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Bakgrund 
 
Kandidatexamensarbetet är ett individuellt arbete som omfattar 
10 veckors heltidsstudier.. Arbetet skall genomföras i 
sammarbete med extern sakkunnig och ett företag eller en 
organisation. Examensarbetet skall beahndla ett problem eller 
behov. Val av område och problemställning är helt fritt. Arbetet 
presenteras på en examination med efterfölljande utställning på 
Konstfack Maj 2004.  
 
Handledare från Konstfack har varit Leif Thies lektor i 
presentationsteknik, Cheryl Akner Koler professor i formlära, Bo 
Lindström lektor i modellteknik. 
Extern handledare har varit Gustav Mårtensson doktorand i 
strömningslära KTH. Sakkunniga har varit Evald Holmén 
professor emeritus Energiteknink KTH, Sven Lidström Technical 
Officer Polarforskningssekretariatet, Jean Gill Lateau head of 
department Medicines Sans Frontiers Logistics Bordeuax. 
Examinator var professor Teo Enlund, Konstfack.  
 
 

Introduktion 
 
Detta arbete har bestått i att utveckla en mobil förnyelsebar 
energikälla för hjälparbetare och expeditioner. Efter kontakt med 
Läkare Utan Gränsers internationella avdelning för logistik 
framkom att organisationen vid fältarbete saknar en pålitlig 
energikälla för att tillgodose sitt basbehov av el. Resultatet är en 
vattendriven elgenerator som alstrar ström från forsande vatten i 
floder och bäckar. De största fördelarna är mobiliteten, den enkla 
och snabba installationen och kontinuiteten i elproduktion. 
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Inledning 

       
 
 
Problem 
 
Forskningsexpeditioner och hjälporganisationer är beroende av teknisk utrustning så som 
dator, satellittelefon, kommunikationsradio mm. Arbete i svårtillgängliga områden utan el-
tillförsel kräver en portabel tillförlitlig energikälla. För verkligt oberoende behöver 
energikällan vara förnyelsebar. Idag används bland annat vindkraftverk och solceller som 
mobila förnyelsebara energikällor. Ingen av dessa lösningar är tillfredsställande eftersom de 
båda är beroende av specifika väderförhållanden. Dieselgeneratorer är driftsäkra men kräver 
bränsle och minskar därför användarens självständighet. 
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Projektidé 
 
En mobil vattenkraftsgenerator för hjälparbetare och forskningsexpeditioner belägna till 
svårtillgängliga miljöer utan tillgång till el. Mitt mål är att utveckla en vattenkraftsgenerator 
som går att bära med sig till platser dit en bil eller andra transportmedel inte når. Vidare skall 
produkten anpassas för att på kort tid och med enkla medel installeras i en flod och generera 
elektricitet från vattnets strömning. Vattenkraft är pålitligt i fråga om kontinuitet, 
fluktueringar i vattenflödet förekommer men är mer förutsägbara och spänner över längre 
tidsperioder än för vind och sol.  
 
 
Syfte 
 
Huvudsyftet med arbetet är att erbjuda en mobil källa till förnyelsebar energi som är enkel att 
transportera, installera och använda. Produkten skall producera elektricitet till forskarteam 
och hjälparbetare som arbetar i fält under korta projekt eller insatser. Produkten skall förbättra 
arbetsvillkoren för dem som arbetar med den och därigenom bidra till ett mer kvalitativt och 
effektivt utfört arbete. Formmässigt skall produkten uttrycka sin funktion, fysiskt såväl som 
marknadsmässigt.  
 
 
Avgränsning 
 
Arbetet är avgränsat till konstruktion och utformning av en generator. Användning och 
installation omfattas, dock ej kringutrustning så som batteri och transformator. 
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Research  
 
Researchen syftar till att samla information och kunskap inom det givna området. Genom 
insikt i problem och förutsättningar skapas möjligheter för utveckling och nya lösningar. 
Varje beslut som tas under designprocessen skall vara väl underbyggt med argument hämtade 
från researchen. 
 

 
 

 
Historia 
 
Vattenkraft användes redan för två tusen år sedan av grekerna. Då forsande vatten användes 
till att driva vattenhjul som på mekanisk väg bland annat drev kvarnstenar och pumpar. Under 
mitten av 1800-talet utvecklades effektiva vattenturbiner som tog över efter vattenhjulet. 
Tekniken kring vattenkraft har senare förfinats och kan vid optimala förhållanden ge upp till 
90% verkningsgrad. (Verkningsgraden är ett mått på hur stor del av den i systemet införda 
kraften som kan tas till vara.) I Sverige kommer idag ca 50% av vår el energi från vattenkraft, 
en förhållandevis ”ren” energikälla. Vattenkraft är en inhemsk, förnyelsebar naturresurs som 
inte avger några gifter. Negativ miljöpåverkan åsamkas dock på grund av dammbyggen där 
stora arealer mark dränks. Människor förvisas från sina boplatser, djur och växter utrotas när 
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deras naturliga biotoper försvinner och historiska och kulturella värden går om intet när 
levande byar och fornlämningar begravs i vattenmassorna. I världen har en total yta nästan 
motsvarande hela Sverige dränkts till följd av kraftverksbyggen. Dessa humanitära, biologiska 
och kulturella tragedier måste tas med i beräkningen av kostnaden för vattenkraft. 
 
Alternativa lösningar finns. Micro Hydro Power är benämningen för småskalig vattenkraft 
som har väldigt lite eller inga av de ovan nämnda bieffekterna. Definitionen av micro-hydro 
är kraftverk som ger från ett par hundra watt till 100kW, det senare motsvarar effekt för ett 
mindre samhälle eller en liten industri. Till skillnad från vind och sol är vattenkraft 
förhållandevis beräkneligt och ger ett stadigt energiflöde när förutsättningarna är de rätta. 
Fluktureringar förekommer men tidsperioderna är längre och cykliska. De geografiska 
begrägränsningarna är uppenbara men småskaligheten medför att de rätta förutsättningarna 
går att finna på fler platser. Lyckade exempel på micro-hydro projekt finns i så skilda 
områden som Sri Lanka, Peru, Kenya och USA. Bara i Kina finns 85.000 småskaliga 
vattenkraftverk som försörjer byar med elektricitet till belysning, värme och industrier.  
 
 
Generator 
 
Enkelt kan man säga att en generator 
består av en magnet, kallad för stator 
som sitter runt om en elektromagnet, 
kallad rotor. Rotorns magnetfält byggs 
upp av spolar av koppartråd lindat kring 
den, när rotorn passerar statorns 
magnetfält attraherar alternativt 
repellerar magneterna varandra och de 
rörliga elektronerna i kopparspolen 
flyttar sig. Elektronernas rörelse är 
elektriciteten som vidarebefordras i en 
kabel till användaren. 

Generator 
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Geografi 
 

     
 
Generatorns användningsområde begränsas till floder, forsa, åar och bäckar. Dessa går att 
finna mer eller mindre frekvent över hela jordklotet. Ett samarbete med Sven Lidström på 
Svenska Polar Institutet har gett insikt i de begränsningar och förutsättningar som skulle gälla 
med en polar expedition som användare av generatorn. Även i polarområdena och då 
framförallt i Arktis finns strömmande vatten som skulle uppfylla förutsättningarna för 
vattengeneratorn. Vattenströmmar fluktuerar relativt jämnt. Under året är oftast vår och 
sommarsäsongen den med mest vatten i forsarna, detta beror på smältvatten som lagrats som 
snö och is under vinterhalvåret och som sedan tar sig ned till havet för att där med hjälp av 
solstrålning avdunsta till moln, falla ned som nederbörd och sedan börja om sin resa på nytt. 
Vattenkraft är alltså en transformerad form av solenergi. Fluktrationerna kan även vara 
kortare, i Holland produceras stora mängder el från vattenkraft alstrad av tidvatten. 
 
På grund av målgruppens tidsmässiga 
begränsningar är det viktigt att snabbt kunna 
installera generatorn och få igång produktionen av 
el. Traditionell micro-hydro kräver en viss 
fallhöjd för att fungera. Användaren måste alltså 
leta upp en plats längs ett vattendrag där en tydlig 
höjdskillnad finns alternativt artificiellt skapa 
förutsättningar genom att gräva kanaler eller 
bygga vattenledningar som ger den önskade 
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fallhöjden. Installationen av ett sådant system kan 
ta timmar och dagar, tid som tas från värdefull 
arbetstid. Detta kan vara en av anledningarna till 
att vattenkraft sällan används vid tillfälliga 
installationer.  
 
Idag används vattenkraftsgeneratorer bland annat 
till att ladda batterierna på segelbåtar eller för att 
försörja byar, ofta i utvecklingsländer med el till 
ljus, värme och matlagning. Bland lösningarna för 
segelbåtar dominerar mobila lösningar som är 
enkla att använda och som går lätt att ta i och ur 
vattnet. De alternativ som finns för användning i 
ett vattendrag är ofta mindre mobila och kräver en 
viss arbetsinsatts i form av uppdämning och 
kanaliserig av vattnet vid installation. Ett 
motståndsförhållande beskrivet i diagrammet till 
höger visar på att högre grad av mobilitet och 
enkel installation ofta ger en lägre effekt. 
 
För att produkten skall vara verkligt mobil krävs 
att en person själv orkar bära den en längre 
sträcka. Effekten skall samtidigt vara maximal 
varför vikten bör närma sig gränsen för vad man 
klarar att bära ett par dagsmarscher. Den 
ungefärliga vikten blir därav ca 15-20kg. Samma 
förhållande gäller för storleken, större area på 
propellrarna ger högre effekt och storleken 
begränsas av vad som går smidigt att bära. 
Förutsatt att man kan bära större föremål på 
ryggen än på något annat sätt blir en större 
ryggtavla begränsningen i storlek.  

EFFEKT 

MOBILITET 
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Turbiner 
 
Det finns två huvudgrupper av turbiner, 
impuls- och reaktionsturbiner. 
Impulsturbiner använder jetkraftteknik, 
en kraftig vattenstråle sprutar ur ett 
munstycke på turbinen. Impulseturbiner 
lämpar sig för höga fallhöjder och litet 
flöde. Reaktionsturbinen är mer komplex 
och används sällan till micro-hydro. 
Vidare finns det tre typer 
turbinpropellrar Pelton- , Turgo- och 
Kaplanturbiner. Kaplanturbinen som är 
av samma typ som en fartygspropeller 
lämpar sig bäst för strömmande vatten 
och låga varvtal. Generatorn Jack Rabbit 
även kallad Aquair UW Submersible 
Hydro Generator är en genereator som 
kan generera el från strömmar med 
hastigheter ned till 8 km/h. Motståndet i 
generatorn är reglerbart och anpassas för 
att hela tiden hålla det varvtal som 
propellern är avpassad till. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kaplan turbin 
Low Head, Reaction 

Turgo turbin 
Medium– High Head, 
Impulse 
 

Multi-jet Pelton 
Medium– High Head, 
Impulse  

EFFEKT 
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Till skillnad från de flesta micro-hydro kraftverken måste en generator som skall kunna 
läggas ned i en flod vara en så kallad submersible, (dränkbar). Vid fast installerade 
vattenkraftgeneratorer avleder man vatten från en flod eller dam till en lägre liggande turbin 
som vattnet leds in i via ett rör. Generatorn sitter i detta fall ihop med turbinen men är inte 
dränkt i vatten utan hela turbin-generatorpaketet är utvändigt torrt. Kaplan turbinen liknar en 
båt propeller och är gjord för att vara helt omsluten av vatten. Kaplanturbinen lämpar sig 
även bra för det låga tryck som vattnets hastighet i en fors motsvarar och skulle ge den bästa 
effekten under de givna förutsättningarna.  
 
Aquair på bilden till ovan är en så kallad ”drop in the creek” generator som ursprungligen är 
gjord för att ligga i vattnet bakom en båt. Den har således ingen upphängningsanordning för 
att fungera i en flod utan hänger löst i en lina. Aquair har passande egenskaper och har 
fungerat som utgångspunkt för den nya generatorn att byggas kring. Hemmabyggen av 
konstruktioner för användning i en flod finns vilket tyder på att det finns ett behov. 

Kaplan Turbin ”Aquair” 
Energi : 2,4 kWh/dygn 
10 kg 
10.000 kr 
Flöde 8 – 15 km / h 
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Hydro Dynamik 
 
Genom Gustav Mårtensson, doktorand i strömningslära vid KTH, blev hydrodynamik en 
viktig inspirationskälla i sökandet efter en gestalt för produkten. En mycket givande dialog 
utvecklades kring såväl fysikaliska som estetiska frågor. 
 

 

Gustav Mårtensson KTH 
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Turbinens propellrar roterar med ett varvtal på ca 500rpm (varv per minut)för att skydda 
användaren mot felanvändning och därav påföljande skador har propellrarna placerats i 
mitten av ett skal som bildar ett tillplattat rör och generatorns kropp. Avståndet från mynning 
till propeller blir då ca 35cm vilket bör vara tillräckligt för att undvika att man av misstag 
kommer emot propellern med handen. Vad det gäller vilken fara som föreligger för fisk, är 
den gängse bedömningen att de har kontroll på sin position i strömmen och skulle undvika att 
simma in i inloppet.   
 
Rör konstruktionen inte bara skyddar användaren från propellern det skyddar också 
propellern mot stenar och botten. Dessutom skapar det en koncentrerad strömriktning hos 
vattnet vilket ger högre effekt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eftersom generatorhuset tar upp volym framför propellern kan ytterformen smalna av bakom 
propeller och ändå bibehålla eller till och med öka i inre volym. Detta är till föredel eftersom 
vattnet efter propellern har förlorat fart och behöver mer volym för att fortsätta strömma ut ur 
produkten med bibehållet flöde. En volymökning bakom propellern kommer alltså att öka 
effektiviteten. Resultatet blir även att ytterformen kan vara lätt avsmalnande  bakåt vilket 
stärker helhetens riktning. 
 

Kontraktion 
 
Strömmande vatten ocelerar, (dvs 
förutom den huvudsakliga ström 
rikningen förekommer tvärleds 
fluktrationer) kontraktion skapar ett 
laminärt flöde utan turbulens.  
Väggar stoppar tvärledsfluktrationer 
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Hastigheten på en vätska närmast en vägg är alltid nära noll. Alltså är hastigheten nära botten 
låg. Vid ytan beter sig vattnet mindre förutsägbart och bromsande turbulens kan förekomma. 
Strömningen med minst turbulens och högs hastighet får man ca 2/3 upp från botten eller 
straxt under ytan. Där slipper man också flytande föremål som skulle kunna fastna i 
propellrarna och bottenslam. Genom att placera generatorn i en naturlig ”flaskhals” där 
vattendraget smalnar av kan man få en högre hastighet på vattnet vilket har en många gånger 
större inverkan på effekten än en större area. Vatten ej kompresibelt det vill säga volymen kan 
inte pressas ihop utan är konstant, hastigheten ökar istället vid minskat utrymme. 
 

Djup 

Hastighet 

Optimering 
 

Hastigheten närmast väggar är nära noll. 
Ideal placering ca 2/3 av total djupet. 

Låg hastighet, störande tvärströmningar 
och partiklar vid botten. 

 



 15 

 
 
Hastighetsökningen uppstår dock endast under tryck och en tratt enligt figuren nedan får inte 
in mer eller snabbare vatten genom sig om befinner sig i fritt i strömmande vatten. Detta beror 
på att tryckvågshastigheten, som är densamma som ljudhastigheten, (oftast) är större än 
strömhastigheten hos vattnet vilket medför att ett eko av tryckvågen hinner studsa tillbaka och 
”berätta” för vattnet om ett kommande hinder. Vattenströmmen och viker då av för att passera 
kring hindret och genom den öppna delen av tratten strömmar vattnet med samma hastighet 
som strömmen i stort. Fenomenet kallas chok. 
 
 

 

Optimering 
Installera på grundare och smala partier av flod/bäck 
för att få högre hastighet på vattnet. 
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Effekt & Elektricitet 
 
Hur mäts effekt och vad motsvarar det i 
verkligheten? 
 
Effekt mäts i watt. Effekt är ett mått på hur 
mycket ström en produkt kräver för att fungera. 
Energiförbrukningen för produkten är effekten 
under en viss tid. Energin mäts i Wh, Watt per 
timme och fås av formeln Energin = Effekten x 
Tid. För att få en uppfattning om 
energibegreppet kan man göra en jämförelse 
mellan några vanliga elektronik produkter. 
Nedan följer en lista på vilken effekt de olika 
produkterna kräver, multiplicerat med antalet 
timmar som produkten skall användas ger 
förbrukad energi: 
 
PC (Computer) 1200W 
Laptop Computer 300-600W 
Deep freeze 1000W 
Fan 50W 
Lights 100W 
Printer 350W 
Lights 100W 
Radio 350W 
Telefax 600W 
Telephone PBX 700W 
Electrolux fridge 110W 
Low wattage Caravaner electric kettle 50W 
TV colour portable 100W  
 

15-60 W 

100W 

250 W 

1150 W 
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Vattenkraft är ett uttag av vattnets lägesenergi när det förflyttar sig från en högre höjd till en 
lägre. Effekten beror av fallhöjden och mängden vatten som förflyttas, flödet(volym/tid). 
Effekt utvunnen från vattenkraft får man lite förenklat genom formeln Effekt = Fallhöjd x 
Vattenmängd x Verkningsgrad x Gravitation. Följande beräkningen för ungefärlig effekt för 
den illustrerade ”bäckturbinen” är hämtat från ett brev från korrespondens med Evald 
Holmén, professor emeritus i Energiteknik på KTH. 
 

 
”Min bearbetning har lett fram till bifogade skiss: Bäckturbin.pdf. Som utgångspunkt har jag tagit en 6 
knop ström, motsvarande en vattenhastighet på 3 m/s i den fria strömmen. Med faktora = 1/3 får jag 
då en hastighet på v = 2 m/s framför turbinen och en lika stor hastighet vid utloppet från turbinen. 
Stagnationstrycket (uppbromsning-strycket) är hastigheten i kvadrat dividerad med 2 gånger 
jordaccelerationen blir vid 3 m/s  = 0.46 m. För att omvandla det till en fallhöjd över turbinaggregatet 
måste det på grund av 2 a-faktorer reduseras med 12 % och blir då H = 0.4 m.” 
  

 Uteffekt 150W 
Vattenhastighet 3m/s 
Turbindiameter 210mm   

Skiss: Evald Holmén  
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”Dessa data kan tas omhand av en turbin med D = 0.21 m vid ett varvtal på 500 rpm (varv per minut). 
Flödet blir då Q = 0.065 kubikmeter per sekund och uteffekten från generatorn, om den har en rimlig 
verkningsgrad på säg 80 %, något över 150 W. För att ge minsta förluster är intaget och utloppet 
kvadratiska med 210 mm sida. Generatorn placeras i en bulb med diametern 90 mm. Löphjulet är 3 
skovligt och har ett nav på 65 mm.” 
 

 
 
 
För att ge produkten en lägre höjd och därmed kunna använda den i grundare vattendrag har 
jag valt att använda tre lika stora turbiner med en generator framför varje. Arean bör vara 
rektangulär med låg höjd och stor bredd. Ett horisontalt format är därför att föredra. 
Uppdelningen på tre separata generatorer medför en viss effektförlust mot vad en större turbin 
med area lika stor som de tre tillsammans skulle ge. Vinsten i flexibilitet och mobilitet är 
dock större.  
 

Storlek 
Mindre diameter  
-tillåter användning i grunda vattendrag, 
-ger bättre skydd mot flytande partiklar. 
- ger en plattare form som lättare kan bäras. 
-Om en går sönder finns det fler kvar. 
 
 

Alla grupper av cylindrar ovan har lika stor area i tvärsnitt vilket innebär att de 
ger lika stor effekt vid en given genomströmning. 
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Med tre turbiner med diameter 210mm skulle alltså effekten bli något mindre än 3x150W. 
Räknat med förlust och icke optimala förhållande skulle generatorn producera minst 300W 
vilket per dygn skulle ge el produktionen 300x24 (h)=7,2kWh (7200Wh). Det är mer än väl 
för att tillgodose de grundläggande behoven för en expedition eller ett hjälparbetar team. Det 
dagliga behovet är ett par timmars användning av laptop, kommunikationsradio och satellit 
telefon. En jämförelse kan göras med denna uträkning av den dagliga energiåtgången i ett 
energi optimerat fritidshus. Den totala konsumptionen blev 1,9kWh vilket endast skulle kräva 
en generator på ca 80W om man, som fallet är med vattenkraft, får full effekt 24h/dygn. 

Table I. Consumption of Electrical Energy by units 

Location of 
Consumption Device Type Power [W] 

Operation 
Duration 
[h/day] 

Daily 
Consumption 

[Wh/day] 

Light bulb  9 * 1 = 9 
Basement - Cellar  

Light bulb  11 * 2 = 22 

Light bulb  9 * 2 = 18 
Patio 

Light bulb  9 * 2 = 18 

Light bulb  9 * 1,5 = 13,5 

Light bulb  9 * 1,5 = 13,5 

Light bulb  20 * 4 = 80 

Television 50 * 5 = 250 

Living room 

Radio 15 * 10 = 150 

Light bulb  13 * 2,5 = 32,5 

Light bulb  9 * 2 = 18 Bedroom  

Light bulb  9 * 2 = 18 

Light bulb  11 * 2 = 22 

Light bulb  13 * 1,5 = 19,5 

Fan 25 * 1,5 = 37,5 
Kitchen 

Refrigerator (55) * (12) = 660 

Light bulb  11 * 1,5 = 16,5 
Toilet 

Fan 25 * 1 = 25 

Bathroom  Light bulb  11 * 3 = 33 

Water Well Water Pump 180 * 1,5 = 270 

Total   1726 

Losses in Regulation, 
Converters and Reserve 10% (Chosen For Example) = 173 

Total Expected Daily Consumption Ad= 1899 Wh 
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Funktionsanalys 
 
En funktionsanalys uppdelad under följande 
rubriker togs fram;  
 
Handhavande/Basfunktioner 
 
Säkerhet 
 
Produktion/Konstruktion  
 
Marknadsföring/Uttryck 
 
(se bilaga, sid 44)  
 
Funktionsanalysen sammanfattades i en krav 
specifikation enligt listan till höger. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Erbjuda  Elektricitet 
Medge  Mobilitet 
Skapa Självständighet 
Skapa Trygghet 
Underlätta  Instalation 
Erbjuda  Fixering hel/halv 
Maximera Genomströmning 
Optimera Inlopp 
Producera > 5kWh/dag (200W) 
Äga  Riktning 
Minimera Felanvändning 
Skydda  Inlopp 
Minimera  Stöldrisk 
Äga  Slagtålighet 
Låg  Vikt 
Låg   Profil 
 

Kravspecifikation 
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Koncept 
En sammanfattning av slutsatser gjorda i researchen kopplade till produten. 
 
Målgrupp 
Den primära målgruppen är hjälparbetare så som Läkare Utan Gränser och expeditioner. En 
möjlig sekundär målgrupp skulle kunna var campare, villa- eller sommarstugeägare. 
 
Produkt 
Projektet är begränsat till att utveckla och gestalta en generator med tillhörande 
fastsättningsutrustning. Transformatorer, batterier och övriga tillbehör har studerats i 
research syfte men berörs inte närmare under designprocessen.  
 
En mobil vattenkraftsgenerator som snabbt och enkelt kan installeras i ett vattendrag och 
producera el från strömmande vatten. Produkten skall kunna bäras som en ryggsäck av en 
person under längre sträckor. Vidare skall generatorerna producera nog med el för att försörja 
målgruppens basutrustning som består av: bärbar dator, satellittelefon och 
kommunikationsradio. För detta behövs ca 5kWh per dygn. Generatorn har tre separata 
turbiner med en diameter på 210mm som placerade i en horisontell rad ger ca 300W även i 
grunda vattendrag. 
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Form & Uttryck 
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Värdeanalys 

 
Ett stort antal värdeord arbetades ut med utgångspunkt i produkten, miljön och målgruppen. 
Nio värdeord valdes omsorgsfullt ut till att bilda tre grupper av signaler. Varje grupp 
sammanfattas av ett ord som kallas meddelande. Orden ovan har varit riktlinjer för det 
fortsatta formarbetet. 

Kraft   Rörelse  Intelligens 
 
Potens  Naturlighet  Teknologi 
Styrka  Effektivitet  Pålitlighet 
Uthållighet  Strömning  Kontroll 
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Generatorn bildar en brygga mellan naturen den hämtar sin kraft ifrån och teknologin är till 
för att försörja. Eftersom det inte går att pressa in vatten genom turbinerna med större kraft än 
den som finns i strömmen ger inte en fast fixerad generator mer ström än en som flyter med 
strömmens rörelser. Fördelen med den senare är dessutom att den kräver mindre infästning  
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och kan ha en låg vikt och alltså blir enklare att installera och transportera. Det sökta uttrycket 
hamnar alltså någonstans emellan det kontrollerade och det följsamma. De mjukare mer hydro 
dynamiska formerna ovan visar på en följsamhet i vattnet, effekten blir att generatorn jobbar 
med vattnet och inte mot det. Formerna talar om rörelse, strömning uthållighet och naturlig 
effektivitet. För skisserna nedan gäller motsatsen, formerna är hårdare och mer kontrollerade, 
de uttrycker styrka och pålitlighet. Nästa steg blev att hitta en form som hade rätt balans av 
kvaliteterna, som kontrollerar vattnet tillräckligt för att visa att den kan ta ut kraft från vattnet 
och som följer och utnyttjar vattnets rörelse i en symbios med vattnet självt. 
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För inspiration hämtades former från både naturen och ingenjörskonst. Bilar, båtar och 
flygplan har alla farten och riktningen, vattendjur och slipade klippor har en mer portisk sida 
av liknande värden. Gustaf Mårtensson, doktorand i strömningslära på KTH, öppnade en 
värld av former inom hydrodynamiken.  
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Formen och dess uttryck arbetades fram parallellt med researchen och de tekniska 
specifikationer och funktioner som utvecklades. Skissarbetet gick från ord till handskisser, 
Mellan CAD och lera, pappersmodeller, skissmodeller i grönskum och frigolite. 
Fullskaletester med bär funktion och turbindiameter gjordes. CAD underlag togs in i 
Illustrator och modifierades för att sedan printas ut och skissas på innan det byggdes upp i 
CAD’en på nytt. 
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Skissmodellermodeller i lera gav möjlighet att snabbt prova olika former, ändra dem och 
utverdera. Nästa steg var att arbeta vidare med nya skissmodeller i grönskumm där det är 
lättare att vara exakt.  
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Efter att hittat en form som uttryckte de utarbetade värdena definierades den den i 3D 
programmet Rhinoceros och arbetade upp en skissmodell i 3D. Ur Rhinomodellen 
exporterades vy ritningar på denna betaversion av formen. Front, top och sidvyer 
modifierades i Illustrator för att få fram ett schema av varianter av varje vy.  
Värdeorden kraft, rörelse, intelligens deras tillhörande signaler vägdes mot de olika uttrycken 
i formerna. Analysen resulterade i modifieringar av 3D modellen. Denna gång ritades den upp 
i Alias Studio Tools. Nya detaljer testades i grönskummsmodeller innan den slutgiltiga 
formen bestämdes i Aliasmodellen 
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Bojstenarna utformades efter skisser och modeller för att uppfylla motsättningen i att inte dra 
på sig dragkrafter från det forsande vattnet men samtidigt vara flexibelt i sitt lastutrymme. 
Med andra ord, vid stark vattenström behövs en tung vikt, det vill säga en rymlig påse, för att 
hålla emot generatorn. Vid svag ström behövs mindre ballast och därmed kommer påsen 
endas att vara delvis fylld. Den tomma överblivna påsen får då inte bilda ett segel i vattnet 
och börja släpas längs botten. Det valda mönstret för påsen ger en strömlinjeformad bojsten 
oavsett hur den lägger sig i vattnet. Vikt lades också vid att uttrycket på bojstenssäckarna 
skulle stämma överens med värdeorden och formen på generatorn. 
 
Eftersom generatorn kontinuerligt producerar el när den är installerad i vattnet kommer en 
eventuell stöld omedelbart ge utslag på den tillgängliga effekten och därmed avslöjas. Med 
anledning av dess placering under vattenytan minskar den uppenbara risken för att produkten 
syns och följaktligen även risken att den skulle bli stulen.  
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Modell 
 

 
 
 
Slutmodellen byggdes i skalla 1:3. Använda material var brun cibatol, hårdplastdetaljer, 
mässing, spackel, limm och lack. Den komplexa insidan med organiska former i ett slutet 
skal skulle av modelltekniska skäl bli svår att få fram i ett eller äns två stycken. Modellen 
tillverkades därför i sektioner som sammanfogades till en större enhet. Aliasmodellen 
snittades upp med tvärsnitt var 20mm. De 18 sektionerna delades ytterligare en gång upp i 
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en över och en underdel. Varje pusselbit sågades ut efter ritningar hämtade från 
Aliastvärsnitten. Först bearbetades insidan, de sågade bitarna tvingades ihop i par och 
filades ihop till en form. Samma sak gjordes med utsidan innan bitarna limmades ihop till 
en över- och en underdel. Dessa slipades på nytt ihop och putsades upp till önskad finish. 
Därefter grundades de med Green Tee, spray spackel och lackades. Över- och undersidan 
limmades ihop och utsidan bearbetades på samma sätt.  
 

 
 
Bojstenarna syddes i grov nylon canvas men en kraftig dragkedja för öppningen. 
Överdimensionerade öljetter fungerar förutom som fäste för linorna även som handtag för 
att bära och kasta ut de fyllda påsarna.  
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Resultat 
 
 
 

 
 

SEIMENS MPU-140 
MOBILE POWER UNIT 
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Generatorns lätt framåtlutade aggressiva hållning ger den kraft och potens, likt en leopard 
sekunden innan ett anfall är alla muskler spända och alla sinnen på top. Mittkurvan på 
översidan av produkten har inspirerats av en ryggrad och berättar om att produkten skall 
kunna bäras på ryggen. Den konvexa undersidan bildar en buk på produkten och ger den 
därigenom en tydlig riktning. Konkava ytor flankerar ”buken” och lyfter uttrycket från att bli 
tungt. De konkava ytorna bildar vingar som fungerar som bärplan och lyfter generatorn både 
visuellt och fysiskt i vattnet. Den alstrade elektriciteten leds via en kabel ut från bakre delen 
av produktens översida. Parallellt med kabeln går en lina som är kortare än kabeln och tar 
därmed bort alla dragkrafter på kabeln. Facetterade inlopp utlopp ”skär” det inkommande 
vattnet och leder visuellt in det mot turbinerna i framkant samtidigt som bakdelen är formad 
som ett munstycke och påvisar att det är ett enkelriktat utlopp. Färgvalen är både visuella och 
funktioner. Den ljust gråa utsidan gör generatorn synlig från ytan men kamouflerad mot en 
ljusare himmel från botten (och drar därför inte till sig eventuella rovdjur som skulle kunna 
missta den för ett byte). Ljusheten skapar även en visuell upplevelse av att generatorn är lätt 
och kan bäras utan större besvär. Vidare talar den blanka ljusa plast ytan till det sofistikerade 
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segmentet av utrustning en expedition kan ha med sig och berättar därigenom att generatorn 
har en koppling till elektronik och intelligenta produkter snarare än det grövre bumper 
försedda segmentet i orange. Insidan kontrasterar tydligt med en djupmörk blå lack. Även 
denna högblank för att på samma sätt som utsidan visuellt signalera ett minimum av friktion. 
Den mörkt blå färgen skapar ett visuellt sug i innanmätet som skall ge en upplevelse av att 
vattnet faktiskt rinner snabbare på insidan. Det fungerar även som ett säkerhetsfrämjande 
mörker för att avskräcka från att man som obehörig stoppar in handen och kommer i närheten 
av turbinerna. Grafiken är diskret eftersom den är en produkt som används och ses av ett fåtal 
under en längre period och alltså inte behöver skrika ut sitt budskap. 
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Den intuitiva upplevelsen av att en tratt tar in mer vatten har behållits i ytterformen som är 
svagt avsmalnande bakåt både i top- ovh sidvy. Generatorhusets volym minskar dock 
innervolymen framför turbinen och gör att utloppet är lika stort eller lite större än inloppet. 
Insidans slutna form kring turbinerna ger även de, i enlighet med professor Evald Holméns, 
rektangulära större inloppet/utloppet och den runda mindre passagen kring turbinen. Den 
volym som bildas mellan insida och utsida används som bärkraft då den övre halvan är fylld 
med ca 20 liter frigolite. Den undre halvan är ihålig och vattenfylls automatiskt vid 
sjösättning för att ge produkten tyngd och stadga i vattnet. 
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Instalation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arbetet med att skapa ett flexibelt och enkelt system för installation och upptagning har 
resulterat i en trestegslösning. Systemet består av två fästlinor, två bojstenar, generatorn och 
en elkabel med säkerhetslina. Installationen går till enligt följande: Bojstenarna bestående av 
två grova nylon säckar fylls med sten, sand el jord från platsen. På så sätt kan man få de tunga 
bojstenar man behöver utan att bära mer än två tomma säckar.  
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Steg 1: Bojstenssäckarna träs på varsin fästlina från generatorn och kastas sedan ut till önskad 
position i floden. Går det bra har man nu två bojstenar med en löplina genom varje placerade i 
linje vinkelrätt mot strömmens riktning. Generatorn och fästlinornas motsatta ändar är 
fortfarade på land. Skulle utkastet misslyckas och bojstenarna hamna fel i floden drar man 
enkelt in dem igen och prövar på nytt.  
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Steg 2: Generatorn med ipluggad kabel och säkerhetslinan fäst sjösätts försiktigt vid 
strandkanten. Tack vare ca 15liter frigolite i generatorns skal flyter konstruktionen.  
 
Steg 3: För att justera generatorns position i sidled hämtas lina in från fästlinorna, generatorn 
glider ut och lägger sig mitt emmelan bojstenarna. För att justera generatorns position i 
höjdled hämtas ytterliggare lina in och det strömmande vattnet tvingar ner generatorn under 
vattenytan. Instalationen är nu fullbordad.  
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Om en eller båda fästlinorna skulle släppa kommer generatorn att bero av säkerhetslinan. 
Denna är fäst på generatorns bakre del och generatorn kommer således att vända bakdelen 
frammåt om fästlinorna skulle lossna. Resultatet blir att propellrarna stannar och att 
elproduktionen avbryts. Detta är en effektiv funktion för att kontrollera generatorns position i 
vattnet och rädda den från att slås mot stenar eller stranden men ändå fortsätta sin 
elproduktion och alltså riskera att inte bli upptäckt. 
 
 
Von Siemens uppfan generatorn och företag producerar än idag generatorer och turbiner i alla 
storleksordningar. Siemens skulle kunna vara en lämplig och realistiskt producent av 
produkten. Siemens har fungerat som ekonomisk sponsor för detta examensarbete.  
 
Den ungefärliga efterfrågan av en mobil vattenkraftsgenerator uppskattas till att omfatta en 
produktion på ett till ett par hundra enheter årligen. På grund av den låga serien och den stora 
skalan på produkten lämpar sig inte plast sprutning. Metall är slagtåligt vilket är ett av 
kriterierna på konstruktionen men vikten skulle bli för stor. För att få både styrka, slagtålighet 
och en låg vikt lämpar sig en kombination av kolfiber och aramidfiber speciellt bra. 
Produktionsmetoden har en låg startkostnad men kostar istället mer per producerad enhet 
vilket passar den låga serien. Styckpriset för tillverkning av hela produkten inklusive 
generatorer skulle bli ca 25-35.000kr. 
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Sammanfattning 
 
10 veckors kandidatexamens arbete på institutionen för industridesign har resulterat i 
utvecklandet av en ny produkt skapad för att förse hjälparbetare och expeditioner med 
elektricitet till sitt baspaket av utrustning. MPU-140 är en 20kg tung ryggsäcksstor generator 
med tre fristående turbiner. MPU-140 installeras enkelt utan verktyg i ett vattendrag på ca 20 
minuter. Effekten på ca 300W kan börja utvinnas direkt efter installation. Strömmen leds via 
en kabel upp på land till en transformator och vid behov ett backup batteri. Siemens har 
sponsrat arbetet och är en möjlig tillverkare av MPU-140. Tillverkningskostnaden för en 
MPU-140 är ca 25-35.000kr. Skalet tillverkas i gjuten kol- och aramidfiber för en stark, 
slagtålig och lätt konstruktion. 
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Bilaga 
FUNKTIONSANALYS 
 
 
FUNKTIONSOMRÅDE: handhavande / basfunktioner 
 
Funktion  Klass Anmärkning 
erbjuda  elektricitet HF vattenkraft 

medge kontinuitet N  

medge  mobilitet HF  

medge  bärbarhet  N en man 

medge ryggtransport Ö/O  

äga lätthet Ö  

underlätta  grepp N  

underlätta installation/avinstallation N  

uttrycka  funktion Ö kraft/precision 

meddela funktion Ö  

äga  hållfasthet N  

skydda  innehåll N  

äga  vattentäthet N  

medge genomströmning N  

äga rotation N  

medge dränkning N  

underlätta  grepp Ö  

förhindra skörhet N  

äga  hållfasthet N  

erbjuda  rörlighet Ö ? 

medge fixering/fastsättning N  

äga  flexibilitet Ö  

erbjuda  kraftöverföring N  

underlätta  användande Ö  

minimera  vikt Ö  
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uttrycka  kvalitet Ö  

motsvara behov Ö producera önskad effekt 

maximera gångkomfort Ö  

maximera  balans Ö  

fördela  belastning Ö  

centrera  tyngdpunkt Ö  

tåla  värme/kyla Ö  

minimera  storlek Ö  

äga  slagtålighet Ö  

 
 
FUNKTIONSOMRÅDE: säkerhet 
 
Funktion  Klass Anmärkning 
undvika skärskador Ö  

undvika  klämrisk Ö  

undvika  lösa delar Ö  

äga vattentäthet N  

äga  elsäkerhet N  

underlätta installation/avinstallation Ö  

erbjuda fastsättning Ö  

undvika  stöldrisk  Ö  

förhindra  frysskador Ö  

uttrycka   risk Ö  

uttrycka  säkerhet Ö  

signalera riskområde Ö  

uttrycka  grepp Ö  

tåla  saltvatten Ö  

minimera felanvändning Ö  

medge  dränkning N  
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FUNKTIONSOMRÅDE: produktion / konstruktion 
 
Funktion  Klass Anmärkning 
maximera   slutenhet N  

äga  slagtålighet Ö  

medge reparation N med enkla medel 

minimera  komponenter Ö  

minimera  materialåtgång Ö  

minimera vikt Ö  

medge demontering Ö enkel 

utnyttja halvfabrikat N  

utnyttja  standardkomponenter  Ö  

maximera  miljövänlighet Ö  

minimera kostnad Ö  

maximera prestanda Ö  

medge modellvariationer Ö  

underlätta transport Ö  

äga  infästningar N fästremmar 

tåla  slitage N  

maximera hållfasthet Ö  

motstå koression N  

tåla  saltvatten Ö  

medge  bäregenskaper N  

erbjuda  variationsmösjligheter N för fästanordning 

underlätta   reparationer Ö  

tåla sol Ö  

maximera  genomflöde N  

förhindra rörelse Ö  

äga riktning Ö  

uttrycka  riktning Ö  

maximera livslängd Ö  

medge  anpassning Ö  
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FUNKTIONSOMRÅDE: Marknadsföring / Uttryck 
Funktion  Klass Anmärkning 
uttrycka  kvalitet Ö  

uttrycka  kraft Ö  

uttrycka  precision Ö  

uttrycka komplexitet Ö  

uttrycka naturlighet Ö  

uttrycka optimerad Ö  

medge vattenanvändning Ö form 

uttrycka elektronik Ö  

uttrycka kompetens Ö vattenfysik 

uttrycka miljövänlighet Ö  

uttrycka stabilitet Ö  

maximera prestanda Ö  

uppfylla efterfrågan N  

uttrycka flöde Ö  

uttrycka rörelse Ö  

uttrycka stabilitet Ö  

uttrycka balans Ö  

tilltala  målgrupper Ö  

skapa  förtroende Ö  

skapa  intresse Ö  

äga  identitet Ö  

uttrycka hightech Ö  

uttrycka  särart Ö  

inge  trygghet Ö  

inge   förtroende Ö  

erbjuda  frihetskänsla Ö  

    

framhäva egenskap som:   

uttrycka  kraft Ö  

uttrycka säkerhet Ö  

medge  fästsättning Ö  
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