1830 och redan 1845 
tillverkade Brevens Bruk i Närke svenska vattenturbiner. Det för-
sta enkla, vattenkraftverket byggdes 1879 i USA. Det bestod av 
ett vattenhjul och en dynamo som gjorde att lampor lyste upp 
Niagarafallen. Annars drev de tidiga vattenkraftverken smedjor, 
kvarnar och sågverk. De här industrierna var tvungna att ligga nära 
vattenkraftverken eftersom man på den tiden inte kunde transpor-
tera elen särskilt långt. Först när växelströmsgeneratorn uppfanns 
på 1890-talet kunde elen transporteras längre sträckor och industri-
erna kunde då placeras längre bort från kraftverken. I takt med att 
industrin utvecklades användes vattenkraft för att driva exempelvis 
väverier, valsverk och mekaniska verkstäder.

Sveriges första moderna vattenkraftverk för elproduktion togs i 
drift 1882 i Rydal vid Viskan i Västergötland.

SÅ HÄR FUNGERAR ETT VATTENKRAFTVERK

Solens värme får vatten att avdunsta och bilda moln, som ger 
regn och snö. Den nederbörd som faller samlas i vattenmagasin. 
Vattenkraftverket utnyttjar vattnets lägesenergi mellan två nivåer 
och ju större fallhöjd (skillnad mellan nivåerna) desto mer energi 
får vi ut. Vatten som strömmar från en högre till en lägre nivå, 
passerar en turbin och trycker på turbinbladen som börjar rotera. 
Turbinen driver en generator där elen alstras. När vattnet har pas-
serat fortsätter det ut i hav och sjöar för att återigen avdunsta, bilda 
moln och falla som nederbörd och fylla upp magasinen igen.

Så funkar det... generator

turbinvatten-
magasin

utlopp

Trängslets kraftverk har Sveriges högsta damm med en höjd på 
125 meter, de övriga 17 metrarna nyttjas i en sprängd tunnel på 
4,3 kilometer. Kraftverket har även en av de till volymen största 
dammarna, en fallhöjd på 142 meter, en effekt på 330 megawatt 
och en årsproduktion på 700 GWh.

Källa: www.energikunskap.se, Fortum
Illustration: Helena Grund
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De flesta vattenkraftverken i världen är byggda under 1950- och 1960-talen, så även 

Trängslets kraftverk i Älvdalen. Det visar sig att några av Besparingsskogarnas del-

ägare som anmält sig till årets delägardagar varit med och byggt den väldiga dam-
men. Minnen från byggnadstiden delar de generöst med sig av under dessa dagar. 

En delägare har kört lastbil, en annan flottade timmer, en tredje spillde sås på lands-

hövding Gösta Elfving under invigningsmiddagen. Men vi tar det från början...

Vattenkraft är energi som tillvaratas ur 
strömmande vatten. På 1100-talet utnyttja-
des vattenkraften i Sverige för att ta tillvara 
på skog och malm. Omkring år 1200 bygg-
des de första vattenkraftsanläggningarna i 
Norden i form av skvalthjul som dev kvar-
nar där man malade sin säd. Vattenkraften 
användes också som drivkälla för smides-
hammare och andra direktdrivna maskiner. 

Under 1800-talet skedde en snabb utveck-
ling mot allt effektivare vattenturbiner. Det 
blev  möjligt att utnyttja högre fallhöjder 
och större total vattenkraft än i de äldre 
vattenkraftverken. I vattenkraftens barn-
dom var industrierna tvungna att ligga nära 
kraftverken. När den elektriska växelströms-
generatorn uppfanns i början av 1890-talet 
blev det möjligt att transportera el längre 

sträckor. Vattenkraften kunde då försörja 
fabriker och elkonsumenter med kraft på 
orter som låg långt från själva kraftverket. 
Vattenkraften är reglerbar och kan snabbt 
anpassas till de förändringar som sker i 
konsumtionen av el. Möjligheten att snabbt 
reglera vattenkraftsproduktionen är en vik-
tig del för att kunna bygga ut vindkraften i 
större omfattning i hela norra Europa.

Från vattenhjul till

vattenfall
- från frö till planta

DELÄGARDAGAR 2014

FOTO: Stefan Sjödin, Fortum. TEXT: Anna Dahlgren.
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De flesta vattenkraftverken i världen är 
byggda under 1950- och 1960-talen. 
1950-talet var också det decennium då in-
dustritillväxten sköt fart och då Sverige fick 
något av en ny social struktur. En motor i 
denna utveckling blev tillgången till el och 
det är mot denna bakgrund man ska se vat-
tenkraftens snabba utbyggnad under 1950- 
och 1960- talen.

KRAFTSTATIONEN BYGGDES
Det var då Trängsletdammen i Älvdalen 
byggdes. Redan på 1920-talet fanns pla-
ner på att bygga en vattenkraftstation i 
Trängslet. Först på 1950-talet blev det 
verklighet och det var Stora Kopparbergs 
Bergslags Aktiebolag, som byggde  
denna 142 meter höga stenfyllnadsdamm. 
Kraftverket såldes senare till Fortum. 

Under våra delägardagar  i augusti är det 
platschef  Erik Norin med personal som tar 
emot oss och guidar oss  i detta numera fin-
landsägda kraftverk. 

Den väldiga dammen är sig lik - den har 
stått här sedan invigningen 1961. Under 
byggnadsåren var det över 1000 man som 
var i arbete här. Några av de delägare som 
deltar under besöksdagarna har arbetat här.

– Jag byggde dammen, säger en man till 
mig innan vi åker ned i underjorden och till 
maskinsalen med bussen.

– Jag hittar i alla tunnlar ifall vi måste 
evakuera…

Minnen från byggnadstiden delar de ge-
neröst med sig dessa dagar. En delägare har 
kört lastbil, en annan flottade timmer, en 
tredje spillde sås på landshövding Gösta 
Elfving under invigningsmiddagen. Dessa 
historier gör att vi känner oss väl bekanta 
med dammens historia - den är en del av 
oss. Vi behövde ej evakuera byggnaden nå-

gon av dagarna under våra besök, men det 
tvingades personalen till 1982 då ett rör 
brast och maskinsalen snabbt vattenfyll-
des. Än idag kan man se spår efter denna 
olycka. Vår busschaufför under delägar-
dagarna arbetade då med att köra buss 
med personal och material upp och ner 
från maskinsal till marknivå efter olyck-
an. Sammanlagt körde han denna korta 
sträcka tusentals gånger så när jag frågar 
om han vet var han ska köra och om bus-
sen får plats i den 300 meter långa tunneln 
ned till maskinsalen tittar han på mig och 
säger enkelt.

– Ja, jag hittar.

STORT INTRESSE
Erik Norin tar emot oss i besöksrummet, 
det tidigare kontrollrummet, där det nu-
mera finns en fotoutställning från bygg-
nadsåren. Erik har en medfödd berättar-
talang och vi lyssnar intresserat på hans 
livfulla berättelse. Han skulle kunna jobba 
heltid som guide i Trängslet för intresset 
att besöka damm och kraftstation är stort. 
Det märkte inte minst Besparingsskogens 
personal som svarade i telefon dagen då 
inbjudan till delägardagarna kom i brev-
lådan. Aldrig har vi fått så många anmäl-
ningar! De 100 platserna tog slut på några 
timmar. Efter att väntelistan hade kommit 
in på sitt tredje A4-ark bestämde vi att vi 
skulle genomföra även en tredje delägardag 
och således ge ytterligare femtio personer 
chansen att följa med på resan. Erik Norin 
med personal, hade kunnat guida oss varje 
dag i tre veckor om vi skulle tillfredsställa 
alla som hamnade på väntelistan. Numera 
förekommer det inga offentliga visning-
ar av kraftstationen. Tidigare jobbade 
guider på heltid här under sommaren. 

TALLHEDS PLANTSKOLA
Det var inte bara Trängslet utan även 
Tallheds Plantskola som lockade delägare 
att anmäla sig till dessa dagar. De flesta på 
bussen har på något vis varit i kontakt med 
skogsplantor och plantsättning. Eftersom vi 
har delägare från 16 till 90 år med oss dessa 
dagar så har både utrustningen och plante-
ringsmetoderna varierat genom tiderna. I 
dagens moderna samhälle använder vi oss 
av plantrör och en plantkorg för våra plan-
tor. Hygget är markberett av en maskin som 
förenklar planteringen. Förr i tiden mark-
beredde man med hjälp av hackor. Man sat-
te först oftast frön och längre fram färdiga 
plantor.

FRÅGOR FÅR SVAR
Många av delägarna i Älvdalens Besparings-
skog planterar själva och är väl förtrog-
na med fackord som rotsystem, plantrör, 
Starpot, contorta eller rätt proviniens. Vi 
fick bekanta oss med tusentals plantor under 
vår rundvandring på Tallheds Plantskola. 
En fantastisk anläggning med fem anställda, 
ägd av Orsa Besparingsskog.  Bror Nilsson, 
platschef på Tallheds plantskola sedan 2008 
guidade oss runt på anläggningen och sva-
rade på många av de frågor som vi passade 
på att ställa. En återkommande fråga under 
dagarna var hur man bäst tinar upp plantor-
na. Det är inte en okänd fråga för Bror och 
hans personal utan även en av de viktigaste.
– När ni som skogsägare har ringt till mig 
och beställt fram era plantor är det vik-
tigt att låta plantorna tina upp i skuggan. 
Absolut inte i solen!  Plantorna tinar på 
ungefär fyra dagar. Ställ isär kartongerna.  
Tinar du upp i skuggan och bevarar dem i 
skuggan kan de hålla i flera veckor. Vattna 
naturligtvis och öppna upp kartongen så 

de får ljus.  Ska du planera stora mängder 
så planera din plantsättning, beställ hellre 
i omgångar än att låta dem stå på plats i 
skogen, säger Bror.

Vad är viktigast att tänka på för oss 
skogsägare när det gäller hantering av 
plant och plantering? Undrar en deläg-
are som började sin planteringskarriär på 
40-talet med hacka och tycker nu att det 
är enkelt att plantera med plantrör.

– Beställ rätt sorts plant, fyll i beställ-
ningsblanketten på rätt sätt och med 
rätt information. Till exempel att du 
har hygget på en sydostsluttning då 
behöver du plantsorten Gnarp. I an-

dra fall kanske du behöver plantsor-
ten Västerhus eller Sollerön. Var ute i 
god tid med beställningen, tipsar Bror. 

PLANTERA PÅ HÖSTEN
Bror berättar också om fördelarna med att 
plantera på hösten.

– Då har många oftast mer tid att ägna 
sig åt skogen och det behövs ingen upp-
tining av plantorna. Man slipper stres-
sen som oftast är på våren då allt ska 
ske samtidigt och myggen är inte hel-
ler så hungrig på hösten som före mid- 
sommar, säger Bror.

Det känner de flesta i gruppen till, många 

nickar igenkännande vid minnet av ett eller 
annat myggbett som de fått när de planterat.

NYTT OCH NOSTALGI
Vid fyratiden, efter en lång och givande dag, 
stiger vi på bussen. Magen är  fortfarande 
mätt och belåten efter den trevliga lunchen 
i militärmatsalen i Trängslet. Det har varit 
nostalgi för många att under dessa dagar 
hämta maten på en bricka med riksvapnet 
Tre kronor på. Vi har också blivit bjudna 
på många spännande intryck ock nya kun-
skaper och med den pampiga maskinsalen i 
Trängslet och Tallheds gröna salar i minnet 
åker vi hemåt. 

Överst motstående sida: Maskinsalen i 
Trängslets Kraftverk. Denna sida: Tallheds 
Plantskola, Bror Nilsson visar och berät-
tar. FOTO: Anna Dahlgren.


