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Sammendrag 
Rapporten inngår i en serie publikasjoner som omhandler opprusting/utvidelse av 
vannkraftverk. Rapporten er basert på et arbeidsseminar om småkraftverk, holdt på 
Olavsgård 29. januar 1992. Formålet med seminaret var å fokusere på problem
stillinger, eriaringer og mulige løsninger ved inntak, turbin og elektrisk utstyr. På 
grunn av økende interesse for å ruste opp gamle elvekraftverk på Østlandet, ble 
det under seminaret lagt mest vekt på spørsmål knyttet tillavtrykksanlegg. 

Abstract 
This report is included in a publication series dealing with upratinglrefurbishing of 
hydropower plants. The report is a result of a seminar on small hydro held at 
Olavsgaards on 29 January 1992. The purpose of the seminar was to focus on the 
various problems, lessons learned and possible solutions concerning intake, 
turbine and electric equipment. Due to increasing interest in the uprating of old run
of-river plants in eastern Norway, particular emphasis was placed on questions 
regarding low-pressure installations. 
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1. INNLEDNING. 

Bakgrunn. 
Opprustning og utvidelse av norske kraftverk (O/U) vil være en viktig del av 
vannkraftteknologien de kommende år. Mere enn to hundre kraftverk i produksjon er 
eldre enn tredve år. 

Med nye tekniske løsninger på anleggs siden og bedre virkningsgrad på maskin- og 
elektroteknisk utstyr kan produksjonen i gamle kraftverk økes. 
Det samlede potensiale fra opprustning-/utvidelsesprosjekter er anslått til ca 10 TWh per 
år. For å få bedre oversikt over mulig krafttilgang, igangsatte OED i 1986 et prosjekt 
som også skulle arbeide for å øke interessen for O/U av vannkraftverk. Prosjektet 
gjennomføres i regi av NVE med en styringsgruppe fra Vassdragregulantenes forening, 
Samkjøringen av kraftverkene i Norge, Norges Energiverkforbund og NVE. 

Som et ledd i kartleggingen av opprusting-/utvidelsesprosjekter har NVE også forsøkt å 
skaffe oversikt over aktuelle småkraftverk. NVE regner med at det i dag er ca 170 
mikrokraftverk « 1 00 kW) i drift, med en samlet installasjon på 5 MW, 140 
minikraftverk (loo - 1.000 kW) med en samlet installasjon på 60 MW og 230 
småkraftverk (1.000 - 10.000 kW) med en samlet installasjon på 900 MW. 

Antall 
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For 1991 og -92 er det bevilget 125 mill.kr, hvorav ca 50 mill.kr (22.01.92) er utbetalt 
i byggestøtte til opprustning/utvidelse av vannkraftverk. Gjennomsnittlig oppnås det 10 
% støtte, dvs. aktivert investeringer er antatt til 500-700 mill.kr og tilsvarende 
sysselsettingsgevinst er ca 1000 årsverk. For utprøving av nye komponenter/løsninger fra 
norske leverandører for kraftverk mindre enn 1 MW kan det gis tilskudd på inntil 30 % 
(unntaksvis 50%). 
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Seminaret. 

Denne rapporten inneholder en kortfattet oppsummering fra et arbeidsseminar om 
småkraftverk som ble arrangert på Olavsgård hotell, Skjetten den 29. januar 1992. 
Seminaret samlet 47 deltakere fra forvaltningen, E-verk, konsulenter, entreprenører og 
leverandører. 

Formålet har vært å samle folk med ekspertise og spesiell interessse for småkraftverk for 
å diskutere felles erfaringer og problematikk omkring realisering av småkraftverk. 
Hensikten var å stimulere og hjelpe potensielle private eller offentlige utbyggere av 
småkraftverk. 

Dette seminaret var en oppfølging av tidligere arrangerte seminar 5. september 1991. I 
det første seminaret tok vi for oss generelle problemstillinger omkring temaene 
planlegging, fmansiering, bygging og drift ved lavtrykks småkraftverk. I dette seminaret 
ønsket vi å gå i dybden på enkelte tema og konkretisere problemstillingene ved å befare 
et bestemt kraftverk. 

Innledende foredrag ble presentert over emnene "Lavtrykks elveinntak" , "Valg av turbin" 
og "Valg av elektrisk utstyr". Foredragsholderne hadde alle lang erfaring fra 
planlegging/prosjektering av småkraftverk og innleggene ga et meget godt grunnlag for 
de videre diskusjoner. 
Foredragene er gjengitt i Kapittel 2 - Foredrag. 

Etter foredrag og lunsj dro deltakerne først på befaring til Rotnes kraftverk, deretter ble 
det inndelti sju arbeidsgrupper for belyse problemstillingene ved Rotnes over emnene 
brukerinteresser, dam, inntak, rør & stassjonshus, turbin, elektrisk utstyr og 
rehabilitering. 
Konklusjonene fra arbeidsgruppene ble presentert og diskutert i plenum. 
Et sammendrag fra gruppearbeidene er gitt i Kapittel 3 - Gruppearbeid. 
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2. FOREDRAG. 

Lavtrykks elveinntak 
av Prof. Dagfinn K. Lysne, NTH 

Valg av turbin ved lavtrykks småkraftverk 
av Brede Thorkildsen, Kværner Eureka a.s. 

Valg av elektrisk utstyr ved småkraftverk 
av Ingvar Strand, ABB Energi 
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LAVTRYKKS ELVEINNTAK 

Seminar om småkraftverk 

29. januar 1992 

l. INNLEDNING 

- Hva er småkraftverk 

- Utviklingen rundt småkraftverk siden ca. 1970 

- Standardisering på byggsiden 

2. PLASSERING AV INNTAK 

- Uten sandtransport 

- Med sandtransport 

- Tiltak dersom spesielt mye sand 

3. UTFORMING AV INNTAK 

- Alternative utforminger 

- Dykking, hvirvling, luftinnsug 

4. VAREGRIND 

- Størrelse 

- Falltap 

- Rensk 

- Hytende materiale 

5. IS 

- Drivis 

- Isgang 

- Sarr (issørpe) produksjon oppstrøms i vassdraget 

- Sarr mot/isdannelse på varegrind 

27.01.92 Dagfinn K. Lysne 
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2. PLASSERING AV INNTAK 

• Topografien for hele anlegget er vanligvis bestemmende. 

• I elver uten sandtransport. Helst på en rett strekning av elva, dvs. der strømmen er 

jevn og parallell. (Blir det etter at inntaksdam er bygget). 

• I elver med noe bunn-transport av grus 

I. 
I 

Vannstrømmen roterer gjennom elvesvinger pga. større hastighet på 

overflatevannet enn bunnvannet (sentrifugalkrefter). Elver erodere derfor i 

yttersving og sedimenterer i innersving. "Teorien" sier derfor at inntaket bør 

plasseres i yttersving ved nedstrøms ende aven kurve i elva! Dette reduserer 

bunntfclIlsportert grus/sand å komme inn i inntaket: "Teorien" gjelder for slake 

elver på løsmasseavsetninger, i praksis følger følger elva geologien. 

Kan også plasseres på rett strekning, om mulig med noe ekstra utforming av 

inntaksområdet. F.eks. vegg i vannstrømmen for å indusere kunstig rotasjon. 

NB! Arrangement for utspyling av grus. Dette bør ligge nær innløpsterskelen. 
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ÅRSAKER TIL SVINGNINGER I ENTIJSIASME : 

• Urealistiske forventninger målt energimengde 

• Kostnader 

• Miljøkostnader pr kWh 

• 

iS< 
z 
I/) 

t
I/) 

o 
U 
..J 
< 
t
o 
t-
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Economically Sound 

SSH Projects 
Marginally Feasibl . 
SSH Projects 

Cost Characteristics for Small Scale Hydro 
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GENERELL GJENNOMGÅELSE AV TURBINER 

INNLEDNING 

Denne første delen av kurset omfatter en orientering om vannturbiner, 
samt kriterier for valg av turbintype. 

Alle maskiner som jobber med strømmende medium, det v.ære seg vann, 
damp, luft eller gass g~r under samlebegrepet strømningsmaskiner. 
Vannkraftmaskiner danner da en gren innen denne familien. Disse kan sS 
igjen deles inn i vannturbiner og pumper. 

Vannturbinene omdanner vannets energi til mekanisk energi pS en 
roterende aksling. I en pumpe g~r prosessen akkurat den motsatte vei. 
Energien fra en eller annen motor blir gjennom pumpa omdannet til 
hydraulisk energi i vannet. 

Den energien vi pS denne ~ten utnytter fra eller gir til vannet tils
varer høydeforskjellen mellom det enkelte anleggs over- og undervann. 
Dette er i det ideelle tilfelle. I virkeligheten vil vi dra med oss 
forskjellige tapsledd som ved turbindrift vil komme i fratrekk pS 
høydeforskjellen. mens leddene i pumpedrift vil komme som et tillegg. 

VANNKRAFTANLEGG ( FlglA-" nr.. 1): 

Vanligvis bestSr et vannkraftanlegg aven dam, et svingekammer og en 
turbin. De nevnte deler er sS forbundet med hverandre med rørgater 
og/eller tunneler. Mellom svingekammer og turbin blir ofte rørgaten 
kalt trykkrør eller ved tunnel trykksjakt. Dette fordi vannveien her 
har en brattere helling enn ellers i systemet. 

I anlegget befinner det seg pS vannveien flere avstengningsmuligheter. 
Selve inntaket i dammen er utstyrt med luke, etter svingekammeret 
sitter det ofte en rørbruddventil og nederst foran turbinen befinner 
hovedstengeventilen seg. Rørbruddventilen skal lukke ved for stor 
vannhastighet i røret som følge av et rørbrudd. 

Ved dykkede maskiner, altsS at turbinsenteret befinner seg under 
anleggets undervann-nivS, utstyres ogsA utløpet med luke. Men denne 
luken brukes kun for ~ hindre at det kommer vann inn i stasjonen ved 

f.eks. revisjonsarbeider. 

T02/804 
KVÆRNER 
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PRINSIPPSKISSE AV VANNKRAFTVERK 
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2. BRUKSOMRADE 

Opp gjennom tidene har det forekommet mange mer eller mindre 
vellykkede vannkraftmaskinkonstruksjoner. I Norge kjenner vi blant 
annet til vasshjul og kvernkall. pc! denne tiden var det ikke snakk om 
A fA maksimal utnyttelse av de gitte muligheter. Det viktigste var at 
de forskjellige konstruksjonene utførte sin jobb tilfredsstillende. 

I løpet av det 18. og 19. århundre ble det pga. den industrielle revo
lusjon et stadig økende behov for energi. Det tvang fram nye og mer 
forseggjorte turbinkonstruksjoner med ogsA en gunstig hydraulisk 
utformi ngo 

Hele denne utviklingen ga som resultat at det idag kun er 3 turbin
typer som er av noen betydning ved vannkraftutJygging. 

Pelton-turbin (vedlegg nr. 3): 
Vannet størrmer i stor hasti ghet som fr i strIl e ut av ett eller fl ere 
munnstykker mot det roterende løpehjulets skovler. 

Francis-turbin (vedlegg nr. 3): 
Vannet gAr gjennom et stillest&ende ledehjul med regulerbare skovler 
ogg inn pA det roterende løpehjulets skovler. 

Kap l an-turbi n (vedl egg nr • .3): 
Vannet i en Kaplan-turbin går på samme mlt~ som i en francisturbin, 
men løpehjulet er formet som en propell med regulerbare skovler. 

Grunnen for valget av disse 3 turbintypene skyldes også den ting at de 
utfyller hverandre meget godt m.h.t. driftsområde. Turbinene har hvert 
sitt fallhøydeområde. 
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Pelton-turbin: 100-2000 meter 
Francis-turbin: 20- 700 meter 

Kaplan-turbin: 2- 00 meter 

Lb 

En Pelton-turbin arbeider med relativt smS vannføringer, mens en 
Kaplan-turbin tar unna de største vannføringene. Francisturbinen 
dekker det mellomliggende omrldet med overlapp i begge retninger. 

I overgangsomrldene er det ogsl andre forhold enn bare fallhøyde og 

vannføring som teller med i vurderingen av egnet turbintype, men mer 
om dette senere. 

~_ GENEREll TENDENS 

En tendens i tiden er en utvikling mot stadig større enheter. Det 

gjelder forslvidt i hele samfunnet. Begrunnelsen for denne utviklingen 
er først og fremst av økonomisk art. pl vSrt omrlde vil en stor turbin 
i forhold til flere smS gi redusert vekt pr. kW, noe som videre gir 

seg utslag i reduserte framstillingskostnader. Kravet til plass i 
stasjonen blir mindre. Til sist kan ogsl driftskostna~ene reduseres, 
da forholdene ligger vel til rette for automatisk overvSking. 

Som en ikke liten ulempe kan nevnes at konsekvensene ved en uforutsett 
driftsstans vil bli større. Derfor fordrer slike store anlegg et 

~kikkelig vedlikeh01dsopplegg. 

Bruken av større maskinenheter har først og fremst blitt muliggjort 

ved fOrbedringer i de teknologiske framstillingsprosessene. Spesielt 
er utviklingen av sveiseteknikken av stor betydning. Store og ofte 

kompliserte åetaijer. som tiåiigere nette støpes, utføres fi~ i det alt 
vesentlige som sveisede konstruksjoner. Det m& imidlertid bemerkes at 

stllstøping ogsl idag er aktuell pl spesielt kompliserte deler, som 

f.eks. Peltonhjul. 

Forbedring av materialer og bruk av nye har dessuten gjort det mulig I 
tillate høyere spenninger i konstruksjonene. En stadig forbedret 
materialkontroll og forbedrede beregningsmetoder har ogsl ført til at 

materialene kan utnyttes bedre uten at det gSr ut over sikkerheten. 

T04/31 

KVÆ 



Kværner Eureka a.s 
27 

Men maskinstørrelsen kan ikke økes i det uendelige. Den vil alltid 
være begrenset av bl.a. følgende faktorer: turbinleverandørens 
maskinkapasitet, transportforhold og vekter. 

Et annet markant trekk i utviklingen har vært og er en stadig for
sering av de enkelte turbintyper i retning av høyere fall og høyere 

fartsta 11. Uttrykket fartsta 11 vi 1 bli defi nert noe senere. Dette 

medfører en relativ økning av vannhastigheten gjennom turbinen og 
derav økt fare for kavitasjon og kavitasjonsskader. Det gir ogs~ 
større erosjon ~ed sandtransport. Kravene til materialvalg og 
hydraulisk utforming har dermed øket. 

~ KLASSIFISERING 

Generelt kan man si at en turbins hovedform i vannveien er gitt av 

fø1gendp. 3 faktorer: 

Fallhøyde 

Vannføring 

~nsket turtall på turbinaksel 

He (meter) 

Q (m3/s) 

n ( omd r • 1m in. ) 

For å kunne sammenligne en turbin med en annen refererer det alltid 

til turbinens forhold ved beste driftstilstand. dvs. der hvor 
virkningsgraden er størst. Dataene i denne tilstanden gis indeksen *, 

*He 

*Q 
*n 

Etter en liten omforming kan disse 3 faktorene settes sammen til det 

vi kaller turbinens fartstall : 

hvor: 

w = redusert vinkel hastighet n-zar 1 
= -6-0-'-- IrV 2=:=9=;Ji~H=e" 

= redusert vannføring 
ill" 1 

: Q V 29 "'He' 
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Reduksjonsfaktoren V29~He' gir den hastighet vannet vil f~ dersom 
hele fallhøyden tapsfritt hlir omdannet til bevegelsp.sener~i. 

Ved Kaplan-turbiner brukes oga~ turbinens forhold ved ful1ast for S 

angi dens fartstall. Det kalles da fullastfartstall og sk ri ves 

hvor indeksen o angir forholdene ved fullast. 

Fartstallet er-en dimensjonsløs størrelse, og det har vist seg som et 
nyttig redskap for klassifisering av de forSkjellige turbintypene. Ut 
fra turbinenes driftsomrAde har en funnet følgende forhold: 

Pel ton-turbin har fartstallomrAde 

Francis-turbin har fartstallomrSde 

Kaplan-turbin har fartstal110mrSde 

Se ogs3 vedlegg nr. 5. 

0,00 - 0,15 

0,15 1,5 

1,5 - 3,5 

Fartsta 11 grensene gj el der ikke absol utt, men de gir en god indikasjon 
pS driftsomrAdene. 

To maskiner med samme fartstall er geometrisk likedannet i vannveien, 

selv om de er av forskjellig størrelse og til~ører hvert sitt anlegg. 

gkende fartstall vil gi en relativ økning av strømningstverrsnittet. 

En turbin med høyt fartstall kalles 9.1 erne en hurtl i gl øper. mens en med 

lavt farts~all kalles langsomtløper. Overført til turbintypene ~il en 

Pe1ton-turbin være ~n 'c'itlgsomtløper. mens efl Kaplan-turbin biir en 

hurtigløper. 

For S komplisere bildet litt har vi ogs! langsomt- og hurtigløper 

innen hver turbintype. En Francis-turbin med fartstall "n. =0,22 .. 
kalles en langsomtløpende Francis. mens en med il =1,18 kalles en 

hurtigløpende Francis. 

Uttrykkene har ingen direkte sammenheng med turbinens turtall. Fra 

formelen for fartstallet ses riktignok at fartstallet øker nSr tur

tallet øker. men det samme skj er også når vannføri ngen øker eller 

fallhøyden minker. 
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I den utenlandske vannkraftlitteraturen er det vanlig A oppgi en tur
bins hurtigløpenhet ved det spesifikke omløpstallet ns. Denne 

defineres: 

hvor: 

o 

vo;;-' 
1-1 1.2.5 

e 

o A I • 
IV : 'l 

N = effekt i HK ved fullast 

°rz = turbinvirkningsgrad ved fullast 
°dt = pAdragsgrad ved fullast 

r = vannets spesifikke vekt 

.. 

• ,.. o 

1· Jt . Q:.......·_I-I-c:e=--_ 
75 

Mellom ns og Il eksisterer det en viss sammenheng: 

pA grunn av at det spesifikke omløpstallet ikke er et dimensjonsløst 

tall er det mindre egnet som klassifiseringsredskap. Videre referer 
tallet seg til forhol dene ved fullast, og dermed kan to hel t like tur

biner med forskjellig pldragsgrad (0J.{ ) fA forSkjellig ns selv om 

for de to turbinene er like. 

~ NOEN MOMENTER VED VALG AV TURBINTYPE 

Hver av de 3 turbintypene har sitt fal1høydeomrSde sA utenom 

overgangsomrldene er valget av type forholdsvis enkelt. l 

overgangsomrAdene er det som reqel mange faktorer A ta hensyn til før 

turbintype og antall turbiner kan bestenwnes •. 

Vannsituasjonen i vassdraget: 

Ved kortvarig flom har det liten hensikt A dimensjonere turbinen ut 

fra elvens maksimale vannføring. Man 1M se pl den vannføring gjennom 
Aret som sammen med fallhøyden gir det ~tørste utbyttet. 

Vassdragets magasineringsmuligheter: 

Et lite magasin tilsier liten reguleringsmulighet, og turbinen 1M der
for hele tiden følge vassdragets svingninger. For ~e vann wJ slippes 

forbi, og ved for lite vann 1M turbinen stoppes. 
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Med et stort magasin har turbinen muligheten til ~ tilpasse seg den 
øyeblikkelige belastningen p~ nettet. Ved liten belastning kan 
"kraftoverskuddet" lagres i magasinet. Slik drift av turbinen vil føre 

til at den kommer til å virke over hele sitt vannføringsomr~de. Oa er 
det viktig at turbinen holder høy virkningsgrad i hele dette omr~det. 

I vedlegg nr. 6 er det vist noen virkningsgradkurver for forskjellige 

turbintyper. Det beste resultatet f5r vi fra kurve 1 som er for en 
flerstr5let Pelton-turbin. Grunnen er at vi kan regulere mellom en 
eller flere str~ler. men mer om dette senere. Kurve 2 viser resultatet 
for en Kaplan:turbin. Den har regulerbare løpehjul- og ledeskovler og 
kan derfor tilpasse seg et stort vannføringsomr~de. Kurve 5 er en pro
pellerturbin eller Kaplan-turbin hvor ingen skovler er regulerbare. 
Det gir en god antydning av virkningsgradgevinsten. 

Maskinkostnad kontra virkningsgradkostnad: 

En qyr turbin med god virkningsgrad over et stort vannføringsomr~de 
kan forsvares dersom den skal g~ en del p~ halvlast eller lavere. Oer
for vil ved stor hurtigløpenhet en Kaplan-turbin være selvskreven selv 
om den er ca. 50"' enn en tilsvarende Francis-turbin. Det lean vi ogsl 

se ut fra kurven i vedlegg nr. 6. ved ~ sammenligne kurve 2 med kurve 
4. 

Anleggskostnader m.h.t. dykking: 
Ved 5 senke turbinen under anleggets undervann-niv~ kan turbinen 

minskes i dimensjoner. Dette vil hindre kavitasjon. 

Til syn: 

Hvilke muligheter anlegget selv har for A- føre tilsyn med sine 

turb i rier'? 

Som en konklusjon p~ det hele kan alt føres tilbake til økonomiske 

betraktninger. 

N~r s~ turbintype er bestemt. kan vi gA videre i v&re overlegninger. 

Generelt har en det forhold at for samme He og Q vil turbinens ytre 

dimensjoner minske med økende turtall. dvs. turbinen ~r et større 
fartstall (konferer formel for fartstallet). Følgelig blir ogsA tur

binen billigere A produsere men bare ned til et visst punkt. De samme 

betraktningene kan ogs~ gjøres gjeldende for generatoren. p5 et gitt 
anlegg tilstrebes derfor et høyest mulig fartstall. 

KVÆ 
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Et forhold som trekker i motsatt retning er faren for kavitasjon. Den 

øker med økende fartstall eller minkende dimensjoner. Ettersom trykk 

og hastighet står i omvendt forhold til hverandre vil økende hastighet 

p~ vannet gi lavere trykk og derav kavitasjonsfare. Som tidligere 

nevnt kan en økende dykking av turbinen gi et større mottrykk og 

dermed motvirke kavitasjonen. 

Konklusjonen bl ir da at ved en ny turbin finner man det fartstallet 

som gir en viss sikkerhet mot kavitasjon. sA velger man det nærmest 

nedenforliggende synkrone turtall.· 

Ved mindre maskiner er ofte turbin- og generatoraksling iklce direkte 

koblet. men de er utstyrt med en eller annen overføringsenhet (rem. 

gear). Dermed kan konstruktøren velge det turtall han finner mest 
tj enl i g. 

Vi skal gl gjennom et forenklet eksemoel på valg av egnet turbintype. 

Ut fra et vassdragsvannføring- og fallhøydekurver over flere år har 

konsulenten funnet at en turbin med verdiene: 

He=SO m 

Q = 2 rrr3/s 

vil gi det beste resultatet. 

Turbin vil i beste driftstilstand gi ca. 885 kW. 

Kraftselska.et har gode muligheter for overvJking og pga. selskapets 

størrel se vil en uforutsett dri ftsstans på den nye turbinen ikke få 

katastrofale følger. Derfor satses det her på kun en turbin. 

Det som nå stAr igjen er ~ bestelll11e turbinens fartstall eller turtall. 

I vedlegg nr. 7 er det vist et diagram som er tegnet opp på grunnlag 

av forskjellige kombinasjoner av He. Q og n. 

I diagrammet er det oppgitt 4 størrelser. Vet vi 3 av dem kan vi finne 

den fj er-de. I vArt eksempel vet vi bare 2 (vannføri ng og fallhøyde) og 

1 av de andre (fartstall eller turtall) kan velges fri tt. Nå ja. ikke 

helt fritt. Det er nå de forskjellige vurderingene kommer inn i 

bildet. 
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Ved 3 tegne inn arbeidsomr~dene for de 3 aktuelle turbintypene kan vi 
med en gang utelukke en Pelton-turbin. En Kaplan-turbin blir heller 
ikke aktuell. Da er det kun ett alternativ igjen. Francis-turbin. 

Det sdr nI igjen 3 finne turtallet pl turi>inen. Ved anlegget er det 
gode magasineringsmuligheter. og turi>inen kan derfor komme til I 91 en 
del p3 lav last. Ut fra vedlegg nr. 6 velger vi da en langsomtløpende 
Francis-turi>in (kurve 3). 

6. RUSNING 

Rusning flr vi nlr turbinen blir frakoblet generatoren og gJr med 
fun t Ipent ledeapparat. Det samme Skjer om generatoren -faller av . 
nettet-. Forholdet mellom ruseturtall og det nominelle turtall kalles 
rusetall og har en viss fori>indelse med fartstallet. 

Ved rusning vil energien 1 vannet gl med til I dekke de ~draul1ske 
tap (støttap) og friksjonstap 1 maskinen. 

Pga. konstruksjonen er rusetallet for Pelton-turbiner tilnærmet 
uavhengig av fartstallet og er ca. 1.7. 

Langsomtløpende Francis-turbiner har imidlertid et enda lavere ruse
tall ofte under 1.6. Men økende fartstall gir økende rusetall. En 
hurtigløpenåe Francis-turbin ruser med ca. det dobbeite av nominelt 

turta 11. 

Tendensen fortsetter videre til Kaplan-turbiner hvor et rusetall pl 3 

for en hurtigløper ikke er noen sjeldenhet. 
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~. DE ENKELTE TURBINTYPENE 

Pel ton-turbin: 
En Pelton-turbin finnes bAde med horisontal og vertikal aksel. De 
største maskinene lages med vertikal aksel. 

Antall dyser kan ogsl variere. Fra en horisontal turbin med 3 dyser 
til en vertikal turbin med 6 dyser. For en enstrIlet Pelton-turbin 
regnes maksimal t fartstall A være *.n =0,1. Med 6 strAler kan 
vannføringen øk~s med en faktor pl 6, og fartstallet blir: 

ic' I . 11 = '16 x O, l = 0,245. 

Dermed trenger en slik seksstrllet Pelton-turbin inn pl Francis
turbinens omrlde. Og ved mye dellastkjkøring er nok en slik Pelton
turbin I foretrekke. 

Vedlegg nr. 8 viser en Pelton-turbin med vertikal aksel og 6 dyser 
fordelt jevnt rundt OI1IIcretsen. 

Vedlegg nr. 9 har med virkningsgradkurve for en firstrllet 
Pelton-turbin. Alt etter belastningen kan den kjøres med en eller 

flere dyser inne. 

Før i tiden ble det brukt utvendig nlleservomotor med stang inn til 
dysa for I styre nIla der. NI benyttes nesten bare en innvendig 

hydraulisk styrt nlleservomotor. Den gir ogsl et bedre hydraulisk løp 

for vannet gj ennom dysa. 

Under regulering jobber nlleservomotoren sakte pga. faren for 

trykkstøt. Derfor har hver dyse en deflektor eller kniv som tar seg av 

hurtigreguleringen. 

Franci s-turbi n: 
Ogsl denne turbintypen konstrueres med bIde vertikal og horisontal . 

aksel. 

Vedlegg nr. 10 viser en Francis-turbin med vertikal aksel. 

Turbinen kan sitte i en kum (vanlig ved lavere fall) eller den kan 

konstrueres med spiraltromme. For ytelsesregulering har turbinen 

dreibare ledeskovler. 
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Selve løpehjulet i en Francis-turbin kan framstilles p~ flere m&ter. 

Det kan helstøpes eller det kan støpes med innsatte stAlplateskovler. 
NA i det senere blir sdlplateskovlene sveiset til ring og boss. Det 
er ogsA variasjon i materialkombinasjoner. N~ lages gjerne hjulet helt 
i rustfritt stål. Ved revlsJon av hjul i vanlig st~l blir utsatte 
partier utskiftet med rustfritt. 

Et annet omrlde hvor Francis-turbinen benyttes, er som pumpeturbin. 
Konstruktivt er dette et normalt Francishjul, men med f.ærre skovler. 

Prinsipielt kan enhver overtrykksturbin (dykket) benyttes som pumpe 

nAr den drives med motsatt dreieretning. Det at vannet skal kunne gl 
begge veier, skaper motstridende konstruksjonshensyn. En pumpeturbin 
ml derfor bli et kompromiss mellom tekniske og økonomiske vurderinger. 

Enkelt kan man si at det ~r lettere ~ fl vannet ned enn opp. Pum
pedriften blir derfor tillagt mest vekt under konstruksjonen. 

Pumpeturbinen vil ha større dimensjoner enn en til svarende turbin. 
F.eks. øker løpehjulsdiameteren med ca. 50%. Pumpeturbinen utstyres 
med regulerbare ledeskovler, som llses i pumpedrift. Det gir en normal 
ytelsesregulering i turbindrift. Skulle driftsforholdene i pumpedrift 
forandre seg, kan ledeskovlene innstilles etter dette. 

En vesentlig svakhet er at pumpedrift og turbindrift ikke vil ha de 

beste forhold ved samme turtall. Beste punkt som pumpe vil ligge ca. 

20% over beste punkt i turbindrift. Problemet kan ordnes ved 1 
konstruere generatoren for to turtall eller tillempe driftsforholdene. 
Ved tillempning reduseres virkningsgraden litt i begge retninger, men 
det kan svare seg framfor en dyr generator (ca. 40% dyrere). 

Ved start i pumpedrift er det vanlig først A bllse vannet ut av maski

nen med trykkl uft. Effektbehovet ved start bl i r da redusert til et 
minimum, en slipper de helt store strømsJokk. Ved rett turtall slippes 

luften ut og effekten pllastes gradvis. 

T012/31 

KVÆ~ 

I 



35 
Kværner Eureka a.s 

Kap lan-turbi n: 
Ogs~ Kaplan-turbin har horisontal og vertikal aksel. En variant av 
horisontal Kaplan er kalt rørturbin . 

Vedlegg nr. 11 viser en normal Kaplan-turbin med vertikal aksel. 

Vedlegg nr. 12 gir et inntrykk av hvordan en rørturbin ser ut. 

Kaplan-turbinen har regulerbare lede- og løpeskovler. og det gir god 

virkningsgrad o~er et stort driftsomrIde. Løpehjulskovlene styres av 
en servomotor. som ligger mellom turbin og generator eller i 

løpehjulbosset. Tilløpsspiralen kan være i stIl eller betong eller en 
kombinasjon av disse. 

Rørturbinen er en Kaplan-variant med horisontal aksling og fjernet 

spiraltromme. Det hele f3r dermed form av et rør. G~neratoren 

plasseres i et mindre rør sentrisk det store. 

Turbinen kan nyttes for fall fra He=2 til 25 m og store vannføringer 
fra Q=200 m3/s og oppover. 

Alt etter vannsituasjon og belastninq konstrueres turbinene med forsk
jellige reguleringsmuligheter. Ved liten variasjon i vannføring og en 

generator pl samkjøringsnettet (asynkron) kan turbinen utføres med 

faste ledeskovler og regulerbare løpehjulsskovler. 

Er det stor variasjon i vannføring og fallhøyde vil det være mest hen

siktsmessig S ha regulering pS b~de lede- oq lapeskovler. Det sikrer 
god- vil"kni "gsgrad over et stort D~dragsomr~de. 

Den samme regulering kreves ogs~ n~r turbinen skal brukes til ~ holde 

nettfrekvensen. 
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*fl= 0,075 \ .n.= 0,11 

-.fl: 0,3 -n: 0,5 

*!l = 1,0 

.0. = 2,5 
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Oimensions 
a-l.60·~ 
b-1.90·0, 
c - 1.78, O, 
d -2.01 . O, 
e-120·0, 
, -1.80· O, 
9 -0.90, O,. 
h -1.90, O,' 
i -2.00, O, 
k -1.05· ~ 
I -3.40' O, 
m-l.41 . o, 

Dimensions 
a - 1.56' o, 
b-1.86·0, 
c -1.73· O, 
d-l.96·0, 
e-120'0, 
f -1.80,0, 
9 -0.90' o, 
h -1.90, o, 
i -2.00·~ 
k -1.05' o, 
I -3.40' o, 
m-l.36· o, 

Dimensions 
a-1.52·0, 
b -1.87, o, 
c -1.72, o, . 
d-l.96·o, . 
e-l.32·0, 
f -2.00' O, 
9 -1.00, O, 
h -1.90, Da. 
i -2.00, D:. 
k-1.05·~ 
I -3.40· D: 
m-l.30· D: 

KVÆRNER 



I 
I 

.' 

!, 
/ -.. 
I .. 
/, 
J 

!, 
~ 
~ 
!; 
/ 
< 
I 

I 

I .. 
/ 

I 

-I 
I 

! . I· ., . 
dl ~: 

.- \ 
i 

~ l 

. I 
I 

~ ~ ______ ~_ -=. ",..L,=~=-'l..:-"'~_I11"" _____ . ~ 

". .... .... '''''' 

-I " • 

il 
Il 
; I 
i I 

, I 

----- --
--~----

V~d{f!99 ~r. o 

.i._ ... 

i 
I 
I I 

• • • 

a • . 

-~ 
rY~ 



Kværner Eureka a.s 41 

I I I I 

92 .- - -

90 

... 
~ - ~-

--
L 

I 

• HIlepunkt 4 strIler 
I 

il Hllepunld 2 strIler 
8 

-
8 

8 6 

20 40 60 
T 

I 

• .. ...::"'" -

10 
urbineffekt (HW) 

ve,d Leg!! 11r /0 

'. , 
,. , .. " ... 

. . .. 
- .... ' ,. , 

I 

, . . . -. 

_ . __ ! . .i!!.., ___ -

t l I ' . 

. , 

. .; 
, .. ' 

. ." . . ... -

I 

~ 

100 

KVÆRNER 

-



Kværner Eureka a.s 
b? 
(~ 

." I'" 

~-

................ ~-

.' ....... 

./' 

~-~-- .. 

------------ --- -. --=--------- . ~ . 

--------
~.r_--:'----.-:-

l.Y'6,.e 
V, 

Sectional view of bulb unit with peN! 

, 
I 

I l I I I ' ________ J 

--, 

.... 

-.. -~~-- - -

" /-, ; 

-::/ --, 

., 
.~ 

• :? 
. "', 

.. 



Kværner Eureka a.s 
43 

... ".' .: r-------t::::I:~~_. '~" ...:.....:. ••• ~. ~. • ~'. 
I .: 

' . 
.. . 

L----=~ti!:=~~~-J ... 

KVÆRNER 



I -
Kværner Eureka a.s 
j 

i 

I 
I 
I 

I ., 
I. 

I I 

, j ~-=-==::;j . . 

, -- .. . -

Il 



45 

® 

l 

[- kVÆRNER 



47 

VALG 

AV 

ELEKTRISK UTSTYR 

VED SMÅKRAFTVERK 

ved Ingvar Strand, 

ABB Energi a.s. 



SMAKRAFTVERK 
Definisjon av et småkraftverk 

Et småkraftverk er et kraftverk med unitytelse opp til 
10 MW, og designet i henhold til småkraftverkfilosofien 
for å kunne gi pålitelig og kostnadseffektiv energi
produksjon. 

Viktige nøkkelbegreper er: 

• Standardiserte løsninger 

• Enkle, men pålitelige overvåknings - og 
kontrollsystem 

• Automatisk drift, med stoppfilosofien til 
småkraftverk 

Standarder 

.• Lavspent - Asynkron 

• Lavspent - Synkron-

• Høyspent - Asynkron 

• Høyspent - Synkron 

ABS Energi All 



SMAKRAFTVERK 
Beslutn.prosess 

.t Lavspenning 

... Høyspenning 

* Normerte spenninger: 

< 2000 kVA 

> 2000 kVA 

230 V, 380 V, 660 V, 6.6 kV - maks 11 kV 

... Luftkjølt 

Vannkjølt 

Asynkrongen. 

.. Pris 

.. Ikke egen magn.utrustning 

.. Ingen synkron.utrustning 

.. Robust m.h.p. rusning 

.. Innkoblingsstrøm 

.. Reaktiv belastning 

.. Intermiterende drift 

.. Paralel/drift mot nett 

< 2500 kVA 

> 2500 kVA 

Synkrongen, 

.. Forsyne nærområde alene 

.. Frekvensregulering 

.. Heve spg. på lang iinje 

GSO: 



* Generator 

51 

SMA KRAFTVERK 
Stasjonsoversikt 

* PLS 

* Transformator 

* Høyspenningsanlegg 

* Vannstandsregulator 

* Automatisk drift 

* Utgående linjer 

* StaSjonSforsyning 

* Batterianlegg 

* Instrumenter 

* Vern 

* Nødstyring 

* Fjernkontroll 

De fleste eldre kraftverk er forlengst modne 
for opprustning 

• Utstyret er nedslitt 

• Fallhøyden er dårlig utnyttet 

• Virkningsgraden er lav 

• Vannhusholdningen er for dårlig 

• Driftssikkerheten er ikke tilfredsstillende 

• Personsikkerheten er ikke god nok 

• Det er behov for fjernkontroll 

ABS Energi 

G50691 

G50191 

All 
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NEBB 
AlS Norsk Elektrisk & Brown Boven 
p.o.e 263· Skøyen, 0212 Oslo 2, Norway. 
Tele. 7 126B. Phone (472)43 90 50 

3 l. 

1. Turbin runner 
2. Generator shaft 
3. Bearing (driving end) 
4, Bearing shield 
5. Speed initiator 
6. Voltage regulator 
7. Inspection 'hatch 
8, Cables for neutral point (U ·V ·W ) 
9, Air stream cover 

10, Water cooler 
11. Top Cover 
12, Stator housing 
13, Insertion stator 
14, Connection rings for stator windinQ 
15, Cables connection box (U·V ·W) 

1 MINI 
HYDRO POWER 

High voltage synch
ronous generator, 
water cooled. 
With Francis turbine 
and flywheel. 

43 
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· ~42 NM 161571 E 

16, Voltage transformers 
17, Connection box-control and protection 
18. Bearing shield 
19, Termister. temerature detector 
20, Exciter, stator with winding 
21. Fly wheel 
22, Bearing shell (driving end) 
23. Sealing ring (driving end) 
24. Thrust pads 
25, Temperature detector, bearing 
26, Ventilator (driving end) 
27, Inspection hatch 
28. Stator winding 
29. Winding support, pøle winding 
30. Pole winding 

31. Pole wheel 
32, Damper ring 
33. Ventilator (non driving end) 
34, Heating elements 
35, Rotating diode bridge 
36, Exciter, rotor with winding 
37. Bearing shell (non driving end) 
38. Sealing ring (non driving end) 
39. Bearing (non driving end) 
40, Lubrication ring 
41,Shims 
42, Fundation beams 
43, Fly w'heel cover 



GRUPPEARBEIDER 
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A. ANDRE BRUKERINTERESSER - MULIG KONFLIKT - DRIFT 

Vassdragsvern: Problemer ved utvidelse av fallhøyde eller utvidet regulering. I 

varig vernede vassdrag - ingen forandring (kun unntaksvis). Nitelva er ikke 

vernet - Rotnes byr derfor ikke på problemer. 

Fiske: Ønske om godt fiske finnes. Det kan være ønske/behov for fisketrapp 

hvis et nytt anlegg hindrer fiskevandring . I Rotnes har det fra før vært et 

effektivt stengs.el for fisk nedenfra og oppover (barriere for hvitfisk og krepse

pest). 

Friluftsliv: Friluftsinteresser er tjent med lav reguleringshøyde, vannspeil og 

stryk. Rotnes - ikke spesielle interesser. 

Kulturminner: Kulturminner må i rimelig grad tas vare på. Økonomien må 

avklares. Ved Rotnes er det ønske om at dammen bevares, men dammen 

skaper oppstuving under flom og jorbruksareal oversvømmes. 

Jord- og skogbruk: Hvis reguleringshøyde opprettholdes blir det ikke endrin

ger. Det forutsettes at reguleringsbestemmelsene tterleves. Ved endring av 

reguelringsutstyret må det vektlegges effektivt og enkel regulering. 

Grunneierforhold: Ingen endring gir ikke nye problemer. Nye forskrifter om 

grunneiererstatninger . Rotnes: Ved bedret flomkapasitet i ny dam kan dette 

skape endrede forhold nedstrøms, men sannsynligvis er dammens flomdempn

ingen for liten til å redusere evt. flomskader. 

Fallrettigheter. Den som skal utnytte et vannfall må eie, eller disponere dette. 

Rotnes: Ikke noe synlig problem. 

Daglig drift. Små stasjoner må ha enkel drift. Driftskostnader vil lett bli 

drepende. Automatisk stopp-fjernstyring/overvåking må vurderes økonomisk. 

Betjening bør vurderes felles for flere stasjoner. Rotnes: Nittedal EV har en 

driftsing. med maskinistpapirer. Stasjonen ligger sentralt. 
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B. HYDROLOGI - DAMLØSNINGER 

• Kontroll av nedbørfelt (evt. fraført/tilført vann) 

• Kontroll av oppstrøms kraftverk 

• Kontroll av magasinmanøvrering 

PROBLEMSTILLINGER: 

• Heving av grunnvann i flom 

Problematisk drenasje av jordbruksareal 

• Begrensef flomavledningskapasitet 

• Tilstoppingsproblematikk 

• Såle i inntakskanal ligger for høyt 

• Luker er ikke i akseptabel stand 

• Plassering av kraftledningsmast 

ALTERNATIVE LØSNINGER: 

Alt. O. Flytte mast til venstre bredd 

• Rettlinjet ledningstrase 

• Problem løst en gang for alle 

• Bjerker må kappes 

Alt. I. Rehabilitere eksisterende dam 

• Skifte/rehabilitere luker 

• Sprenge/senke såle i inntakskanal 

• Tetting vegg langs inntakskanal 

Membran 

Sprøytebetong 

Påstøp 

• Utvide flomløp venstre bredd 

Gummiluke 

Klappeluke 

Senke overløpsterskel i flom 

• Gangbro over gummiluke 
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Alt. Il. Bevare del av eksisterende dam 

• Skifte/rehabilitere resterende luker 

• Sprenge/senke såle i inntakskanal 

• Tette vegg langs inntakskanal 

• Utvidet flomløp venstre bredd 

Gummiluke 

• Gangbro over gummiluke 



0.. .. 
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Alt. III Ny dam 

Tiltak ved gammel dam: 

• Beholde 2 av eksisterende pilla rer med tilhørende luke. Kulturhensyn. 

• Inntakskanal gjenfylles, tilsåes/plantes 

• Gangbro mlmidtsøyle, alt. hengebro 

Ny dam som foreslått av NVK: 

a) Betongterskel (fritt overløp) 

b) Betongter:skel m/gummidam m/diam. 0,7 m for å ivareta flomstigning 

c) Støpt fundament for større gummidam m/diam. 2,0 m 

Hvis L = 20 m kan vi ved å regulere dammen unngå flomstigning opp

strøms. Gjelder ved flommer opp til 100 m3 Is. Forutsettes at det ikke 

oppstuves nedstrøms. 

-
c.. 

VALG AV ALTERNATIV: 

Alt. I vrakes. Begrunnelse: Flomavledning, -tilstopping. Alt. III a, b og c må 

evalueres mht. kostnader, produksjon (fallhøyde) og flomstigning. Det beste 
I 

av III a, b og c evalueres mot alt. Il mhp. kostnader, kapasitetshensyn innta 

og kulturhensyn (hvor mye skal bevares av eksisterende dam) 

"Pilot"incitament: 

• Gummiluke ved småkraftverk 

• Lett tilgjengelig for befaring - studie 
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C. INNTAKSUTFORMING, PLASSERING 

1. Dam og inntak må ses i sammen. 

2. Hvis det er økonomisk/teknisk mulig å utnytte .. det gamle så bør en prøve å 

få til det. 

3. Blandingen gammel dam med ny dam nedenfor er ikke godt miljøhensyn. 

4. Forslag til løsning: 

Nye tre/stålluker i gammel dam, 3 stk 4 x 2 m. Tre billigere enn stål. 

Topp av luke på HRV. Overløp over damluke, ca 30% 

Fritt overløp på venstre side k 117.8. Alt. 0.3 - 0.5 m høyere. 

Utforming gir fin parkmessig utforming (vannslør) . 

Lukeopptrekk med skruespill. Elektrisk (20-30.000 Nkr) eller 

hydraulisk drevet (80-90.000). 

Forlenger rør (CP 1,4m) opp til gammel dam. Plassere inntaket dypt i 

samme høyde som foreslått i NVK-rapporten. Må da grave i elveløpet 

foran innløpet og fjerne eksisterende inntakskanal for å komme lavere 

med nytt tilløpsrør (i flg. grunneieren er det løst fjell i grunnen) . 

Tappeluke fra bunn av inntak. 

Rør, betong eller støpejern nedgraves. 

Kostnader: Luker 3 stk x 4 m x 2 m 

Rørforlengelse 40 m x 5000 

\\ 

Graving, sprenging 

Diverse, gangbane 

I'::: 300.000 

I'::: 200.000 

~ 100.000 

~ 100.000 

... 700.000 
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D. RØRGATE. KRAFTSTASJONSHUS OG UTLØPSKANAL 

1. Røralternativ 

a) Boret sjakt: 

For liten overdekning til at alternativet skal vurderes. 

b) GlassfibeG 

Et fundament pr 9 m (pr stk kr 10.000,-) 

Forholdsvis lett å håndtere 

Prisen falt ugunstig ut ved økende diameter 

Ligger utsatt til for skader 

c) Stålrør: 

Kan konkurrere i pris. 

Robust mot ytre slag/påvirkning 

Et fundament på hver 1 0-12 m 

d) Støpejernsrør: 

Duktile støpejernsrør , max. 1.4 m, meget prisgunstig 

Ellers vilkår som stålrør, er benyttet i vannforsyning 

e) Betongrør: 

Konkurrerer i pris 

Vedlikeholdsfri 

Robuste mot ytre påkjenninger 

Krever omfattende fundamentering 

f) Trerør: 

Tvilsomt om det kan konkurrere med stål, 

Prisgunstig ved økende diameter større enn 2 m 

I Norge kun en leverandør. Tubus. 
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2. Kraftstasjon 

Dette vil avhenge i valg av turbin. Forutsetter: Vertikal Kaplanturbin. 

Av huset bevares veggene. 

Hull i gulv for å komme til med avløp/turbintromme 

Innløpsrør senkes ned mot gulv. 

Taket omarbeides til taklukeløsning (2. etasje fjernes). Kan da heise 

turbinen direkte på plass. 

* Gevinsten ved å bruke eksisterende bygg i forhold til nytt vurderes 

som marginal. Det kan være mulig å bygge ny stasjon nedenfor. 

3. Utløpskanal 

Eksisterende kanal er for trang. 

Utgangspunkt er eksisterende kraftstasjon. Dette er uavhengig av grunnfor

hold, enten man må grave eller sprenge (s:::s 1 20 kr 1m3 ). 

, 
" 

-_ ..... ----_ ... ----... 
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E. TURBIN 

Basis: 

He $::$ 10m, Q = 5 m3 Is, ikke krav til dykking 

Ikke frekvensregulering 

Asynkron generator (at nettet tar inf . sjokk + reaktiv effekt i systemet) 

Ikke stengeventil foran turbin. 

1. Vertikal fullregulert Kaplan 

Fordel: 

Ulempe: 

2. Semi Kaplan 

Fordel: 

Ulempe: 

Stor reguleringsevne 

Tar rask og løv bedre 

Turtall n = 600 omdrlmin gir mulighet for direkte kopling mo' 

generator (ikke gear) 

"Små" dimensjoner 

Sikker drift 

Forholdsvis dyr turbin 

Vanskelig å styre (kornb. av ledeskovler og hjulskovler) 

Økte byggkostnader da nåværende stasjonsgulv må senkes 

Ca 20% billigere turbin. 

Mindre turbindimensjoner 

Tar rask og løv 

Mulig direkte drift.gen. 

Dårligere virkningsgrad på ~ave laster. Anslags\lis ca 9% ve~ 

vannføring tilsvarende 25% av maks. slukeevne. 

Byggkostnader 

3. "Flygt"-arrangement (propeller/semi kaplan) 

Fordel: 

Ulempe: 

Billig som pakke 

Billig generator 

Ufølsom for flom nedstrøms 

Billig bygg arrangement 

Gear-løsning 

lavere virkningsgradkurve, følsom for endring i både Q og I 

Støy fra gear 



4. Francis 

Fordel: 

Ulempe: 
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Billigere turbin 

Aksept. byggarrangement 

Kan benytte nåværende stasjonsgulv, 

Stor sugehøyde mulig (max. 6,5 m) 

Spiss virkningsgradkurve, mindre egnet for å regulere vannf. 

Regulerbar ned til ca 40 % av max. kjø.ring. 

Nødvendiggjøre gear (støy) alt. reimdrift 

Stor følsomhet for fremmedlegemer (30-50 mm mellom skov

lene). Krever derfor "finere" grind og god grindrensk. 

5. Dobbel Francis 

(sett i forhold til enkel Francis) 

Fordel: 

Ulempe: 

Bedre regulering ved varierende vannføring 

Økt omdreiningshastighet, billigere generator 

Godt egnet for reimdrift 

Generelt noe lavere toppvirkningsgrad 

6. nOssbergern (valse. cross-flow) 

Fordel: 

Ulempe: 

Billig som pakkeleveranse 

Problemturbin 7 

Dårlig virkningsgrad 

Gear-støy 

Liten mulighet for sugehøyde 

Dyrere byggløsning 
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F. ELEKTRO 

Utgangspunkt: 

Velger asynkrogenerator pga. pris. Synkron må velges dersom det stilles krav 

om at stasjonen skal forsyne nettet alene (nødaggr.), frekvensregulere og løft 

av spenning (reaktiv effekt). 

Normal generatorspenning er 6,6 kV, ved minikraftverk er benyttes spenninger 

ned til 0,66 kV. Krav til driftspersonell når spenningen er større enn 2,0 kV. 

Ved Rotnes sløyfes dyr, manuell styring dyrt (tendens: brukere aksepterer 

elektronikken som driftsikker). Ved problemer kreves det kyndig personell 

uansett styringsystem og CPU lettere å ha med å gjøre for ikke-elektro-folk 

(+ muligheter for å påbygge avanserte styre- og kontrollfunksjoner senere). 

Alternative løsninger: 

1. Fullautomatisering ved bruk av PLS (Programmerbar Logisk Styring). 

Ny generator, asynkron ca 750 omdr/min. 

Nytt apparatanlegg 

Fjernovervåking fra best. sentral. 

Gen.spen. 400 V (kan spare transf.kostn) 

Må ha gear- eller reimdrift 

Kan bruke bestående vannstandsregulering 

Feilretting: Bruk av egne mannskaper, avhengighet av leverandør 

Pris? 

2. Konvensjonell rele-styring 

Ny generator, asynkron 

Nytt apparatanlegg 

Fjernovervåking 

Gear- eller reimdrift 

Kan bruke noe av bestående anlegg. 

Bruk egne mannskaper til feilretting 

Muligens noe billigere? 

3. Mellomløsning 

Blanding av løsning 1 og 2 
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Kan være et alternativ i bestående anlegg 

Pris? 

4. Rehabilitering (evt. utvidelse senere) 

Kan være det beste (billigste) alternativet. 

Konklusjon 

Pris må være avgjørende for valg av løsning. 

Gruppen mener at stasjonen kan rehabiliteres for under 1 mill kr. Dette vil gi 

en produksjon på ca 1 GWh/år. Ny stasjon vil gi ca 2 GWh/år, dvs. ca 1 GWh 

i økning. Utbyggingskostander må ses ut fra inntjening av denne økningen (i 

dag ca kr 260000/år). 
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G. REHABILITERING 

Dam/Rør 

Rehabilitering fullt mulig. Luker kan automatiseres. Varegrind utbedres. Kanal 

spekkes. Rørgate på 180 m, trenger muligens utskiftning, men rørbrudd er 

ingen katastrofe. 

TurbinNentii 

Kan rehabiliteres for kr 400.-800.000,-

Generator 

Kontroll (tørking, megging, lakking) om OK, anslagvis 30.-50.000,- . Alterna

tivt ny asynkrongenerator til ca 350.000. 

Apparatanlegg 

Utbedring av gml. anlegg kr 100.000 

Eff.bryter ca 10 år 

Sp. regulator ca 10 år 

Vannstandsregulering ca 10 år 

Aiarmanlegg ca 10 år 

Hovedtrafo ca 10 år 

Konklusjon 

Utredning bør gjennomføres for å se om rehabilitering er kommersielt gjen

nomførbart. 
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OPPSUMMERING - VALG AV TEKNISK LØSNING VED ROTNES 

Med bakgrunn i det som kom fram under gruppearbeidene ser NVE for seg to mulige løsniger: 
A) Rehabilitere mest mulig. 
B) Bygge nytt kraftverk. 

Uansett valg må det gjøres tiltak med dammen/inntaket som fungerer dårlig pga.: 
- oppstuvning og oversvømming av jordbruksarealer, dvs. for liten flomkapasitet. 
- trange og delte flomløp medfører lett fastkiling av drivgods og isflak. 
- tungvint lukearrangement. 
- elvestrøm og flytende materiale følger yttersving rett mot inntakskanal. 
- svært lite tverrsnitt av inntakskanal og sterk helning gir stor fart på vannet og 

problemer med ising i kanal og på grind. 
- helningen på kanalen reduserer mulig trykkhøyde og kraftproduksjon. Falltapet fra 

dammen ned til grinda er sannsynligvis i overkant av 1 m. 
I tillegg bør det tas hensyn til: 

- ønske om å bevare mest mulig av eksisterende dam 
- ekstrakostnader ved flytting av høyspentmast. . 

ALTERNATIVE DAMLØSNINGER: 

Alt. 1: Rehabilitere eksisterende dam (f"Ig. 1) 
Inntakskanal og inntakskonstruksjon fjernes helt. Ny inntakskonstruksjonen flyttes opp til 
dammen. Må da forlenge røret ca 32 m. For å få tilfredstillende inntaksforhold må 
inntaksåpningen senkes, dvs. det vil være nødvendig med utsprengning av elvebunnen 
foran inntaket (antar max 2.5 m ned) og i rørtraseen. Flomvollen etableres deretter over 
røret. Rehabiliterer eksisterende dam ved å bytte ut lukene til treluker med 4 m bredde. 
Opptrekksmaskineri rehabiliteres. Ved høyeste flomvannstand vil de tre flomlukene sluke 
unna ca 65 % av flommen. For å øke flomkapasiteten til å være like stor som i alt. 1 og 2 
må det i bortre side renskes og etableres et flomløp. Dersom man ønsker å ha samme 
flomkapasitet og samme fallhøyde i alternativ 3 som i 1 og 2 må et slikt flomløp (fast 
overløplbetongterskel) ha en lengde på 12 m. Oppnåelig er 7.4 m dersom man ikke skal 
fjerne eksisterende sidevange/fundament. Uten fjerning av denne må HRV senkes til kt 
117.6 (fallhøyden går ned 5%) for å få samme flomkitpasitet!. Ved å beholde samme HRV· 
og ikke fjerne sidevangen vil flomkapasitet gå ned ca 15 % i forhold til alternativene 
ovenfor, men i forhold til dagens løsning er det en kapasitetsøkning 30 % 
Kostnad: Fjerning og rensk 50.000 

Rehabilitere luker m/uts. (3x100.ooo,-) 300.000 
Betongterskelloverløp (7.4m + 4.6m) 120.000 
Fjerning av sidevange + rensklutgr. 60.000 
Forlengelse gangbro 40.000 
Senkning elvebunn og rørtrase (250,-/m~ 50.000 
Rørfundament (grusseng) 20.000 
Flomvoll 120.000 
Rørforlengelse (stål, 1400 mm, 32m x 3800,-/m) 122.000 

Sum: 880.000 

Uten fjerning av sidevangen blir kostnaden ca 750.000 
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Alt. 2: Gummidam (itg. 2) 
Eksisterende dam, inntakskanal og inntakskonstruksjon fjernes helt. Gummiluke installert! 
(0.9m x 22m). Inntakskonstruksjonen flyttes opp til dammen. Må da forlenge røret ca 32 
m. For å få tilfredstillende inntaksforhold må inntaksåpningen senkes, dvs. det vil være I 

nødvendig med utsprengning av elvebunnen foran inntaket (antar max 2.5 m ned) og i I 

rørtraseen. Flomvollen etableres deretter over røret. 
Kostnad: Fjerning og rensk 100.000 

Fundament for gummiluke (10.ooo,-/lm) 220.000 
Gummiluke (25.ooo,-/m2) 500.000 
Senkning elvebunn og rørtrase (250,-/m~ 50.000 
Rørfundament (grusseng) 20.000 
Flomvoll 120.000 
Rørforlengelse (stål, 1400 mm, 32m x 3800,-/m) 122.000 

Sum: 1.130.000 

Alt. 3: Fast overløp.( ("tg. 3) 
Pilar l og 4 fjernes og det renskes mellom disse og elvesidene. Beholder pilarene i midtl 
og rehabiliterer luken (ny treluke og istandsetting av opptrekksutstyret). På bortre side a' 
dammen bygges et fast overløp ved en betongterskel. Eksisterende inntakskanal fjernes () 
legges i flomvoll. Ny kanal med kanalvegg som samtidig fungerer som fritt overløp 
(flomkapasitet proposjonal med overløpslengde). "Veggen" plasseres og kanalbunnen 
renskes slik at kanaltverrsnittet er konstant for å få vannhastigheten i kanalen ned i 0.6 
m2/s. Med en slukeevne i turbinen lik gjennomsnittsvannføringen på 3.8 m 3/s bør 
kanaltverrsnittet være ca 6 m2• 

Kostnad: Fjerning og rensk 50.000 
100.000 
540.000 
120.000 

Sum: 

Alt. 4: Klappeluke 

Rehabilitere luke m/utstyr 
Betongterskellkanalvegg (l3m + 32m) 
Flomvoll 
Rensk og senkning av kanalbunn 20.000 

830.000 

Fjerner eksisterende dam og urdfører inntak og rør som i alt. 2. Istedet for gummiluke 
installeres klappeluke (2.Om x 4.5m) og fast overløp (l7.5m). 
Kostnad: Fjerning og rensk 100.000 

Fundament for klappeiuke (lO.OOO,-/lm) 45.000 
Luke inkl. utstyr 800.000 
Betongterskelloverløp (17.5m) 175.000 
Senkning elvebunn og rørtrase (250,-/m~ 50.000 
Rørfundament (grusseng) 20.000 
Flomvoll 120.000 
Rørforlengelse (stål, 1400 mm, 32m x 3800,-/m) 122.000 

Sum: 1.410.000 

I damløsningene ovenfor er det forutsatt at lukene er åpne under flom. Ved storflom kan man I 

risikere å ikke få opp lukene tidsnok. Resultatet kan bli fastkling av drivgods og problemer me 
heving av lukene. Det vil da i verste fall kun være det faste overløpet som er i funksjon. For ~ 
sikre flomavledningen kan det i alternativ l være aktuelt å erstatte en luke og pilar 4 med fast 
overløp. For å sikre flomavledningen ytterligere kunne man erstatte hele det faste overløpet mi 
en gummiluke. Det blir da en kombinasjon av gammelt og nytt ved at to luker og 3 pilarer 
beholdes (evt. en luke og to pilarer) 
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KONKLUSJON 

A) Rehabilitering. Damalternativ 1 velges uten forlengelse utover siden (det kan gjøres senere 
når likviditeten er bedre). Rehabiliterer røret i den grad det er mulig. Rehabiliterer turbinen, men 
skifter generator og installerer et nytt, forenklet apparatanlegg kun for mating av nett. Nytt 
elektroutstyr velges pga. relativt kort levetid ved rehabilitering og usikkerhet omkring muligheten 
for rehabilitering. Funksjonaliteten ved nytt anlegg er bedre. Rehabilitering av turbinen vil 
derimot kunne gi en forlengelse av levetiden på 30-40 år. 

B) Nytt kraftverk. I utgangspunktet velges damalternativ 3. både pga. pris og driftsmessige 
forhold. Åpning av luken falt. 3 er nødvendig kun ved storflom, mens luken(e) i alt. 1 må åpnes 
hyppigere ved mindre flommer. Alternativ 1 bør likevel vurderes nærmere da prisforskjellen er 
liten og løsningen vil bevare mer av den gamle dammen. 
Det anses som lite hensiktsmessig å øke slukeevnen utover kapasiteten til ovenforliggende 
stasjoner. Antar derfor at man benytter en 380 kW Kaplan-turbin. 

Totalkostnader (basert på NVK-rapport): 
A 

Dam m/rørforl. eller kanal 750.000 
Inntak m/ spyle kanal (bygg) 350.000 
Inntak (grind, konus, rensker) 500.000 
Fundam. eksist. rørgate, 10 stk 80.000 
Kraftstasjon ombygging 50.000 
Rigg og drift 200.000 
7 % uforutsett 130.000 

sum bygg: 2.060.000 
Turbin 800.000 
Generator m/el-utstyr 400.000 
Rørgate 200.000 
10% uforusett 140.000 

sum maskin/elektro: 1.540.000 
totalt: 3.600.000 

Investeringsavg. (7 %) 252.000 
Planlegging, byggledelse (7 %) 252.000 
Finansieringskostnader (6 %) 246.000 

Utb~ggingskostnad 4.350.000 
- Antatt byggestøtte 650.000 
Kostnad b~ggherre: 3.700.000 

Antatt produksjon [mill. kWh/år]: 1,3 
Byggekostnad i kr/kWh 2,85 

Rentekost. lån pr år (20 år, 12.5 %) 315.000 
Driftskostnader pr år (5 øre/kWh) 65.000 
Produksjonskostnad [øre/kWh] 29 

B 
830.000 
350.000 
500.000 
110.000 
250.000 
330.000 
160.000 

2.530.000 
1.600.000 

500.000 
513.000 
261.000 

2.870.000 
5.400.000 

378.000 
378.000 
369.000 

6.160.000 
1.230.000 
4.920.000 

1,8 
2,73 

418.000 
90.000 

28 

red. spyleluke -40' 
manuell rensk OK? 
B. tilpasse større rør 

A. 230 kW, B. 380 kW 

A. = kr. kort levetid 

A. 15% ogB. 20% 

Ref. byggherre 

Realrente: 8.5% 



71 

Både en rehabilitering og bygging av nytt kraftverk ser ut til å bli kostbart. Kostnadsanslaget er 
basert på grove anslag og budsjettpriser , man må derfor kunne forvente å få presset prisen noe 
ned. Anbud/innhenting av pristilbud på totalentreprise vil sannsynligvis bringe prisen nedover. 
Finansieringsiden vil ha stor betydning for produksjonskostnaden. Et lån med l % lavere rente 
bringer produksjonskostnaden ned i ca 25 øre/kWh. Dette tilsvarer Akershus EV sin pris ovenfe 
Nittedal EV. 

Vanligvis antas levetiden for nye kraftverk å være 40 år. En utbygging av Rotnes kraftverk ette] 
alternativ B kan bli selvfmansierende i 20 år, for deretter å gå med en produksjonskostnad på 5 
øre/kWh i 20 år til. Innsparinger på driftskostnaden kan muligens oppnås ved et driftsamarbeid 
mellom flere småkraftverk, nok til å finansiere et årsverk. Et slikt samarbeid kunne f.eks. 
inngåes mellom de tre småkraftverkene i Nitelva pluss to stasjoner i Gjennåa. Samarbeidet ville 
da kunne fmansiere en fulltids, driftsansvarlig person. 

Veden samfunnsøkonomisk beregning (7 % og 40 år) kommer Rotnes i økonomiklasse 4 
(eksl.støtte) som er ansett som samfunnsøkonmisk lønnsomt. 
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Hedmark Energi, Postboks 1098, 2301 Hamar 
Mathiesen-Eidsvold Værk, 2080 Eidsvold 
Hydro-Construct, p.b. 6746, 0503 Oslo 
Ringerike interk. KV, P.b. 265, 3501 Hønefoss 
Lundsfoss Kraftstasjon, 1940 Bjørkelangen 
Berdal Strømme AlS, Kjørbovn. 25, 1300 Sandvika 
Vestfold Kraftselskap, P.b. 203, 3101 Tønsberg 
Hafslund Engineering, P.b. 55, 1701 Sarpsborg 
Berdal Strømme AlS, Kjørbovn. 25, 1300 Sandvika 
NVE-ER 
NOR-Entreprenør, P.b. 4250, Torshov, 0401 Oslo 
Miljøkraft ANS, Rælingen, 2000 Lillestrøm 
Miljøkraft ANS, Rælingen, 2000 Lillestrøm 
NOR-Entreprenør, P.b. 4250, Torshov, 0401 Oslo 
Flygt Pumper a.s., Stålfjæra 14, 0975 Oslo 
NVE-TT 
Saugbruksforeningen, 1750 Halden 
Norsk Kraftrevisjon als, p.b 57, 3660 Rjukan 
NVE-ER 
EMG-gruppen AlS, 1960 Løken i Høland 
Stensli Mek. Verksted, P.b. 34, 2701 Jevnaker 
Storfallet K. st., Rogner Gård, 2475 Opphus 
Stensli Mek. Verksted, P.b. 34, 2701 Jevnaker 
NVE-ER 
Nittedal Energiverk, 1482 Nittedal 
Skedsmo komm. EV, Vestbygt. 55, 2000 Lillestrøm 
NVK AlS, Postboks 280, 1401 Ski 
Sør-Trøndelag KS, P.b. 3755, 7002 Trondheim 
Mathiesen-Eidsvold Værk, 2080 Eidsvold 
Statkraft-PBV, Middelthunsgt. 29, 0301 Oslo 
Institutt for vassbygg, NTH, 7034 Trondheim 
Østfold Energiverk, Postboks 17, 1701 Sarpsborg 
Hedmark Energi, Postboks 1098, 2301 ~amar 

Nybro-Bjerck AlS, Postboks 203, 1360 Nesbru 
Grøner Anlegg Miljø, Maries vei 20, 1322 Høvik 
NVK AlS, Postboks 280, 1401 Ski 
Småkraft AlS, p.b. 93, 2750 Gran 
ABB Energi, Lørenfaret 1, 0580 Oslo 
NVE-ER 
NVE-ER 
Stensli Kraft AlS, 2700 Jevnaker 
ABB Energi, Lørenfaret 1, 0580 Oslo 
Nittedal Energiverk, 1482 Nittedal 
Akershus Energiverk, P.b. 10, 1927 Rånåsfoss 
Grøner Anlegg Miljø, Maries vei 20, 1322 Høvik 
Rotnes Bruk, 1482 Nittedal 
Hydromaskiner a.s., Dalbakkvn. 44, 0682 Oslo 
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Vedlegg 2 



ORIENTERING 

Denne rapporten tar for seg ny dam og inntak for Rotnes 
kraftverk i Nitelva. Det er sett på to alternativer, fast 
betongterskel og terskel med liten gummiluke for å kunne heve 
normalvannstanden. 

En enkel vurdering av nødvendige tiltak for rørgate og 
kraftstasjon er også utført og produksjonen for et alternativ 
med et nytt aggregat er beregnet. 

Det er lagt vekt på å bevare mest mulig av de gamle 
damkonstruksjonene etter ønske fra grunneier. 

Oppdraget er utført for NVE. 

l. SAMMENDRAG OG KONKLUSJON. 

Det er sett på nytt inntak og ny dam for Rotnes 
kraftverk. Nytt inntak er plassert på omtrent samme 
sted som i eksisterende anlegg, mens dammen er 
trukket nedstrøms den eksisterende. Dette betyr at 
denne kan restaureres og beholdes som et historisk 
innslag, som ønsket av grunneier. Mht. det 
estetiske bør høyspentmasta i elveløpet fjernes. 
Funåamencene for denne forstyrrer også 
strømningsbildet foran den nye dammen. Kostnader til 
flytting av masta er ikke tatt med. 

To alternativer for dam er vurdert; 

Alt. 1 

Alt. 2 

Fast overløp, lengde 36m og terskel på 
k.117,8 

Fast overløp, lengde 15 m med terskel på 
k.118,2 og en O,7m høy gummiluke, lengde 
20 m, for å få tilstrekkelig kapasitet ved 
stor flom. 

Ved en dimensjonerende flom ca. 100 m3/s vil den 
gamle dammen gi en stuvning på ca. 0,4 m, og bør 
derfor vurderes fjernet. 

Utbyggingskostnadene for de to damalternativene er 
henholdsvis 2,66 og 2,86 kr/kWh for Alt.1 og Alt.2. 
I forhold til produksjonsgevinsten synes Alt.2 med 
gummiluke å bli for dyrt. Det anbefales derfor at 
videre prosjektering tar utgangspunkt i en enkel 
overløpsdam. 



INNHOLDSFORTEGNELSE: 

1. 

2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 

3 • 
3.1 
3.2 
3.2.1 
3.2.2 
3.3 
3.4 
3.5 

3.6 
3.7 

4. 
4.1 
4.2 

Sammendrag og konklusjon 

Tabell over hoveddata 

Produksjonsberegning 
Hydrologi 
Fallhøyde 
Valg av turbin 
Produksjon 

Teknisk beskrivelse 
Eksisterende dam og inntakskonstruksjoner 
Ny dam 
Alternativ 1: Fast overløp 
Alternativ 2: Fast overløp og gummiluke 
Nytt inntak 
Ny rørgate 
Rehabilitering av eksisterende kraftstasjon 
med nytt aggregat 
Kanalisering 
Flomsikring 

Kostnader 
Anleggskostnader 
utbyggingskostnader 

Vedlegg: 

1 
2 
3 
4 

Tegninger: 

952-01 
952-02 

952-03 

Varighetskurve sommer 
Varighetskurve vinter 
Produksjonsberegning alt. 1 
Produksjonsberegning alt. 2 

Oversikt 
Ny dam og inntak 
alternativ 1 
Ny dam og inntak 
alternativ 2 

M=1:1000 

M= 1:100 

M= 1:100-

952-21. etp 

side 

l 

2 

3 
3 
3 
3 
4 

5 
5 
5 
5 
6 
6 
6 

7 
7 
7 

8 
8 
9 



Tabell over Hoveddata: 

Hydrologi: 

Nedslagsfelt 
Middelvannføring 
Dimensjonerende tilløpsflom 
Reguleringsmagasin 

Kotehøyder: 

Normalvannstand 
Flomvannstand v/ny dam 
Flomvannstand oppstr. gml. dam 
Undervannstand 

Flomløp: 

Overløpslengde 
Lukelengde 
Bunntappeluke 

Rørgate: 

Dimensjon 
Lengde 

Produksjonsdata: 
Sommerproduksjon 
Vinterproduksjon 
Totalproduskjon 

952-21.etp -2-

252 km2 

4,54 m) /s 
100 m) /s 
8,5 mill. m) 

Alt. 1 Alt. 2 

117,8 
119,1 
119,5 
105,3 

118,2 
119,1 
119,5 
105,3 

36 m 15 m 
20 m 

1,2x1,0 m 

1,18 
1, 41 
2,59 

ø 1400 
135 m 

1,22 GWh 
1« 46 GWh 
2,68 GWh 
----------------
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2. HYDROLOGI OG PRODUKSJON. 

2.1 Hydrologi 

Det er antatt at nedbørfeltet for Rotnes (252 km~) er 
av samme karakter som feltet for vannmerke nr.1572-0 
Kråkfoss i elva Leira. Data for dette vannmerket er 
skalert til midlere vannføring ved Rotnes (4,54 m3/s) 
og varighetskurven danner grunnlaget for 
produksjonsberegningen. Se vedlegg 1 og 2. 
Total årlig vannmengde i Nitelva ved Rotnes er 143 
mill.m3 • 

Flomfrekvensanalyse er utført med utgangspunkt i 
data fra vannmerke 1785-0 Strøm Sag i Nitelva for 
perioden 1969-83. Beregningene er usikre, men 
dimensjonerende flom (lODD-års) er satt til 100m3/s. 

Totalt reguleringsmagasin i Nitelva er 8,5 mill. m3 , 

fordelt på følgende sjøer: 

Harestuvannet 
Skillingen 
Fjellsjøen 
Elvatnet 
Langvannet 

Total 

2.2 Fallhøyde 

3,44 
1,36 
0,82 
1,59 
1. 33 

mill. m3 

" 
" 
" 
" 

8 , 54 In ill. m3 

============= 

Nøyaktige nivå for undervann er ikKe kontrollert, 
men er oppgitt å være ca. k 105,3. 

Ved å legge overl0plsterskelen på kt.117,8 i 
alternativ 1 og kanalisere nedstrøms kraftstasjonen 
blir brutto fallhøyde ca.12,5m. Falltap i inntak, 
rørgate og avløpskanal vil være omkring 0;8m. Netto 
fallhøyde blir tilnærmet 11,7m. 

I alternativ 2 økes fallhøyden med 0,4m, ved 
vannføringer opp til 25 m3/s, da gummiluke må åpnes. 

2.3 Valg av turbin 

Av hensyn til reguleringsevne og maksimal utnyttelse 
av vannet er det valgt en fullregulert kaplanturbin 
med slukeevne 5m3/s og effekt på omkring 500kW ved 
fallhøyde 12m. Det er regnet med intermitterende 
kjøring ved vannføring mindre enn ca.1,4 m3 /s. 

952-21.etp -3-



2.4 Produksjon 

Varighetskurvene gir en årlig utnyttbar vannmengde 
på (mill.m): 

sommer vinter total 

39,2 + 45,9 = 85,1 mill.m) 

I tillegg kommer reguleringer (tot. 8,54 mill.m). Vi 
har antatt en magasinoppfyllingsgrad på ca. 1,5 med 
følgende fordeling: 

sommer vinter total 

5,4 + 7,4 = 12,8 mill. m) 

Magasinutnyttelsen kan synes høy, men erfaring viser 
at ved effektiv drift av små reg.anlegg i 
Østlandsområdet er dette mUlig, såfremt det ikke 
ligger restriksjoner på nedtapping i sommerhalvåret. 
Utnyttelsesgrad vinterstid kan muligens økes til 
over 90%. 

Den totale -utnyttbare vannmengde blir dermed: 

sommer vinter 

44,6 + 53,3 

Dette gir en produksjon på: 

Sommer 
Vinter 

Totalt 

Alt. 1 

1,18 GWh 
1,41 Il 

2,59 GWh 

= 

total 

97 , 9 mill. m) 

Alt. 2 

1,22 GWh 
1,46 Il 

2,68 GWh 

-
Detaljert produksjonsberegning er vist på vedlagte 
kopi av regneark, vedlegg 3 og 4. 

952-21. etp -4-



3. TEKNISK BESKRIVELSE. 

3.1 Eksisterende dam og inntakskonstruksjoner 

Det er regnet med kostnader til å kappe føringer i 
flomløpene og forsterke opphengingen av lukene. De 
heises så langt opp som mulig for ikke å redusere 
kapasiteten ved store flommer. Lukene må forrigles 
godt. 

Deler av eksisterende inntakskanal og inntak må 
rives for å kunne fundamentere det .nye inntaket. 
Rester etter de gamle konstruksjonene kan legges i 
kanalen for så å fylles over med egnede masser slik 
at det dannes en liten flomvoll. Skråningen på 
flomvollen erosjonssikres. 

Eksisterende dam vil gi en viss stuvning ved store 
flommer selv om lukene er hevet. Stuvningen ved 100 
ml/s er beregnet til 0,4 m, noe som gir flomvannstand 
på k. 119,5 oppstrøms gammel dam, og k. 119,1 mellom 
dammene. Er denne flomvannstand akseptabel betyr 
det ~ praksis at en taper ca. 0,4 m (3,3%) på grunn 
av at eksisterende dam blir stående. 

3.2 Ny dam 

3.2.1 Alternativ l: Fast overløp 

For å lede vannet inn i det nye inntaket bygges en 
buet gravitasjonsdam. Dammen vil bestå av 6m 
(alt.4m) rette seksjoner. Toppen av dammen vil være 
formet som et overløp med god hydraulisk form. Total 
lengde vil være 36m, og med topp dam på kt.117,8 vil 
flomstigningen være akseptabel. En flom på 100 ml/s 
vil tilsvare en oppstrøms vannstand på kt.119,1. 

Dammen fundamenteres på godt fj elI ved å ren-ska vekk 
løst og dårlig fjell. Det er ikke forutsatt noen 
fjellbolter. Hvis geologiske undersøkelser/ 
befaringer viser oppsprukket fjell under dammen må 
det injiseres. Det er ikke tatt med noen kostnader 
for dette. 

952-21.etp -5-



3.2.2 Alternativ 2: Fast overløp og gummiluke 

Dette alternativet har et fast overløp på 15 m og en 
gummiluke på 20 m lengde og 0,7 m høyde. Løsningen 
gir omtrent samme flomavledning som i alternativ 1. 
Overløpsterskel og topp gummiluke er hevet til 
kt.118,2, noe som gir en økning i fall på 0,4 m i 
forhold til alternativet med fast overløp. 

Andre alternative størrelser på gummiluka kan være 
aktuelt for å heve vintervannstanden ytterligere. 
Den valgte luka gir imidlertid gunstige 
vannstandsforhold ved midlere flommer. Når det er 
ca. 0,45 m overløp på gummiluka bør denne åpnes, og 
vannstanden senkes da ned til HRV. 

Det er regnet med luft i gummiluka p.g.a. klimatiske 
og derav driftsmessige årsaker. 

3.3 Nytt inntak 

Det nye inntaket flyttes noe ned strøms og 
konsentreres slik at et enkelt trebygg kan reises 
over varegrind med grindrensker og eventullt 
inntaksluke. Inne i "lukehuset" er også spyleluke 
plassert. Alt utstyr for grindrensker er plassert i 
trebygget. 

Av kostnadsårsaker er ikke luke medregnet, det 
anordnes derfor bjelkeføringer som kan fungere som 
"revisjonsluke". Rørbruddsluke eller ventil er ikke 
påkrevet for anlegg av denne størrelse og type. 
Bjelkestengselet kan derimot utføres slik at en 
rørbruddsluke (falluke) senere kan monteres. 

En 3m lang inntakskonus av betong fra varegrinda på 
2,5m*2,5m inn til stålrøret med ø 1,4m gir lite 
falltap. 

Bunntappeluke med tilstrekkelig kapasitet til å ta 
hele vannføringen i tørre perioder er bygd inn i 
inntakskonstruksjonen. Det gjør 
vedlikeholdsarbeider på varegrind og inntak enklere. 

3.4 Ny rørgate 

952-21.etp 

Noen detaljprosjektering av ny rørgate er ikke 
foretatt. Det er antatt at den eksisterende rørgata 
skiftes ut med stålrør med diameter 1400mm. En god 
del av fundamentene må erstattes av nye. Det er her 
antatt 10 stk. De resterende må utbedres for å bære 
nye rør. Lengden av den nye rørgata blir fra 
inntaket ned til den bestående kraftstasjonen, 135m. 
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3.5 Rehabilitering av ny kraftstasjon med nytt aggregat 

Det er her tatt med kostnader til ombygging av 
eksisterende bygning for å kunne sette inn et nytt 
aggregat. Kostnadene kan derimot variere vesentlig 
avhengig av hvilken type aggregat som velges. 

Hvis det gamle aggregatet fortsatt er brukbart etter 
en overhaling vil dette kanskje være en økonomisk 
gunstigere løsning. 

3.6 Kanalisering 

Kostnader for en utvidet avløpskanal, ca. SOm lang, 
ut i _elva nedstrøms kraftstasjonen.er tatt med. 

3.7 Flomsikring 

Den østre elvebredden ned strøms dammen plastres med 
grov stein for å unngå erosjon av arealene innenfor. 
Forbi kraftstasjonen og langs den nedre delen av 
rørgata legges det opp en voll for å hindre flom inn 
i kraftstasjonen og graving rundt rørfundamentene. 
Masser til dette hentes på motsatt side i elva. De 
frilagte skråningene etter masseuttak i elva samt 
vollen må erosjonsbeskyttes med stor stein som 
sorteres ut av massene i elva. 

KOSTNADER 

Kostnadsnivået er pr. nov. 1991. Enhetspriser lagt 
til grunn for beregningene er hentet fra tilsvarende 
prosjekter. En post med uforutsett er tat~ med so~ 
et prosenttillegg, ~hv. 7 og 1?% for b~gn1ngst7kn1sk -
og maskin/elektro slden nøyaktlgheten l vurderlngene 
er forskjellig. 

Investeringsavgift, planlegging og byggeledelse er 
tatt med. Den antatte byggetiden er 6 mnd. utgiftene 
er antatt likt fordelt og finansieringsutgifter er 
tatt med som et prosenttillegg på 6 %. 



4.1 Anleggskostnader 

BYGNINGSTEKNISKE KOSTNADER: 

Rigg og drift 
Fangdammer, veier 
Dam m/sidevange 
Gummi luke 
Inntak m/spylekanal 
Fundamenter for rørgate 
Flombeskyttelse, plastring 
nedstrøms dam 
Kanalisering 
Ombygging av 
eksisterende kr. st. 
Rehabilitering av gml. dam 
Sum 

Uforutsett (7%) 

Sum bygningsteknisk 

Damalt. 1 

500.000 
50.000 

410.000 

390.000 
110.000 

120.000 
45.000 

250.000 
50.000 

1. 925.000 

134.750 

2.059.750 
========= 

MASKIN-/ELEKTROTEKNISKE KOSTNADER: 

Turbin/generator 
Inntakskonstruksjoner 
Rørgate 
Sum 

Uforutsett (10%) 

Sum maskin/elektro 

4.2 Utbyggingskostnader 

Bygningstekniske kostnader 
Maskin-/elektrotekniske 
kostnader 
Anleggskostnader 

2.300.000 
500.000 
513.000 

3.313.000 

331. 300 

3.644.300 
========= 

Damait. 1 

2.059.750 

3.644.300 
5.704.050 

Investeringsavgift (7%) 399.284 
Planlegging, byggeledelse (7%) 399.284 
Sum 6 . 5 O 2 . 618 

Finansieringsutgifter (6%) 390.157 

Utbyggingskostnader 6.892.775 
========= 

Produksjon (GWh) 2,59 
Fordeling sommer/vinter (%) 46/54 

Utbyggingspris (kr/kWh) 2,66 

Damalt. 2 

500.000 
50.000 

450.000 
550.000 
390.000 
110.000 

120.000 
45.000 

250.000 
50.000 

2.515.000 

176.050 

2.691.050 
------------------

Damalt. 2 

2.691. 050 

3.644.300 
6.335.350 

443.475 
443.475 

7.222.300 

433.338 

7.655.638 
------------------

2,68 

2,86 
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ROTNES KRAFTVERK PRODUKSJONSBEREGNING 

Varighetskurver for Kråkfoss skaleres til Rotnes: 
Årsmiddel = 4,54m3/s sommer: 5,67m3/s vinter: 3,73m3/s 

Damalternativ l: 

Vannføring Turb.virkn Gen.virkn 
m3/s 

0-1,42 9,81 0,88 0,95 
1,42-2,84 9,81 0,85 0,95 
2,84-4 9,81 0,91 0,95 
4-5 9,81 0,88 0,95 
5 9,81 0,85 0,95 
Magasintapping 

5m3/s 9,81 0,85 0,95 
Sommer-

0-0,75 9,81 0,88 0,95 
0,75-1,57 9,81 0,88 0,95 
1,57-3 9,81 0,86 0,95 
3-5 9,81 0,905 0,95 
5 9,81 0,85 0,95 
Magasintapping 

5m3/s 9,81 0,85 0,95 
Vinter-

* Intermitterende drift 

Total produksjon for damalternativ l: 

ROTNES KRAFTVERK PRODUKSJONSBEREGNING 

Varighetskurver for Kråkfoss skaleres til Rotnes: 
Årsmiddel = 4,54m3/s sommer: 5,67m3/s vinter: 3,73m3/s 

Damalternativ 2: 

Vannføring Turb. virkn Gen. virkn Net. fall 1/3600 Vannmengde Produksjon 
m3/s m mill.m3 GWh GWh 

0-1,42 9,81 0,88 0,95 12,2 0,000278 2,998 0,083 0,083 * 
1,42-2,84 9,81 0,85 0,95 12,7 0,000278 6,195 0,173 0,257 
2,84-4 9,81 0,91 0,95 12,5 0,000278 -5,651 0,167 0,4-23 
4-5 9,81 0,88 " "" V,JJ 

,., ., 0,000273 3,569 G,GS9 0,:;22 ~.c./,,;, 

5 9,81 0,85 0,95 12,1 0,000278 20,82 0,555 1,077 
Magasintapping 1,077 

5m3/s 9,81 0,85 0,95 12,1 0,000278 5,4 0,144 1. 221 
Sommer= 44,633 1,221 

0-0,75 9,81 0,88 0,95 12,2 0,000278 1,026 0,029 0,029 * 
0,75-1,57 9,81 0,88 0,95 12,2 0,000278 7,862 0,219 0,247 * 
1,57-3 9,81 0,86 0,95 12,7 0,000278 7,97 0,226 0,473 
3-5 9,81 0,905 0,95 12,3 0,000278 8,426 0,243 0,716 
5 9,81 0,85 0,95 12,1 0,000278 20,606 0,549 1,265 
Magasintapping 1,265 

5m3/s 9,81 0,85 0,95 12,1 0,000278 7,4 0,197 1,462 
Vinter= 53,29 1,462 

* Intermitterende drift 

Total produksjon for damalternativ 2: Sum= 2,683 
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NVE/ER-notat nr /92 
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OPPRUSTING AV ROTNES MINIKRAFTVERK 

Kraftverkets hoveddata før evt. opprustning: 

• Fallhøyde ved nonnal vannføring, 9,8 m 

• Fallhøyde ved flom, ca 9,0 m 

• Midlere årsproduksjon, ca l mill kWh 

• Maks effekt, 180-190 kW 

• Turbin: Horisontal Francis med dobbelt løpehjut, Olaf Sørum, 1940 

• Generator: 300 kVA, 230 V, levert av Per Kure i 1940 

Rotnes kraftverk "druknet" under en større høstflom i 1987, og har siden stått. For å sette 

stasjonen i drift må demning, luker og vannveg utbedres. Eieren Nittedal EV, ønsket i 1989 å 

nedlegge stasjonen pga. økonomi og noe konflikt med grunneierene oppstrøms. Nittedal EV tok 

kontakt med NVE som igjen innhentet pristilbud på restaurering. Fire leverandører kom med 

følgende alternative løsninger: 



Dam/inntak Turbin Gene- Elektro Prod"l I J Rørgate 

~ L=ca rator -utstyr GWh KrIkWh I 

I 180 m m3/s m pr år 

I Restaurering. Ny cf>1600 Cross-flow Ny Nytt 5,0 - 1,4 3,6 
Ny betongplate Nye fund. 340 kW 
oppstrøms. 

Restaurering Ny cf>1200 Revisjon Vikles Nytt - - 1,2 2,5 
Noen nye eksisterende om 
fund. 185 kW 

Il Ny betong-dam Ny cf>1200 Revisjon Ny Nytt - 9,8 1,0 3,0 
mlfast overløp Stål eller eksisterende 

GUP 185 kW 

m Ny betong-dam - Ny cf>1600 Kaplan Ny Bruker 5,0 12,0 2,0 2,8 
mlbunntappeløp Grusseng 2x250 kW i eksist. 

nytt bygg dersom 
OK. 

IV Ny dam Ny cf>1400 Røraggregat Ny Nytt 5,3 10,7 1,6 2,9 
nedstrøms Nye 450 kW 
eksisterende fundament 
(gummilbetong) 

Restaurering Restaurer- Røraggregat Ny Nytt 5,3 9,7 1,4 2,6 
(levetid 10 år) ing 450 kW 

*). Produksjonstallene er justerte tall anslått av NVE. Vinterproduksjonen vil utgjøre ca 50 % av totalproduksjon 

NYTT KRAFrVERK 

i 1991 ble NVK engasjert for å se på mulige damløsninger ved Rotnes og gi en vurdering av 
produksjon og prosjektøkonomi. Vannvei og kraftstsjon ble også beskrevet, men detaljprosjek1 
vil via anbudskonkurranse bli overlatt til totalentreprenøren. I rapporten antok man et nedslag 
på 252 km2• Dette er det naturlige nedbørsfeltet, men 33 km2 er overført til Maridalen! Akers( 
Det korrekte nedslagsfeltet blir derfor 219 km2• 

Ovenfor Rotnes ligger Løvenskiolds to kraftverk Verksfossen og Sagfossen. Begge kraftverke 
daglig drift og i god stand. For å fmne produksjonstall for Rotnes er det her benyttet 
varighetskurver fra NVK -rapporten og produksjonstall fra Sagfossen og Verksfossen. 
Vinterproduksjonsandelen er 53 %. Data for kraftverkene er: 

Verks- Sag- Rotnes før 
fossen fossen havari -87 

Nedslagsfelt 171 km2 201 km2 219 k:m2 

Magasin 8 Mør 8Mni 8Mni 

Tilsig (18 l/s/km~ 97 Mør 114 Mm3 124 Mm3 

Midt. vannføring 3.1 ml/s 3.6 m3/s 3.9 ml/s 

Slukeevne 3 m3/s 3 m3/s 

Midt. trykkhøyde 16 m 10m 9.8m 

Max. effekt 400 kW 180 kW 180 kW 

Årlig produksjon 1.8GWh 0.9GWh 1 GWh 

I 

I 

I 
I 

I 

I 

I 

I 
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Produksjon iVerksfoss 1981-1991 
Produksjon i Sagfoss 1981-1991 

pris: 22 øreIkWh over hele året (1991) 
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Alt. 1. Rehabilitering av eksisterende anlegg. 

Turbinen bør revideres, generatoren overhales, kontrollanlegges innkjøpes, deler av røret må skfites 
pluss noen ny rørfundament, grind m/grindrensker, inntakskanal må trolig utvides og restaureres, 
dammen bør utbedres ved bl.a. betongplate på vannsiden forankret i fjell. I tillegg må det påregnes 
arbeider for å øke flornkapasiteten. 
En revisjon av turbinen vil kunne øke effekten til 210-220 kW og produksjonen til ca 1.3 GWh/år. 

Alt. 2. Ny betongdam. 

Ved kanalisering av utløpet antas netto fallhøyde til 11.7 m. Slukevnen i ovenforliggende Verksfoss 
tilsvarer omtrent middelvannføring. Dersom man forutsetter regulering etter slukeevnen iVerksfoss 
og benytter også middelvannføringen som dimensjonerende vannføringen i Rotnes må det installeres 
et aggregat på 380 kW (turbin og generatorvirkningsgrad på hhv. 0.89 og 0.95). Antas like mange 
brukstimer i Rotnes som i de andre kraftverkene (4500 t) fås en midlere årsproduksjon på 1.71 
GWh. Installasjon aven større turbin på f.eks. 500 kW vil gi en produksjon på 1.97 GWh. 
Merproduksjon vil være vesentlig sommerkraft Se forøvrig figuren nedenfor. 

Alt. 3. Ny gummi dam. 

Produksjon som funksjon av ~Iukeevnen 
lMoIert pA varIghetskurve fra Leira 
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0,5 0,75 1 1,25 1,5 1,75 2 

OIOmidd91 

Pga. gummilukas større flomavledningskapasitet er det mulig å heve overløpsterskelen slik at netto 
fallhøyde blir 12.1 m. Ved samme forutsetninger som under alternativ 2 kan man installere et 
aggregat på 390 kW. Antas 4500 brukstimer blir årsproduksjonen 1.76 GWh. Med et 500 kW 
aggregat blir produksjonen 2.02 GWh. 



Kostnader 

Kostnader i alt.2 og 3, og delvis 1, er basert på NVK-rapport ("uforutsett" og "rigg/drift" er . 

Alt. 1 Alt. 2 Alt 3 merknad 

Dam (betongplate ) 670 670+550 

Inntak mldiv.utstyr 620+550 620+550 620+550 

Rørfund. (10 stk) 160 160 160 

Kanal. + plastring. 250 250 250 

Stasjonshus 360 360 360 

Rør 480 480 480 diam = 1250 mm 

Turbin/generator 800+ 200+ app.anl . ., 2200 2200 380 kW 

inv . avg + adm + rente 900 1100 1200 7% + 7% + 6% 

sum 5200 6390 7060 inkl. adm + finans 

KrIkWh 4.0 3.74 4.01 

: ansla fra annet hold g 

Installasjon aven turbin på 500 kW vil i bht. NVK-rapporten gi en utbyggingskostnad på 3.51 
kr/kWh (alt. 1) Vinterproduksjonsandelen synker, men gevinsten i antall kWh er såpass at det1 
være lønnsomt. Oppnår man samme pris året rundt vil større aggregat være lønnsomt. 

KONKLUSJON 

Utbygging i bht. tallene som fremkommer ovenfor ligger i økonomiklasse 4/5. Forskjellen m 
de ulike alternativene og effektforslagene er relativt små slik at andre faktorer er avgjørende 
valg av løsning. Det gjelder da særlig pris for sommerkraft, forventede driftskostnader og le~ 
Man må forvente noe kortere levetid for rehabilitert utstyr fremfor nytt. Større aggregat inne 
oftere start/stopp ved lav vannføring. Slik intermitterende drift sliter på maskinutstyret. 
Ved bygging av ny dam med dypere inntaksåpning, har man større mulighet til å unngå prob 
driftsfasen mhp. tilstopping av grind fra flytende materiale, is og sarr. Alternativ 2 med inst< 
av et aggregat på ca 400 kW ser i utgangspunktet ut til å være den gunstigste løsningen. Da 
knyttet stor usikkerhet ved kostnadsanslagene er vil det være naturlig sette bort hele prosjekt, 
totalentreprise og velge den anbyderen som kan tilby den løsningen som på lang sikt er mest 
økonomisk. 



Vedlegg 4 

STATENS TILSKUDDSORDNINGER . 

1. Planleggingsstøtte. Regler og vilkår. 

2. Byggestøtte til opprustning og utvidelse. 



NORGES VASSDRAGS - OG ENERGIVElUt 
ENERGIAVDELINGEN 

PLANLEGGINGSST0TTE. REGLER OG VILKÅR 

1. Forutsetninger for planleggingsstøtte 

1.1 Støtte kan gis til planlegging av: 

* Opprusting og gjenoppbygging av eksisterende kraftverk. 

* Bedre utnyttelse av vannet i allerede regulerte vassdrag. 

* Bygging av nye småkraftverk (mindre enn 10 MW). 

1.2 Støtte gis i nødvendig omfang med inntil 75 % av kostna
dene ved planlegging av prosjekter som ellers ikke ville 
blitt utredet, eller hvor det ville være vanskelig å få 
utredet prosjektet innenfor et ønsket tidsrom. 

1.3 Støtte gis bare til å kunne fastslå prosjektets kostnad 
og energigevinst, d.v.s. til planlegging opp til det nivå 
som er nødvendig for å kunne treffe beslutning om utbyg
ging eller ikke. 

2. Vilkår for planleggingsstøtte 

2.1 Planleggingsstøtten gis som bidrag til nedskrivning av 
prosjekteringskostnadene, og forutsettes å følge prosjek
tet og senere anlegget. Ved en eventuell senere overdra
gelse av prosjekt eller anlegg, skal erververen ikke yte 
vederlag for planleggingsstøtten. 

2.2 De prosjekter som får planleggingsstøtte skal inngå som 
deler i en helhetsløsning for vedkommende vassdrag, slik 
det legges opp til av NVE. 

3. Søknaden 

3.1 Det er utbyggeren som skal søke om støtte. Søknaden 
sendes gjennom fylkesmannen til NVE. Gjenpart av søk
naden sendes til fylkesrådmannen for vurdering i fylkes
plansammenheng, slik at NVE også kan få fylkeskommunens 
eventuelle merknader. 
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3.2 Søknaden skal så langt det er mulig inneholde opplys
ninger om: 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

Hvem som skal utføre planleggingen. 

Prosjektskisse med stedsangivelse. 

Planleggingens omfang og antatte kostnad, og hvor stor 
del av kostnaden som søkes dekket ved støttemidler. 

Antatt utbyggingskostnad, effekt- og energigevinst. 

Eventuelle eksisterende planer. 

Eventuelt eksisterende kraftverk (tilstand, produksjon og 
effektytelse). 

Bestående reguleringsmagasiner og mulighet for endringer 
og utvidelser. 

Kraftoverføringsmuligheter med spenningsangivelse. 

Behov for erverv av rettigheter ved endringer i utnyttet 
fallhøyde. 

* Forhold til andre brukerinteresser i vassdraget som vil 
bli berørt av prosjektet. 

4. Prosjektplanen 

Prosjektplanen skal inneholde: 

* Hydrologisk oversikt. 

* Beskrivelse av kraftverket med oversiktstegninger og 
nødvendige detaljtegninger. 

* Kostnadsoverslag, med opplysninger om hvilket tidspunkt 
det daterer seg til og hvilket grunnlag som er brukt. 

* Redegjørelse for om det er nødvendig med tillatelse etter 
vassdragslovgivningen (vassdrags-, vassdragsregulerings
og ervervsloven). 

* Redegjørelse for hvordan lokale miljøforhold og andre 
brukerinteresser i vassdraget har påvirket planløsningen. 

* Plan for avsetning av kraftproduksjonen. 

* Finansieringsplan. 

* Framdriftsplan for videre planlegging og utbygging. 
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s. Kontroll 

For å forvisse seg om at støttemidlene blir brukt etter 
forutsetningene, og at de oppsatte regler overholdes, har 
NVE adgang til å etablere den kontroll det finner nødven
dig, og til enhver tid kreve de opplysninger det ønsker. 

6. Utbetaling av planleggingsstøtte 

6.1 I første omgang gir NVE tilsagn om støtte. Pengene ut
betales først når prosjektplanen foreligger, og bare hvis 
den holder visse kvalitetsmål. Prosjektplanen må være 
sendt inn senest 12 måneder etter at tilsagn er gitt. 
Hvis ikke, faller tilsagnet automatisk bort. 

6.2 Det er utbyggeren som skal sende anmodning om utbetaling. 
Sammen med anmodningen må det sendes inn prosjektplan og 
spesifisert oversikt over planleggingskostnadene. 

6.3 Utbetaling skjer gjennom NVE som engangsutbetaling etter 
at prosjekteringsarbeidet er avsluttet. Mottakeren 
plikter tidligst mulig å melde fra til NVE hvis 
overslaget ikke holder, og må samtidig red8gjøre for 
hvordan overskridelsen forutsettes dekket. Skulle 
prosjekteringsarbeidet bli billigere enn overslaget som 
lå til grunn for tildelingen av planleggingsstøtte, skal 
støttebeløpet reduseres pro rata. 

7. Dispensasjoner 

NVE kan i spesielle tilfelle dispensere fra de foran 
gitte bestemmelser. 

NVE-ER, 03.02.92 
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TILSKUDD TIL OPPRUSTING OG UTVIDELSE AV KRAFTVERK 

Vi viser til vårt rundskriv av 27.05.91, der vi informerte om 
den nye tilskuddsordningen for opprusting og utvidelse av 
kraftverk. Det ble bevilget 25 mill kr i 1991, og disse mid
lene er nå fordelt. 

I statsbudsjettet for 1992 har Regjeringen foreslått bevilg
ningen utvidet til 100 mill kr, noe som betyr en kraftig opp
trapping i forhold til 1991 . 

. /. Vedlagt følger kopi av det avsnitt i budsjettproposisjonen som 
omhandler tilskuddsordningen. Som det framgår, vil støtte fra 
neste års bevilgning bare bli gitt til prosjekter som kan komme 
i gang i 1992 eller -93, og de med byggestart i -92 vil bli 
prioritert. Det er fortsatt små og mellomstore prosjekter det 
skal satses på, men "taket" på 100 GWh er fjernet. Rammen for 
tilskudd er satt ned fra 25 til 20 % av investeringskostnadene, 
men det vil bare unntaksvis bli gitt maksimalt tilskudd. 

I 1992 vil det videre bli åpnet for støtte til gjenoppbygging 
av minikraftverk (mindre enn 1 MW). Her gjelder det særlig å 
få fram pilotprosjekter, og rammen for tilskudd vil da kunne 
forhøyes til 30, i unntakstilfelle 50 %, av investeringene. 

Med forbehold om Stortingets samtykke, vil det altså også neste 
år kunne gis offentlig tilskudd til opprusting og utvidelse av 
kraftverk. 

Det er fortsatt NVE som skal administrere ordningen, og søknad 
om tilskudd sendes: NVE, Energiavdelingen, Ressursseksjonen, 
Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo. 

Søknaden må inneholde: 

* Prosjektplan, med beregnet energi- og effektgevinst. 

* Kostnadsoverslag og finansieringsplan. 

Head Office: Middelthunsgt. 29 
Postal Address: P. o. Box 5091. Maj. 
N-0301 Oslo 3. Norway 

Telephone: .. 472959595 
Telefax: .. 472 95 90 00 
Telex: 56 79397 NVEO N 

Bank Account: 0629.05.75026 
Postgiro: 5 05 2055 
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* 
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Framdriftsplan, med tidspunkt for start og ferdigstillelse 
(en forutsetning for tilskudd er start i løpet av 1992/93) 
Starttidspunktet bør bl.a. bygge på en vurdering fra 
Fylkesmannens Miljøvernavdeling om nødvendigheten av til
latelse etter vassdrags- eller vassdragsreguleringsloven, 
dersom dette ikke allerede er avklart. 

Anslag over antall arbeidsplasser (årsverk) prosjektet vil 
gi, medregnet entreprenør- og leverandørvirksomhet. 

NVE vil behandle søknadene fortløpende. Et prosjekt som blir 
funnet kvalifisert, vil få foreløpig tilsagn om støtte. 
Bindende tilsagn vil først bli gitt når det foreligger styre
vedtak om å gjennomføre prosjektet. Hvis ikke slikt vedtak er 
truffet innen en måned etter at foreløpig tilsagn er gitt, vil 
tilsagnet bli trukket tilbake. 

Pengene vil bli utbetalt når arbeidet er igangsatt, eller når 
bindende kontrakter med entreprenør/leverandører er inngått. 

Pengene skal ikke brukes til planlegging (planleggingen forut
settes kommet så langt at dette ikke er aktuelt). 

Vi vil prioritere prosjekter som 

* kan komme raskt i gang. 

* er samfunnsøkonomisk lønnsomme. 

* kan inngå i en helhetsløsning for vassdraget. 

* er interessante som pilot/demonstrasjonsprosjekter. 

Vi vil benytte anledningen til å minne om konferansen 
"Opprusting, utvidelse og effektivisering av kraftverk", som 
finner sted på Rjukan i dagene 05.-07.11.91. Se vedlagte 
program (påmeldingsfristen er forlenget), 

Med hilsen 

3n~~~ 
Vassdrags- og energidirektør 



3 

St.prp. nr. l (1991-92) 

Olje- og energidepartementet 

(side 85-86): 

Underpost l nlskudd til opprustning og utvidelse av kraftverk 
Opprusting og utvidelse av kraftverk vil realisere et betydelig enøk-potensial og vil i 

tillegg ba gunstig sysselsettingseffekt 
For å stimulere til opprusting og utvidelse av kraftverk ble det j St.prp. nr. 82 

(1990-91). som ble lagt fram i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 1991. bevilget 25 
mill. kroner til en tilskuddsordning. Interessen for ordningen har vært stor og søknadsmas
sen for 1991 oversteg i betydelig grad det bevilgede beløp i 1991. Pr. august 1991 er det 
mottatt søknader på i overkant av 40 prosjekter bvorav 13 prosjekter er blitt prioritert for 
tilskudd fra bevilgningen i 1991. Tilskuddene varierer fra 6 pst til 19 pst av investerings
kostnadene. Dersom alle prosjektene blir satt i gang. vil det medføre investeringer på ca. 
260 mill. kroner. Sysselsettingseffekten av dette anslås til å være relativt stor pr. statlig 
tilslcudds1crone. Krafttilgangen anslås til ca. 115 GWb. 

Tilskudd til opprustning og utvidelse av kraftverk er tenkt å være en midlenidig tils
kuddsordning som skal nyttes som et incitament til å få prosjekter raskt i gang. Støtte vil 
derfor bare bli gitt til prosjekter som er kommet så langt i planlegging og konsesjonsbe
handling at byggeaktivitet kan komme i gang i 1992193. Prosjekter med byggestart i 1992 
vil bli prioritert. Tilskudd (orursettes gitt til små og mellomstore prosjekter som er sam
funnsøkonomisk lønnsomme. Det forutsettes videre at tilskudd kan gis på inntil 20 pst av 
investeringskostnadene. Det vil imidlenid bare unntaksvis bli gitt maksimalt tilskudd. 

Norges vassdrags- og energiverk (NVE) administrerer ordningen. Et prosjekt som blir 
funnet kvalifisert. vål få foreløpig tilsagn om støtte. Bindende tilsagn vil først bli gitt når 
det foreligger styrevedtak om å gjennomføre prosjektet. Hvis ikke slikt vedtak er truffet 
innen en måned etter at foreløpig tilsagn er gitt. vil tilsagnet bli trukket tilbake. 

En vil prioritere prosjekter: 
- som kan inngå i en belhetsløsning for vassdraget. 
- som er interessante som demonstrasjonsprosjekt 

Fra 1992 vil ordningen bli utvidet til også å omfatte tilskudd til gjenoppbygging av 
minikraftverk (dvs. kraftverk med en installasjon mindre enn l MW). Potensialet for mi
nikraftverk er anslått. til ca. l TWh for bele landet. Foreløpige utredninger viser at 
prosjektene er rimelige. men kraftverkseiernes skepsis til prosjektenes lønnsomhet begren
ser aktiviteten. Norske leverandører og entreprenører arbeider med løsninger som vil redu
sere bide bygge- og driftskostnadene lcnyttet til slike kraftverk. Realisering av slike pr0s
jekter vil erfaringsmessig resultere i engaSjering av lokale fumaer. De-nye løsningene vil . 
også gjøre norske leveranser mer konkurransedyktige i utlandel 

For l skape interesse for minikraftverkeoes plass i energisystemet er det nødvendig med 
noen pilotproSjekter' slik at man i prak.~'s kan vise at de gamle, sml kraftverkene kan gi et 
viktig lokalt enøk-bidrag til energiforsyningen. Et slikt opplegg vil ogsl være viktig for 
leveraodørindustrien. og gi mulighet til ulprØving av nye komponenter både på bygnings
siden (dammer) og på elektrosiden. Pi bakgrunn av at dette prima:rt er pilotprosjekter med 
utprØving av nye komponenter. er det rimelig l gi et relativt bØyt tilskUd.1. Departementet 
foreslår at det gis stØtte til slike prosjekter på inntil 30 pst av byggekostnadene (i unntak
stilfeller SO pst), begrenset til l mill boner pr. prosjekt 

Det foreslås at NVE også administrerer denne delen av ordningen etter samme kriterier 
som ordinv opprusting/utvidelse, med det unntak at det legges avgjørende vekt på om det 
dreier seg om pilotprosjekter. 

For 1992 foreslås det totalt bevilget 100 mill. kroner til opprustning og utvidelse av 
kraftverk. Dette er en kraftig opptrapping i forhold til bevilgningen i 1991. Med bevilgnin
gen (or 1992 har man som mål å oppnå 300-500 GWb midlere lrsproduksjon. 

Den type investeringer det ber gis tilskudd til bidrar til l realisere et samfunnsøkooo
misk enøk-potensiale. samtidig som sysselsettingseffekten er god. En Økning i bevilgnin
gen er derfor en god oppfølging av regjeringens satsningsområder, miljø og sysselsetting. 



Denne serien utgis av Norges vassdrags- og energiverk 
(NVE) 
Adresse: Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo 3 

X PUBLXKABJONSSERXEN ER UTGXTT ~o~ I~~I o/u. 

It 

It 

It 

It 

It 

It 

.. 

It 

Il. 

Il 

" 

4. o/U-prosjektet. Erfaringer fra gjennomførte 
prosjekter, nr 11. Dragefossen kr.verk. (9 s.) 
1991. 

5. o/U-prosjektet. Erfaringer fra gjennomførte 
prosjekter, nr 12. Skoltefoss kr.verk. (8 s.) 
1991. 

6. O/U-prosjektet. Erfaringer fra gjennomførte 
prosjekter, nr 13. Moksa kr. verk. (28 s.) 1991. 

7. O/U-prosjektet. Erfaringer fra gjennomførte 
prosjekter, nr 14. Dale kr.verk. (20 s.) 1991. 

8. O/U-prosjektet. Erfaringer fra gjennomførte 
prosjekter, nr 15. Nedre Vinstra kr. verk. (18 
s.) 1991. 

10. O/U-prosjektet. Erfaringer fra gjennomførte 
prosjekter, nr 16. Mesna kr.verk. (21 s.) 1991. 

16. A. Korvald og T. Jensen: opprusting og utvidel
se av vannkraftverk. Seminar om småkraftverk. 
Olavsgård, 4. sept. 1991. (130 s.) 1991. 

17. A. Korvald og T. Jensen: Opprusting og utvidel
se av vannkraftverk. Potensialet for opprusting 
av småkraftverk. (20 s.) 1991. 

-18. A. Korvald og T. Jensen: opprusting og utvidel
se av vannkraftverk. Ressurskartlegging og 
tilstandsregistrering av norske vannkraftverk. 
(101 s.) 1991. 

19. A. Korvalå og T. Jensen: Opprusting og utvidel
·se av vannkraftverk. Tabelloversikt over til
stand til agqregat i norske vannkraftverk. (64 
s.) 1991. 

22. O/U-prosjektet. Erfaringer fra gjennomførte· 
prosjekter, nr 17. Sør-Fors! kr.verk. (31 s.) 
1991. ' 

23. Opprusting og utvidelse av vannkraftverk. Kost
nad ved effektutvidelser i kraftverk i Sørvest
Norge. (40 s) 1991. 
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