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HVORDAN DRIFTE EN OMLØPSVENTIL?
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Hvorfor omløpsventiler er viktige i kraftverk

Resultater fra FoU-prosjekt og NVEs arbeid

Hvordan omløpsventiler skal driftes

Veien videre

Innledning
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Hva er en omløpsventil?

Fotos: Lars Midttun



Der man ønsker å ivareta fiskeinteressene nedstrøms kraftverket. 

Dette gjelder i hovedsak:

Nasjonale laksevassdrag

Andre vassdrag med anadrom laksefisk av en viss verdi

Storørretbestander

Lokaliteter med relikt laks 

Vassdrag med store fiskeinteresser

Saker der NVE setter krav om omløpsventil



«For å unngå stranding av fisk i (navn på elv) ved eventuelt utfall eller 

rask nedkjøring av kraftverket skal det installeres omløpsventil med 

kapasitet på minimum 50 % av maksimal slukeevne. Ved 

vannforbruk i kraftverket mindre enn omløpsventilens kapasitet skal 

omløpsventilen åpne for vannmengden som går gjennom turbinen ved 

utfall. Omløpsventilen skal fungere slik at vannføringen 

nedstrøms kraftverket reduseres over så lang tid at fisk ikke 

strander. Omløpsventilen skal koples til kraftverkets styringssystem og 

testes ut med hensyn til funksjonalitet før kraftverket settes i ordinær 

drift. Dokumentasjon på at utstyret fungerer etter hensikten skal legges 

frem for NVEs miljøtilsyn.»

Standardtekst i post 1 (og post 4)



Elveprofil og strandingsrisiko

Illustrasjon: Sweco AS



Kunnskapsgrunnlaget



Omløpsventilen skal åpnes umiddelbart og til riktig nivå



Vannstanden i elva må ikke reduseres raskere 

enn at man unngår stranding av fisk.

Gjeldene kunnskap peker på at vannstanding må 

synke gradvis og med mindre enn 5-13 cm/t

Vannstanden må heller ikke synke med mer enn 

3 cm per steg. 

Stenging av omløpsventilen

Foto: Lars Midttun



Det opprettes en målestasjon i elva nedstrøms 

kraftverksutløp. 

Omløpsventilen styres direkte mot 

målestasjonen

Kan benyttes ved både oppstart og stans av 

kraftverket

Særlig gunstig i kraftverk med inntak i magasin.

Smartsystem med maskinlæring

Regulering mot vannspeil i elva

Foto: Lars Midttun



Utarbeidet en formel for nedstenging av omløpsventil

Formelen er basert på kunnskap om hvilke forhold 

fisken trenger for å unngå stranding.

FoU 2018/19 – Styring av omløpsventiler
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Vannstanden går opp i starten pga. en 

programmeringsfeil, men ligger eller fint på ca. 10 

cm/t synkehastighet fram til vannet fra overløpet 

kommer og øker vannstanden igjen. 

Figur: Eirik Vee Natvik, Sweco

Resultat fra feltforsøk
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Nedstrøms utløp
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Nedstrøms utløp

Vannstanden synker med ca. 10 cm/t, og de 

momentane droppene er ikkje større enn 

ca. 3 cm. 

Figur: Eirik Vee Natvik, Sweco



Vannstanden dropper momentant. Resultat av en omprogrammering som er gjort uten kunnskap 

om vannføring gjennom kraftverket og omløpsventilen.

Figur: Eirik Vee Natvik, Sweco

Resultat fra feltforsøk
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Nedstrøms utløp

Foto: Sweco AS



FoU rapport før sommeren

Revisjoner av kraftverk med omløpsventil i 2019 

NVE vurderer å invitere bransjen til et møte om temaet i løpet av 2019.

NVE ber kraftverkseierne om å gå gjennom sine prosedyrer og sørge for at 

omløpsventilen fungerer etter hensikten.

Veien videre



Tusen takk 

for meg!


