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• fallstudie
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Vad är skonsam drift?

Tillfälligt  stoppa  (eller  anpassa)  driften  av  ett  kraftverk  för  att  ge  nedströmsvandrande  ålar  
en  säker  passage  ut  mot  havet.

Ett  alternativ  till  fysiska  avledare



Tillämpningar i andra länder

Tillämpas  i
USA

– Virginia
– Main
– Mer?

• Nya  Zeeland
– Flera  älvar
– Mer?

Eel-friendly/Adaptive  turbine management
Controlled/programmed spills
Turbine/HEP  shutdown/cessation

Planeras/övervägs  i
• Tyskland
• Nederländerna
• Irland
• Frankrike
• USA
• NZ
• …



Skonsam  drift  - förutsättningar

Alternativ  väg
(nedströms  fiskpassage)

Dynamisk  styrning



Skonsam  drift  – när?

Vandringsmönster
• Höst  +  Vår
• Natt

Detta  medför  långa  stängningsperioder.
Hur  kan  vi  minska  dessa  utan  att  förlora  ålar?



Skonsam  drift  – när?

Datormodell  kan  
förutsäga  vandrings-
period

• Natt
• Regn
• Ökande  flöden
• Avtagande  måne
• Lågtryck
• Ökad  turbiditet
• Sjunkande  temperatur



Skonsam  drift  – när?

Beteendeindikator
• t.ex.  Migromat®

Istället  för  att  använda  miljöparametrar  och  modellera,  
tittar  man  på  hur  ålar  i  fångenskap  reagerar  på  dessa  
förändringar.  



Migromat®
Pit-tagmärkta ålar  hålls  i  en  tankar  med  
flera  rum  där  man  mäter  deras  aktivitet,  
förflyttning  mellan  rummen.  ”Rastlösheten”  
ökar  inför  vandring  .



(Telemetri)
Sonar

ARIS
DIDSON
Simsonar
Blue View

Ålarna  registreras  när  de  närmar  sig  kraftverket.  Optimalt  
sker  detta  automatiskt  och  man  får  en  förvarning  om  
annalkande  ålar.  



Hjälpmedel  vid  
analys  av  ARIS-data

Samma  bild  med  
och  utan  
”background
subtraction”



Långa  filmer  kan  granskas  fort  mha echomode i  programmet  
ARISFish (sound  metrics)



Automatiserat  varningssystem…  på  väg.
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