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Erfaringer fra revisjon etter IK-vassdrag i 2019

OMLØPSVENTIL



Bygget: ca. 100
Gitt konsesjon: ca.160



Det skal

installeres omløpsventil på minimum

50 % av slukeevnen i kraftverket.



NVEs vurdering (s.28)

De negative konsekvensene av en utbygging er i hovedsak knyttet til laks- og 
sjøørretbestandene i vassdraget. Kartlegging av fiskebestandene i 2005 og 
2006 viser at den anadrome strekningen er ca. 900 m. Kartleggingen viste 
lave tettheter av laksunger og gode tettheter av ørretunger……..

Merknader til vilkårene (s. 29.

Utfall av kraftstasjonen vil føre til store endringer i vannføringsforholdene for 
yngel og ungfisk. For å unngå slike brå endringer skal det installeres en 
omløpsventil i kraftverket som har tilsvarende kapasitet som maksimal 
slukeevne i kraftverket.

…..så var det Bakgrunn for vedtak…..???



Det som skal ivaretas er……



...virkemidlet er omløpsventil…..

…et verktøy som det må jobbes med 
kontinuerlig…..



§ 5.Innholdet i internkontrollen

Den ansvarlige skal utarbeide og gjennomføre rutiner 
og prosedyrer som sikrer at krav fastsatt i eller i 
medhold av vassdragslovgivningen 

knyttet til miljø og sikkerhet er oppfylt!

IK-vassdrag



o Surna: 2 stk.

o Orkla: 3 stk.

o Årdalselva: 1 stk.

o Vosso: 2 stk.

o Elakselva: 1 stk. 

o Til sjø: 1 stk.

Hvor og hva har vi revidert?

o Nasjonalt laksevassdrag: 7 stk.

o Vassdrag med anadrom fisk: 3 stk.

o Med i FoU prosjektet: 3 stk.



Test av omløpsventil

Inntak

Oppstrøms utløp

Utløpskanal

Anadrom strekning

Intervjurunde

§5.1 til §5.9

Gjennomføring



Resultater



Drift av omløpsventil



Illustrasjon av vannføring nedstrøms kraftverk nr.7 ved gjeldene 
programmering. Vf.:  360 l/s 



Resutater – Åpning av omløpsventil

Åpning av omløpsventilen
Overgang stans av 
kraftverk oppstart 

omløpsventil (Dropp 1)

Fungerte 
ikke
under test

Fungerer ikke 
v/ overløp

Åpner 100% 
av driftsvf.  
før stans

Åpner 50% av
driftsvf. før 
stans.

Sømløs 
overgang

Dropp i Vst. 
med fare for 
stranding

1 2 3 5 5 3



Krav

Ikke momentane dropp >3 cm 
(Sweco i FoU prosjektet)

Vanstandsendring 5-13 cm/ time 
(Ny forskning har gitt stadig lavere verdier)

Vannstandsendring på anadrom strekning



Stengetiden varierte fra 5 til 60 min.

Uønskede dropp ved nedstengning 
av omløpsventilen: 5 stykker.

Kun to kraftverk ventet med å stenge 
ned omløpsventilen for å nytte fordelen 
med ekstra vann fra overløp på inntaket.



Under revisjon medførte nedstengning av 
omløpsventilen til at vannføringen nedenfor 
kraftverket ble senket ned til 
minstevannføring i 7 av 9 tilfeller. 

Riktig slipp av mvf blir viktig.

Erfaring for at mvf ofte fryser til 
vinterstid! 

Viktig med robuste løsninger for mvf. 
og hyppig tilsyn i kritiske perioder.

Mvf





1. Omløpsventilens kapasitet

2. Umiddelbar åpning av omløpsventil (Dropp 1).

3. Ventilåpning.

4. Nedstengningshastighet og utforming av trinnvis nedstenging.

5. Vannets tid ned fra inntak til utløp krv. i forhold til drift av omløpsventil

6. Anadrom strekning:  vannstandsendring innenfor anbefalte 
verdier på faglig funderte kontrollpunkt(er).

7. Kjøring av kraftverket/ rutiner for start og stopp.

Punkter for test av omløpsventil som skal dokumenteres 



Riktig forståelse av konsesjon

Uheldig montering av omløpsventil

Omløpsventilen virker ikke ved overløp

Ulik funksjon for Nødstopp

Utfordrende å balansere åpning av ventil 
og oppetid for å unngå nedtapping av 
inntaksbasseng

Bekymring for kollaps av rørgaten

Hva er mulig å programmere? Nye/ eldre 
kraftverk.

Bruk av effektbryter?

Manuell stopp

Utfordringer 



Temaet krever økt fokus og deling 
av erfaringer!

Bruk av omløpsventil



Det faglig grunnlaget….
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