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Produksjonsøkning i eksisterende kraftverk

Jeg har valgt å dele potensielle tiltak inn i tre grupper

 Enkle og billige tiltak. Disse kan utføres raskt, og gjerne lokalt. 
Eksempler kan være økt oppetid, bedre kjøremønster, mindre 
falltap på rist osv.

 Tiltak som krever investering. Nytt løpehjul, endringer i 
kontrollanlegg, bedre kjøremønster, høyere effekt osv. 
Investering må sees opp mot produksjonsøkningen.

 Søknadspliktige tiltak, disse krever gjerne også investeringer. 
Magasin, overføringer, bedre vannvei, heving av HRV, ekstra 
turbin osv.



Enkle og billige tiltak

 Rist: falltap, rensking, ising.

 Dam: lekkasjer, HRV.

 Vannvei: Groing, PE sveiser, dimensjon, luft.

 Turbin: hjul (skader), montasje, dyser (skader / mønster / 
justerbar dyse), spalteklaringer (Francis), bestpunkt.

 Kontrollanlegg: varsling, fjernstyring, starttid, dysekjøring, 
samkjøring ved flere turbiner.

 Generator. Redusere viftetap og lagertap.

 Redusere tap i kabler.

 Romtemperatur og ventilasjon.

 Varmeovn og isolasjon. Avfukting.

 Generell strømsparing, lysbruk osv.



Tiltak som krever investering

 Nytt turbinhjul. Produksjonsøkning avhenger av gammel design. 
Men jeg har flere eksempler på 7% økning på maks, mer på lav 
last.

 Ny turbin, eller en ekstra turbin for vinterkjøring.

 Større generator, eller hente ut større effekt fra eksisterende 
generator. Her må man også tenke kabler, brytere, trafo, 
tilkoblingspunkt osv.

 Endre kjøremønster. 3 dyser på 80% vil ofte være bedre enn 4 
dyser på 60%. Bedre samkjøring mellom turbiner for de som 
har flere.

 Bedre vannvei i dyser. Ekstra dyse. Egen dyse for vinterkjøring.

 Noen av tiltakene over krever oppgraderinger i kontrollanlegg.



Søknadspliktige tiltak

 Magasin: Miljøstyrt vannstandsregulering av inntaksmagasin 
eller magasin lengre inn i nedbørsfeltet. Søknadspliktige, men 
kan være en meget sunn investering. Reduserer flomtap, øker 
produksjonen med samme maskinstørrelse.

 Overføringer: Øker nedbørsfeltet og dermed produksjonen, 
men øker flomtapet med samme maskinstørrelse.

 Økt slukeevne: Mange eldre anlegg har relativ lav slukeevne i 
forhold til middelvannføring. Mange av disse kan søke om økt 
slukeevne. Flomslukeevne.

 Ekstra vannvei: En måte å øke slukeevnen, alternativt med 
ekstra aggregat.



Energi Teknikk tilbyr

 Forprosjekt og søknadsprosesser.

 Virkningsgradsmålinger / flowmålinger, også for å optimalisere 
kjøremønster.

 Oppgraderinger på elektromekanisk utstyr, inkludert 
kontrollanlegg.

 Leveranse av nytt (eller tilleggsutstyr) elektromekanisk utstyr.

 Service og vedlikehold.



Turbinhjul

 Helmaskinerte hjul, både Pelton og 
Francis.

 Økt virkningsgrad. Riktigere 
avstand fra dyser?

 Endret bestpunk og mindre 
lekkasjevann langs spalteringer 
(Francis)



Turbinhjul, Lofotkraft



Takk for oppmerksomheten!


