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Wetterstad Consulting AB    Träbena Vattenkraftverk  
                           Produktion, produktutveckling. Uppfinningar 
        
Bixia Miljöfond stödjer projekten, löpnr. 2012-1, 2013-6, 2014-M16, 2015-M14. Denna rapport är en  
redovisning av projekt 2015-M14.  
 
Rapport: WCAB 2016-05-28      

 

Utveckling av omlöp (faunapassage), fiskfälla 
(mjärde) och fiskledare (ålkista) vid Träbena kvarn.   
 

 
Sammanfattning  

 
Efter bygget av ett omlöp vid Träbena vattenkraftverk (60 kW) kan fiskvandringen  
studeras. Det kräver dock dagliga observationer av ålkista och fiskfälla.   
 
En faunaledare bestående av ett enkelt plaströr med diameter 110 mm i turbinvattnet, 
leder faunan framför intagsgallret förbi turbinen. Fisken kan annars få skador såvida 
fingaller inte förekommer. Anordningen kan vara en enkel åtgärd i stället för att bygga 
om till låglutande galler och förbigång vid småkraftverk även för sådana som belagts 
med förelägganden av myndigheterna. Denna ”ålledare” kan vara en mycket billigare 
åtgärd, och den fungerar.  
 
En fiskfälla är placerad vid anslutningen av omlöpet i dammen så att 
uppströmsvandringen kan iakttas. Detta kan i många fall ersätta en dyrbar utrustning i 
form av elektronisk fiskräknare. Vid en stor andel av de omlöp som anlagts vet man 
inte om de fungerar.  Det är viktigt att kunna utvärdera funktionen av en faunapassage 
för att avgöra om dessa är kostnadseffektiva. Myndigheterna borde följa upp detta 
bättre innan de ger föreläggande. Ingen fiskvandring har hittills observerats vid 
Träbena efter 9 mån. Frågan är om den befintliga arten öring är vandringsbenägen? 
FoU vid ”Provplats” Träbena fortsätter.   

 
 
Inledning  
 
Rapporten är bl.a. en fortsättning av vår WCAB 2015-07-10, utveckling av ålledare, ref 1.  
 
Ett fiskomlöp har utförts aug. - sep. 2015 i enlighet med krav i Träbenas ”moderna” miljödom, 
bild 1, 2 och 3. Detta har gett nya förutsättningar för upp- och nedströmsvandring av fisk vid 
Träbena och bör studeras under flera år för att verifiera funktionen.   
 
Omlöpet har längden ca 80 m med ett fall på 3 m och har det förutsatta flödet 300 l/s. Det 
utfördes med svårighet i stenbunden terräng och kostade 300 tkr. Det är byggt utan bidrag 
från Bixia, Institutioner eller EU. Flödet har kontrollerats genom överfallsmätning.  
 
Strömkraftverket Träbena har fallhöjd 4 m, medelflöde 2 kbm/s och får en energiförlust av 17-
20 %. Att förlusten är större än 15 % beror på att turbinerna inte kan köras under ett visst 
flöde och detta inträffar oftare när vatten tappas i ett omlöp. 
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Omlöpet som projekterats av Sweco och godkänts av Länsstyrelsen i V. Götaland, har tre 
vilogropar. Under de synliga kantstenarna ligger markduk. Omlöpet tycks fungera som tänkt 
dock utan att hittills någon fiskvandring observerats efter 9 månader. Detta kan bero på att 
befintliga fiskarter inte är vandringsbenägna. Troligen inte av andra orsaker.  
 
Ätran har öring, gädda, abborre, mört, lake, sutare, ål samt signalkräftor. Elfiske utfördes 
2013 vid Knätte och vid Baggekvarns mittfåra, 300 m uppströms Träbena, ref 2. Elfisket 
uppvisade inte förändringar från tidigare. Ingen flodpärlmussla har synts till vid Träbena på 
många år.  
 
Träbena kraftverk har fått bidrag av Bixia Miljöfond för forskning och utveckling gällande en 
billig nedströmsvandring med ”ålkista” samt en observationsmöjlighet med ”mjärde” för 
uppströmsvandring. Detta kan nu ge goda möjligheter att observera faunavandringen vid 
Träbena.  
 
Vattenverksamhetsutredningen kommer troligen att utmynna i vissa krav på den småskaliga 
vattenkraften om inrättande av faunapassager. Erfarenheter visar att det inte finns någon 
garanti att sådana fungerar. Myndigheterna följer sällan upp resultatet med observationer 
eller mätningar varför okunskapen är stor. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet. Några studier 
visas i ref. 3-8.   
 
Syftet med detta projekt är att utveckla en metod som gör det lättare och billigare för små 
vattenkraftsägare när de förelagts att inrätta ett intagsgaller med t.ex.15 mm lamellavstånd. 
Ett sådant föreläggande kräver ofta även att gallret görs låglutande och att fisk skall kunna 
vandra förbi gallret och kraftverket i en särskild kanal. För det mesta finns inte plats för ett 
låglutande galler t.ex. 30º mot horisontalplanet, utan omfattande ombyggnader. Träbena har 
ett brant galler med 72º lutning. 

 
 
Nedströmsvandring genom ålledare 

 
Många har ifrågasatt denna enkla förbiledning vid gallrets botten i form av ett hål Φ110 och 
VVS plaströr vid väggen i turbinrummets vatten (tryckskåpet). Man har störningar för fisken 
exempelvis av buller och vibrationer från turbinen och rördiametern är kanske för liten för att 
exempelvis en ål av 1 m längd med diameter 60 mm skulle vilja passera. Vidare trodde man 
att hastigheten i röret behövde göras avsevärt större än genom gallret. Hastigheten i röret 
kan ändras med upphängningsremmar vid utloppet, bild 4. Se även ref 1.   
 
Första året klarade ålledaren vintern utan sönderfruset rör utanför sumpen. I vattnet inne i 
sumpen är risken liten. Andra året frostsprängdes dock en kort del av plaströret ute men gick 
lätt att byta. Man bör helst stoppa inflödet och släppa ut vattnet under vintern så slipper man 
detta.   
 
Vår rapport, ref.1, visar att efter första året inte en enda ål eller fisk landat i ålkistan. Detta 
berodde på att röret en stor del av tiden havererat och gått av men vi trodde också att 
tillgången på ål i Ätran var mycket dålig. Bara 14 ålar hade observerats under fem år vid 
Träbena kvarn. Förr i tiden fanns det gott om ål och man fångade dem i ålkista. Naturligtvis 
finns det fler ålar som inte visar sig eller som kan ha gått igenom de andra utskoven.  
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Senaste året däremot har förhållandena ändrats, trots samma rör och ålkista. Under nov. – 
dec. 2015 kom en ”svärm med ål”, 8 i kistan och 2 kom upp med lövrensmaskinen, de senare 
troligen medan de sökte sig fram till hålet. Hastigheten var ca 1 m/s genom röret dubbelt mot 
framför gallret. Även andra fiskar togs i ålkistan, öringar längd 25 cm och 15 cm, lake 15 cm, 
gädda 20 cm, kräftor, paddor etc.  
 
Beträffande ålen kan sägas att den tycks nonchalera både fiskomlöp och platsen för sug 
under en spettlucka på sin väg fram till intagsgallret. Ålen tycks följa den starkaste strömmen 
när den kommer in i dammen. Den lilla dammen är gemensam för kraftverk, spettluckor, 
skibord och omlöp, bild 1 och 7. Det finns emellertid Ingen kontinuerlig observation annat än 
vid ålkistan efter kraftverket, bild 4.  
 
Det sista årets tio ålar och även andra levande och döda blankålar som observerats genom 
åren vid Träbena, ref.1, har alla varit ca 1 m och ca 60 mm. Detta tyder kanske på att de är 
lika gamla, könsmogna och utvandrande mot havet.  
 
Sjön Lönern, ca 6 km uppströms Träbena har inte haft någon utsättning av ål sedan 1906. 
Efter 1923 saknas uppgifter om utplantering av ål men i vattensystemet kan illegal utsättning 
ha skett, enl. strandägare i Lönerns Fiskvårdsområde. Ålplan Ätran som bildades 1983 
omfattar bara Ätrans vattensystem söder om Ulricehamn vid Yttre Åsunden där ålyngel har 
inplanterats. Därför kan man anta att ålen vid Träbena härrör från illegal utsättning i Lönern.  
 
Ålforskning utförs bl.a. av Sara Bergman, Energiforsk, ref 4, Olle Calles, KaU, ref 5,  
Jan-Åke Jacobson, Svensk Vattenkraftförening, ref 6, och Erik Sjölander, Fagervik, ref 7.  

 
 
Uppströmsvandring till fiskfälla  
 
Vid vatteninloppet till omlöpet som finns vid dammfästet används sättar som gör att 
vattenflödet kan strömma in i en spalt under sättarna, 50 x 500 mm, samt över sättarna i ett 
överfall 140 x 1000 mm, bild 5. Kräftor och bottendjur kan använda undre spalten och 
hoppande fiskar även överfallet. En sluss är gjord för att hindra alltför stort vattenflöde i 
omlöpet.  
 
Framför utloppet i dammen har en fiskfälla placerats. Den skall fånga uppvandrande fiskar. 
Två fiskfällor med olika höjd har tagits fram, den högre visas i bild 6. Den är utformad i 
aluminium och har förzinkat kycklingnät. Den liknar en boxformad mjärde med en inre strut 
som gör att fisken inte kan söka sig tillbaka. Fällan står plant på dammens botten. Av denna 
anledning är dammbottnen nära fällan gjord i betong.  
 
Nedströmsvandring av fisken hindras tyvärr så länge fällan är isatt. Fällan lyfts upp på vintern 
före isbildning. Fällan kan vittjas via ett lock, bild 7. På hösten när löv och skräp förekommer 
måste fiskfällans utsida borstas ren då och då.  
 
Eventuellt fångad fisk i fällan liksom i ålkistan observeras morgon och kväll. Hittills har inga 
fiskar eller kräftor etc. visat sig i fällan. Vi får hoppas att omlöpet fungerar längre fram. 
Öringen vill ju vandra på hösten och december får inväntas innan man kan konstatera 
funktionen. Man tror att det kan ta tid innan öringen vant sig. Flera års provning kan behövas. 
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Som kuriosa kan nämnas att när det första vattnet i det gjorda omlöpet släpptes på i aug. och 
åter stoppades efter ca ett dygn visade det sig att ca 15 mörtar stannat kvar i den översta 
vilogropen. Mörten är en nyfiken fisk som lätt går upp- eller nedströms.  
 
Fiskfällan är en mycket enkel fiskräknare och billig i förhållande till de automatiska 
fiskräknare med kamera och siluetträknare som används i en del forskningsprojekt.  
 

 
Slutord  
Myndigheterna borde bifoga någon typ av uppföljning när de föreskriver inrättande av 
faunapassager. Detta för att ge mer kunskap. Finns möjlighet till dagliga observationer kan 
en enkel fiskfälla vara lämplig för att se funktionen av ett omlöps uppströmsvandring.  
 
Vid många mindre kraftverk som har intagssump eller kort inloppstub bör ett enkelt rör för 
nedströmsvandring kunna installeras. Då behöver inte kostbara ombyggnader föreskrivas.  
 
 
 
 
 
 

 
 
Bild 1. Träbenas omlöp i mitten av bilden. Det ansluter 25 m nedanför det vita skummande  
vattenfallet I huvudfåran. Mynningen finns under en smal bro vid dammen. Kraftverket i  
kraftverksfåran t. h. har blått tak. De båda fårorna går ihop strax under bilden.  
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Bild 2. Övre delen av omlöpet med en vilogrop.        Bild 3. Omlöpet ansluter fr.h. till huvudfåran.  
 
 
 
 

     
 
Bild 4. Ålledaren med kista (plastkorg).                     Bild 5. Fiskfällan t.h. för uppströmsvandrande fisk.  
 
 

          
 
Bild 6. Fiskfälla och sätt-överfallet.                           Bild 7. Fiskfällan kan tömmas via locket.  
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