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2017 Vattenfall develops a new
ecohydraulic laboratory for fish migration
Experimental resources

Since the early 40’s Vattenfall’s Älvkarleby Laboratories have been 

performing research and development in the hydropower area focused on 

large scale and advanced flow experiments in flumes supported by 

pumps. 

New possibilities

The hydraulic laboratories in Älvkarleby is now extending its infrastructure 

with a new facility for fish migration studies based on a flume with two 

identical test sections of 24 meters each measuring 4 meters across and 

2 meter water depth. The full flow capacity is 16 m3/s with water velocities 

up to 2 m/s.

Vattenfall Ecohydraulic Laboratory will provide nature-like laboratory 

resources with fully controllable parameters such as light conditions, 

water temperature, water flow rate, flow velocity and oxygen content to 

support studies of fish migration solutions focused on large scale fluid 

mechanics and fish behavior.



EN NY ANLÄGGNING VÄXER FRAM
▪ En komplett anläggning för försök

med fisk

▪ Bassänger och tråg

▪ Utrustning för behandling

▪ Reglering av

▪ Vattentemperatur

▪ Siktdjup

▪ Adaptiv belysning

▪ Bottensubstrat/berikning

▪ Byggd för flexibilitet



BYGGNATION
▪ Tälthall – ”Hall 17”

▪ Byggstart - Maj 2017

▪ Tält på plats - Augusti 2017

▪ Rör och pumpar – Oktober-November 2017

▪ Vatten i rännan – December 2017



LAXELERATORN
▪ 2 // testsektioner

▪ 24 m långa

▪ 4 m breda

▪ 2 m vattendjup

▪ 4 x 45kW pumpar (2 m3/s)

▪ Flödeshastighet max 2 m/s

▪ Volymsflöde 16m3/s

▪ 10 kameror för observationer

▪ Adaptiv belysning upp till 1000 lux

▪ PIT-tag system

▪ ARIS

▪ ADV 



FLEXIBEL FLÖDESVÄG
▪ Dubbla kanaler (< 4 m) max flöde 16 m3/s

▪ Bred kanal (9 m) max flöde 2 m3/s

▪ Smal kanal (< 4 m) max flöde 16 m3/s



FÄRDIG ANLÄGGNING



LÅGLUTANDE GALLER ÅL
Mottagare: BU Hydro

Affärsnytta: En större spaltvidd ger en minskad produktionsförlust, en 
minskad investeringskostnad, och kräver mindre underhåll/rensning. Därför 
undersöktes om en ökad spaltvidd (30mm) på låglutande galler (alfa och beta) ger 
samma avledande effekt som ett galler med lägre spaltvidd (15mm). 

Hur: Studien genomfördes i Laxeleratorn, vid Vattenfalls laboratorium i 
Älvkarleby. Försöken i bestod av två olika typer av låglutande galler, α-galler och β-
galler, där två olika spaltvidder, 15 och 30 mm, testades för respektive gallertyp, och 
där alla gallertyper testades mot varandra. Under försöken användes alltså fyra olika 
behandlingar: α-15 mm, α-30 mm, β-15 mm och β-30 mm. α-gallren hade en 30º 
vinkel i förhållande till rännans botten. I ytan vid α-gallrets ytterkanter fanns två 
flyktöppningar. β-gallren hade en vinkel på 30º i förhållande till strömmens riktning. I 
gallrets nedströms belägna ände fanns en flyktöppning. Totalt testades 80 ålar (845 
±74 mm [medellängd ± SD]), tagna från Vattenfalls ”Trap & transport”-program i 
Värnen. 

Bild
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Resultat: Avledningseffektiviteten på Europeisk ål för respektive gallerkonfiguration 
varierade mellan 80% (SD=0%) (α-30 mm) och 100% (SD=0%) (β-15 mm), då totalt 73 
av 80 ålar passerade genom flyktvägarna på de fyra utvärderade 
gallerkonfigurationerna. Det kunde inte påvisas någon statistisk signifikant skillnad 
mellan de fyra olika gallerkonfigurationerna med avseende på 
avledningseffektiviteten. Av de sju ålarna som inte passerade genom flyktöppningarna 
återfanns tre nedströms gallret (alla tre i behandlingen med α-30 mm) och fyra 
uppströms gallret (α-15 mm; n=2, α-30 mm; n=1, β-30 mm; n=1) vid försökets slut.  

Värdeskapande: Resultaten tyder på att 30mm galler fungerar lika som 15mm 
när det kommer till att leda ål. Tillsammans med resultaten för smoltstudien 2018 
pekar resultaten åt att en större spaltvidd kan användas. Detta skulle medför minskade 
produktionsförluster, lägre investeringskostnad samt ett minskat underhåll, jämfört 
med ett 15mm galler.
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LÅGLUTANDE GALLER LAXSMOLT
Mottagare: BU Hydro, Energiforsk

Affärsnytta: En större spaltvidd ger en minskad 
produktionsförlust, en minskad investeringskostnad, och kräver mindre 
underhåll/rensning. Därför undersöktes om en ökad spaltvidd (30mm) på låglutande 
alfagaller ger samma avledande effekt som ett galler med lägre spaltvidd (15mm)

Hur: Under sommaren 2018 genomfördes ett försök i Laxeleratorn 
med laxsmolt för att undersöka betydelsen av spaltvidd på α-galler för 
laxsmoltpassage. Till studien användes odlad ettårig laxsmolt (n=52, 133,1 ±11,4 mm 
[medellängd ± 1 SD] ) från Sveriges lantbruksuniversitets Fiskeriförsöksstation i 
Älvkarleby. För båda spaltvidderna sattes 26 PIT-märkta laxsmolt ut vid samma 
tidpunkt under eftermiddags/kvällstid den 28 juni (15 mm) respektive den 2 juli (30 
mm). I samband med försöken genomfördes även drivgodsförsök. 
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Resultat: Avledningseffektiviteten var den samma för 15mm och 30mm och låg på 
73%, vid en vattenhastighet på 0.6m/s. Tiden för passage något längre för 30mm än 

för 15mm, med en något högre variation för 30mm. Generellt så fastnade mer 
drivgods på 15 mm gallren. Vid försöken med boklöv observerades en markant 
fallförlust över 15 mm gallren (upp till 8-10 cm) medan fallförlusten var marginell för 
30 mm gallren. Ur en skötsel och produktionssynpunkt visar resultaten att 30 mm 
gallren är att föredra framför 15 mm gallren.     

Värdeskapande: Då resultaten indikerar att en 30mm spaltvidd ger en lika god 
FGE som för 15mm, skulle det innebära att en större spaltvidd kan användas. Detta 
medför minskade produktionsförluster, lägre investeringskostnad samt ett minskat 
underhåll. 
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15 mm 1,5 3,3 14,5

30 mm 0,6 4,4 15,6

TID FÖR LYCKAD PASSAGE



KORTTIDSREGLERING
▪ Undersöka effekter av korttidsreglering 

på harrbeteende i restaurerade och ej 
restaurerade flottningsrensade 
vattendrag

▪ 2 mindre flödesvägar i Laxeleratorn

▪ 1 m3/s i varje del



FRÅGOR


