
Sune Zander
Brittedals Elnät ekonomisk förening

Ett medlemsägt  företag med eldistribution, 
elproduktion med vattenkraft samt elhandel.



Föreningen grundad 1922
• För att människorna på landsbygden skulle få 

tillgång till el så fick man ordna det på egen 
hand.

• En elektrisk distributionsförening var då den 
lösning på problemet som fanns.

• Var inte bara att ordna elledningar för 
distributionen utan även produktion av el för 
leverans till föreningens medlemmar.

• Vattenkraftverket i Brittedal togs i drift 1924.
• Brittedal – ”En ljuspunkt i bygden”.



Ca 100 GWh

Drygt 300 nätstationer

Ungefär 240 m 
ledning per 
uttagspunkt i 
nätområde BDL och 
cirka 140 m ledning i 
nätområde KVI

Inom fyra 
kommuner
Hässleholms 
kommun

Osby Kommun

Östra Göinge 
kommun

Kristianstad 
kommun

Eldistribution

till cirka

4 650 kunder



Effekt och energi samt elförbrukning
Effekt – kW
Energi - kWh

Det högsta effektuttaget finns 
under vinterhalvåret.
Sammanfaller väl med att den 
småskaliga vattenkraften har 
bäst tillgång på vatten och kan 
producera som bäst.

Effekt (kW) x tid (h) = energi (kWh)

2 kW På full effekt under 
15 minuter

Energin = 0,5 kWh



Vattenkraft
Sol och vind som 
flyttar vattnet och 
skapar energin i 
ett kretslopp

Elkraft
Produceras när 
fallhöjden utnyttjas 
för att driva turbin 
och generator 



Tidvatten, vågkraft, havsströmmar 
En teknik som kommer att utvecklas 
och där det finns en idag okänd 
potential för framtiden – ekonomin?

Vattenkraft
vertikalt
och 
horisontalt



50,10 Hz

50,00 Hz

49,90 Hz

50 Hz

Frekvensen är ett mått på och resultat av hur väl 
produktion och användning av el är i balans. Frekvensen 
ska vara 50 Hertz (Hz). Då råder det balans mellan 
produktion och förbrukning och elsystemet ansträngs 
inte. Om förbrukningen är högre än produktionen sjunker 
frekvensen, om produktionen är högre än förbrukningen 
stiger frekvensen. 

El är en extrem 
färskvara som 
skall produceras 
samtidigt som 
den förbrukas



Stamnäten i 
Norden är 
sammankopp-
lade med 
Baltikum och 
norra Europa 
för överföring 
av elkraft åt 
båda hållen.



Elkraftbalansen i Sverige den 10 oktober – klockan 00-14

Vattenkraften står för effektregleringen
Tillgång och efterfrågan
skall vara i balans



Sverige är indelat i fyra elprisområden.
I den norra delen, elområde 1 och 2 
finns mycket storskalig vattenkraft.
Inom elområde 3 finns den kärnkraft 
som Sverige har.
I elområde 4 finns det inte någon 
storskalig produktion.
Förbrukningen i elområde 4 överstiger 
stort den produktion som finns.
Dessutom transiteras elkraft genom 
området vidare till Danmark och norra 
Europa samt Baltikum.



Finland har ett 
elprisområde, Norge har 
fem elprisområden, 
Danmark har två 
elprisområden medan 
varje stat i Baltikum är 
ett eget elprisområde.

Effektflödet i 
Norden och 
Baltikum
Aktuellt den 10 
oktober klockan 14



Brittedal är en representant för den 
småskaliga vattenkraften.

Småskalig vattenkraft är ett litet men 
viktigt bidrag för kraftbalansen och 
stabiliteten i elnätet i södra Sverige.

Lokalt nära Hässleholm finns 
kraftproduktion i Almaån som rinner ut i 
Helge å som ger det största bidraget av 
el producerad med vattenkraft i Skåne.



Småskalig vattenkraft i Sverige
• 1900 små kraftverk (< 10 MW) 208 stora
• Små vattenkraftverk < 5 TWh
• Stora vattenkraftverk  60 TWh
• Total elproduktion i Sverige cirka 150 TWh

• De små vattenkraftverken kan mer än 
fördubbla sin energiproduktion och även bidra 
med minst en förbubbling av effekttillskottet 
under vinterhalvåret då det behövs som mest.

• Detta då de är underutbyggda i effekt.



Vattenkraftverk i Sverige



Det finns många 
dammbyggnader i 
Sverige

Bara en liten del används 
för produktion av elkraft



Värden i den småskaliga vattenkraften

Effekt och energitillförsel främst i södra Sverige

Svarar idag för cirka 10 % av tillgänglig effekt 
inom elområde SE 4 (Malmö) vilket skulle 
kunna mer än fördubblas.

Bidrar till nätstatbiliteten genom 
frekvensreglering, reaktiv effekt och möjliggör 
även ö-drift.



Värden i den småskaliga vattenkraften
Minskar CO2-utsläpp och förluster i elnätet.

Reducerar risken för översvämningar och 
torrläggning samt underlättar försörjningen av 
vatten, reducerar näringsutsläppet till haven.

Bidrar till företagande och sysselsättning på 
landsbygden.

Bevarar och utvecklar kultur- och naturmiljöer 
där människan har utnyttjat vattenkraften i 
hundratals år.



För att kunna bibehålla och utveckla 
värdena i den småskaliga vattenkraften
Behövs ett vidare perspektiv och en insikt om 
vikten av de många värden som finns vilka 
behöver skyddas och stärkas samt komma ur de 
många låsta lägen som finns idag.
Gäller både juridiskt och allt från vattendirektivet 
över centrala myndigheter och länsstyrelser med 
flera för att kunna utnyttja befintliga 
kraftverksdammar och öka den installerade 
effekten och därmed utnyttja den småskaliga 
vattenkraftens potential i södra Sverige, SE 4.




