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1873: Kværner produserer sin første turbin

1908: Kværner eksporterer den første vannkraftturbinen 
til New Zealand

90 % av alle vannkraftturbiner i Norge er levert av 
Kværner

10 % av alle vannkraftturbiner i verden er levert av 
Kværner

1975: Kværner får første kontrakt knyttet til pumpekraft-
verket Aurland 3

1993: Kværner får kontrakt på pumpeturbin til  
Tianhuangping

1996: Kværner får kontrakt på omfattende oppgradering 
av turbin 1 ved pumpekraftverket Aurland 3

1997: Kværner får kontrakt på levering av åtte turbiner 
til kraftverket Three Gorges i Kina

1999: Kværners vannkraftvirksomhet blir solgt til  
General Electric

2000: Våre ansatte starter arbeidet med å bytte ut løpe-
hjulene til kraftverket Guri i Venezuela

2003: Våre ansatte starter arbeidet med Yixing-turbinen

2005: NLI kjøper Sørumsand Verksted fra General 
Electric

2007: NLI overtar General Electrics vannkraft- 
virksomhet i Norge og grunnlegger Rainpower

2008: Rainpower starter på nytt med eksport av 
vannkraftturbiner fra Norge

2008: Rainpower Hangzhou Company Ltd. etableres

2008: Rainpower kjøper Oslo-bedriften Hymatek AS

2009: Rainpower får kontrakt på omfattende  

oppgradering av turbin 2 ved pumpekraftverket  
Aurland 3

2009: Rainpower Small Hydro etableres

2009: Rainpower bestemmer seg for å satse på  
generatorteknologi

2010: Rainpower Sweden AB etableres

2010: Rainpower Kristinehamn AB etableres

2010: Rainpower Tyrkia etableres

2010: Rainpower Peru etableres

2011: Rainpower Sveits etableres

2011: Rainpower North America etableres

HISTORIE
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Økt fokus på miljø og ren luft har ført til fornyet satsing på miljø- 
vennlige og fornybare energibærere. Sentral-Europa bygger ut  
energikilder som vind og sol. Men sol og vind kan ikke fungere alene. 
Vindkraftverkene produserer bare når det blåser, og solenergi blir det 
mest av i solskinn. Forbrukerne etterspør energi også når vinden har 
løyet. Vannkraften er den eneste fornybare energien som kan lagres, og 
som kan koples inn og ut på et øyeblikks varsel når det er behov for 
effekt. På denne måten får vannkraften en ny rolle. Fra å være basis-
leverandør av energi går den over til også å bli en effektleverandør som 
skrus på når de andre fornybare energikildene ikke dekker markedets 
behov. Vannkraften viser sin styrke når tilbudet av energi er lavest,  
behovet størst og prisene høyest.

Vannkraftens mulighet til å levere når prisene er høye, fremmer også 
utviklingen av vannkraftløsninger som pumpekraftverk. Når prisene er 
lave, pumpes vann opp i reservoarene, og når prisene er høye,  
produseres og selges effekt til markedet.

Fornybare energikilder spiller en stadig viktigere rolle i den globale  
energiforsyningen. Rainpower har tatt konsekvensen av denne  
utviklingen og legger stadig større vekt på å utvikle turbiner som kan 
levere langt høyere effekt enn de gamle. 

Ved å skifte ut gamle turbiner med det mest moderne på teknologi-
området, kan vi øke effektiviteten ved kraftverkene betydelig.  

Disse mulighetene har ført til etablering av nye datterselskaper i  
lovende markeder som Sverige, Peru, Sveits, Tyrkia og Canada.  
Vårt selskap i Kina er avgjørende for vår videre utvikling i Asia.

Vannkraften blir mer og mer verdifull i samspill med nye fornybare  
energikilder i nettet. I Rainpower har vi teknologi, kompetanse og vilje 
til å utnytte mulighetene!

Vannkraftens  
renessanse 

Rainpower er et sterkt teknologidrevet  
konsern som leverer vannkraftturbiner og 
generatorer med alt tilhørende utstyr for 
produksjon av ren elektrisitet. I produksjons-
spekteret inngår totale løsninger både for nye 
kraftanlegg og utstyr for oppgradering av 
eksisterende kraftanlegg. Leveransene fra 
Rainpower dekker hele verdikjeden fra  
utvikling av teknologiske løsninger til idrift-
settelse av vannkraftanleggene. Konsernets 
virksomhet er konsentrert om produktut-
vikling, ingeniørtjenester og produksjon av 
turbiner og elektromekaniske systemløs-
ninger. Primært leverer vi flerfaglige produkter 
og tjeneester, ingeniørtjenester, fabrikasjon, 
sammenstilling og testing innenfor området 
fornybar energi. Vi har lang erfaring med å 
lede store og små vannkraftprosjekter i inn-  
og utland. 

Våre 340 ansatte har en unik kompetanse på 
turbin- og generatorteknologi. Vi har vært  
involvert i noen av de største og mest  
prestisjefylte prosjektene i verden som Three 
Gorges-prosjektet ved Yangtze-elva i Kina, 
Guri-prosjektet i Venezuela og pumpekraft-
utbygginger som Tianhuangping og Yixing i 
Kina og Aurland 3 i Norge.

Vi har moderne teknologi både til turbiner for 
høyt og middels trykk, for pumpeturbiner samt 
komplett reguleringsutstyr for alle typer  
turbiner og innløpsventiler. Vi er ledende innen 
magnetisering og turbinregulering samt  
automasjon for småkraftverk. 

Rainpower  
i korte trekk

SVEIN OLE STRØMMEN

Konsernsjef
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Rainpower leverer

Francis-turbiner for lavt til middels 
trykk – Storm
Den nye generasjonen Francis-turbiner 
har teknologi i verdensklasse og blir 
markedsført under navnet Rainpower 
Storm. Utviklingsarbeidet ble fullført i 
2010, og Zangmu-kraftverket i Kina 
skal utstyres med turbiner basert på 
denne teknologien.

Francis-turbiner for høyt trykk –  
Hurricane
Rainpower er i ferd med å utvikle en ny 
generasjon Francis-turbiner for høyt 
trykk. Laboratorietestene viser svært 
gode resultater. Vår Francis-turbin for 
høyt trykk skal markedsføres under 
navnet Hurricane.

Pelton-turbiner for høyt trykk –  
Blizzard
Pelton-turbiner er best egnet ved  
høyt trykk og lav vannmengde og blir 
oftest brukt på steder med fallhøyder 
på mer enn 300 meter og i småkraft-
verk. 
 
Rainpower er en av verdens fremste 
leverandører av Pelton-teknologi.  
Vi har utviklet en ny generasjon Pelton- 
turbiner hvor alle komponentene er 
optimalisert. Den nye turbinen 
markedsføres under navnet Blizzard.

Kaplan-turbiner for lavt trykk – Gale
Rainpower utvikler egen Kaplan-
teknologi tilpasset prosjekter med lave 
fallhøyder. Den nye teknologien vil gå 
under merkenavnet Rainpower Gale. 

Reversible pumpeturbiner – Tornado
For fallhøyder på mellom 50 og 700 
meter kan Rainpower levere pumpe-
turbiner som er skreddersydde for  
det enkelte pumpekraftverk. Denne 
typen kraftverk er i dag den eneste 
økonomiske og fleksible måten å lagre 
store mengder overskuddsenergi på.  
Vi har startet arbeidet med utvikling av 
egen teknologi for pumpeturbiner  
som vil bli markedsført under navnet 
Tornado.

Oppgradering og service av  
generatorer
Rainpower har etablert en serviceenhet 
i Västerås i Sverige som vil arbeide tett 
sammen med norske og internasjonale 
kompetansesenter på generatorsiden 
og gi nødvendig teknisk støtte til  
service- og oppgraderingsprosjekter 
samt nye generatorprosjekter både i og 
utenfor Norge og Sverige.

Kontrollsystemer, magnetisering og 
turbinregulering
Rainpower har som mål å bli markeds-
leder i Norge når det gjelder utstyr for 
spenningsregulering og styring av 
vannkraftturbiner og generatorer. Vi 
leverer statiske og børsteløse magneti-
seringssystemer, elektroniske turbin-
regulatorer og oljetrykksanlegg, turbin-
regulatorer, synkroniseringsenheter og 
kontrollsystemer for småkraftverk så 
vel som servicetjenester for hele 
produktspekteret. Alle våre produkter 
er basert på egenutviklet teknologi,  
og dette er viktig for kunden fordi det 
forenkler opplæring, vedlikehold og 

service og reduserer behovet for  
reservedeler. 

Ventiler
Rainpower leverer store innløpsventiler 
med høy grad av fleksibilitet for å  
tilfredsstille krav og ønsker fra våre 
kunder. By-pass ventiler og trykk-
reduksjonsventiler leveres også. Våre 
høyt kvalifiserte ingeniører vil sørge for 
at ventilene er optimale i forhold til 
kundens behov. Standardventiler kan 
også leveres sammen med andre  
Rainpowerprodukter.

Rainpower har utviklet et nytt kontroll-
system for kuleformede innløpsventiler 
som er basert på vannhydraulikk.  
Løsningen er svært kompakt og  
kostnadseffektiv. 

Luker og rørgater
Rainpower er en profesjonell 
leverandør av luker og rørgater til det 
norske og internasjonale markedet. 

Vi bygger opp en avdeling som skal 
kunne levere et omfattende spekter av 
utstyr for hele vannveien – fra øverste 
reservoar til hovedinnløpsventilen på 
turbinen, samt by-pass systemer og 
sugerørsluke til turbinen. 

Egenutviklet teknologi
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Komplette leveranser
-  elektromekaniske systemer og  

komplette kraftverk
-  standardpakker og skreddersydde 

løsninger
- dynamiske analyser
-  komplett montasje og idriftsettelse 

over hele verden
-  konsulenttjenester og prosjekt- 

utvikling
-  kontrollsystemer og spennings- 

regulatorer
-  systemkompetanse med utgangs-

punkt i hele Rainpowers teknologi-
base

Design
Våre ingeniører har utviklet en ny  
generasjon turbiner med ytelser i 
verdensklasse. Hvert vannkraftprosjekt 
er unikt, og hver turbin er skredder-
sydd og optimalisert for å nå høyest 
mulig effektivitet ut fra aktuell  
fallhøyde og vannmengde kombinert 
med gode driftsegenskaper over et 
bredt laste område.

Som leverandør av elektromekaniske 
systemer må vi forstå kraftverkets 
driftsbetingelser og hvilken rolle det 
skal spille i nettet, inkludert kontroll- 
og sikkerhetsfilosofi. Vi designer  
våre kraftverk med vekt på produksjon, 
tilgjengelighet, minimum av risiko og 
maksimum av sikkerhet.

Prosjektledelse, rådgivning, montasje 
og idriftsettelse
Rainpower har en svært kompetent  
og erfaren stab som håndterer  
rådgivning, montasje og idriftsettelse 
av anlegg. Selskapet legger stor vekt 

på vedlikehold av kraftverk. Kompe-
tente fagfolk er tilgjengelige på kort 
varsel når det er nødvendig. Det er satt 
opp en servicetelefon som er åpen hele 
døgnet (+47 992 81 700).

Småkraftverk
Rainpower målte virkningsgraden på 
en 3 MW Francis-turbin som ble levert 
til Dauremål kraftstasjon i Ålfoten i 
Sogn og Fjordane i desember 2010. 
Modelltestene fra turbinlaboratoriet i 
Trondheim var gode, men den ferdige 
turbinen viste enda høyere effektivitet 
enn modelltesten. Resultatene over-
gikk våre forventninger til en så liten 
maskin. De samme testene ble foretatt 
på et prosjekt for Bjørndalen i august 
2011, og resultatene var like gode. 
Dette viser at vi har førsteklasses 
teknologi som gjør at vi har en unik 
posisjon når det gjelder småkraftverk. 
Dette er igjen et godt utgangspunkt for 
å forbedre teknologien ytterligere.

Vårt turbinlaboratorium
Rainpowers turbinlaboratorium i 
Trondheim er en erfaren leverandør av 
hydrauliske modelltester og spiller en 
viktig rolle i utviklingen av vår turbin-
teknologi. Laboratoriet er sam- 
lokalisert med Norges teknisk- 
naturvitenskapelige universitetet i 
Trondheim (NTNU) og har et utmerket 
samarbeid med forskningsstaben der.

Vårt laboratorium og vår utviklings-
avdeling er en viktig del av den norske 
vannkraftklyngen. Våre kompetente 
medarbeidere har lang erfaring med 
utvikling, produksjon, sammenstilling, 
kalibrering, testing, geometrisk måling 

og dokumentasjon for hydrauliske 
modeller. Alle tester gjennomføres i 
henhold til de nyeste internasjonale 
standardene for modelltesting.  
Laboratoriet utfører dessuten felt-
målinger knyttet til hydrauliske data, 
mekaniske egenskaper og geometri. 
Det tekniske utstyret ved laboratoriet 
er av fremste kvalitet, og Rainpower er 
stolt over å ha et laboratorium i  
verdensklasse. 

Turbinlaboratoriet er godkjent for  
testing av Francis-, Pelton-, Kaplan-  
og pumpeturbiner.

Tilbakemeldinger fra kunder under 
avsluttende modelltester har uten 
unntak vært meget positive både når 
det gjelder kvaliteten på selve testene 
og gjennomføringen av dem.

Våre ingeniører har utviklet  

en ny generasjon turbiner  

som er i verdensklasse.
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Verksted og serviceavdeling

Rainpower har som 
mål å være en ledende 
og foretrukket 
leverandør av opp- 
gradering, service  
og vedlikehold av 
vannkraftverk.

Rainpower Sørumsand Verksted er 
i kundekretser anerkjent som et av 
verdens beste vannkraftverksteder. 
Verkstedet spiller en sentral rolle i 
service-, moderniserings- og opp- 
graderingsmarkedet i og utenfor 
Norge.

Vi utfører rehabilitering av alle  
mekaniske deler i et vannkraftverk. 
Verkstedet leverer Francis-løpehjul 
i rustfritt stål og ferdig monterte 
Pelton-injektorer og oppfyller de 
strengeste krav når det gjelder  
materialkvalitet, geometrisk tole-
ranse, utførelse av arbeid, prosess- 
kontroll og dokumentasjon.

Rainpower Sørumsand Verksted har 
en produksjonskompetanse som 
er sentral når konsernet skal sikre 
kvaliteten på leveranser av kompo-
nenter som Rainpower kjøper fra 
kvalifiserte produsenter i hele verden. 

Verkstedet og serviceavdelingen, som 
er samlokaliserte, tilbyr vedlikehold, 
oppgradering, installasjon og  
nyleveranser til eksisterende kraft-
verk. Organisasjonen er bygget opp  
for å levere effektive, fleksible og 
punktlige tjenester. Vi har bred  
erfaring og høy kompetanse knyttet 
til hele verdikjeden fra konstruksjon, 
prosjektledelse, innkjøp, produksjon, 
logistikk, montasje og idriftsettelse.

Et vellykket service- eller oppgra-
deringsprosjekt er avhengig av tett 
samarbeid mellom serviceingeniører 
og verksted, og dette er en av våre 
styrker som leverandør. Nærheten 
mellom ingeniører og verkstedet og 
deres kommunikasjon med kundene 
skaper nødvendig fleksibilitet til å 
sikre effektiv prosjektgjennomføring 
også når uforutsette driftssituasjoner 
oppstår.
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Kina har en sterk leverandørindustri 
innen vannkraft og har vært verdens 
største vannkraftmarked de siste 15 
årene. Rainpower har gjennom sine 
forgjengere omkring 20 års erfaring 
fra leveranser av utstyr og in-
geniørtjenester fra Kina.

Hovedoppgaven til ingeniøravdelingen 
i Rainpower Hangzhou Company er å 
lage tegninger for produksjon av 
Rainpowers produkter og kompo-
nenter. Når produksjonen skal foregå 
i Kina, er det verdifullt å ha kinesiske 
ingeniører med inngående kunnskap 
om Rainpowers løsninger og 
designkriterier både for turbiner, 
generatorer og ventiler. 

Normal arbeidsfordeling mellom  
ingeniørene i Norge og Kina er at 
konseptutviklingen finner sted i 

Norge. Ingeniører fra Kina er til stede 
i Norge under siste fase av konsept-
utviklingen og i starten av detalj- 
konstruksjonen og sikrer best mulig 
overlevering av arbeidet. 

Våre kinesiske ingeniører har gode 
produktkunnskaper, og dette gir dem 
en viktig rolle i forbindelse med 
kvalitetskontroll av produktene som 
leveres fra Kina. De deltar ofte også i 
de avsluttende testene hos 
leverandørene i Kina sammen med 
kvalitetskontrollører som følger 
produksjonen fra dag til dag.

Etter tre års drift har Rainpower 
Hangzhou vokst til 40 ansatte, og vi 
har i dag erfarne designingeniører 
både for turbiner, generatorer og  
ventiler. Samtidig har Rainpower 
Hangzhou vært i stand til å utvikle ny 

teknologi som kan markedsføres  
internasjonalt, og vi ser dette som en 
mulighet til å utvide vår virksomhet i 
Kina, Asia og Oseania gjennom å 
etablere et salgs- og prosjektkontor i  
Hangzhou.

Planen er at Rainpower Hangzhou 
delvis skal støtte Rainpower i Norge i 
deres salg av større komplekse  
prosjekter i denne regionen og delvis 
arbeide med salg av mindre prosjek-
ter som skal gjennomføres fullt ut i 
området. Merkevaren Kværner er 
godt kjent i det asiatiske vannkraft-
markedet. Mange kunder har allerede 
vært i kontakt med oss og gitt uttrykk 
for at de er positive til at Rainpower 
starter opp en salgsvirksomhet i  
regionen. 

Rainpower  
Hangzhou Company
Bakgrunnen for Rainpowers etablering i Kina var behovet for 
konkurransedyktige priser på produksjon og ingeniørtjenester.
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Rainpower er i  
kontinuerlig vekst, og 
en økende andel av  
ordrene kommer fra 
internasjonale kunder. 
I 2010 besluttet derfor 
Rainpower å etablere 
flere datterselskaper i 
utlandet.

Rainpower Kristinehamn AB
Rainpower ser store muligheter i det 
svenske vannkraftmarkedet både på 
grunn av EU-kravet om 20 prosent 
fornybar energi i 2020 og på grunn av 
voksende motstand mot atomkraft. 
Vårt datterselskap Rainpower  
Kristinehamn ble etablert i 2010. 
Samtidig inngikk vi en samarbeids-
avtale med ingeniørbedriften KTAB i 
Kristinehamn. De to virksomhetene 
utgjør en kompetent og komplett 
leverandør av produkter og tjenester 
til det svenske vannkraftmarkedet.

Rainpower Sweden AB
I 2010 fant konsernet at tiden var 
moden for å satse på egen generator-
teknologi. For å sikre at selskapet  
ligger i aller fremste rekke også på 
dette området, ble et teknologisenter 
opprettet i Västerås. Datterselskapet 
har den kompetanse, konstruksjons-
erfaring og praktiske anvendelses-
erfaring som skal til for at Rainpower 
skal kunne utvikle moderne og  
effektive generatorer. 

Selskapet i Västerås vil arbeide tett 
med det norske kompetansemiljøet på 
generatorsiden og gi nødvendig 
teknisk støtte til service- og oppgra-
deringsprosjekter samt nye genera-
torprosjekter i Rainpowers markeder. 

Det er også etablert en service- 

avdeling for generatorer i Västerås 
med spesiell fokus på det svenske 
markedet.

Avdelingen i Västerås har bygget opp 
sterk kompetanse innenfor magneti-
sering og vil kunne tilby det svenske 
markedet magnetiseringsutstyr av 
typen Rainpower Hymatek.

Rainpower Peru S.A.C.
Rainpower har hatt en meget god  
ordreinngang i Peru gjennom prosjek-
tene Quitaracsa og Chevez og ser at 
det er et enormt markedsmessig  
potensial i regionen. For å styrke 
Rainpowers tilstedeværelse i Sør- og 
Mellom-Amerika besluttet selskapet å 
opprette selskapet Rainpower Peru 
S.A.C. i Lima i Peru. Det nye selskapet 
skal betjene hele den latinamerikan-
ske regionen og følge opp igangsatte 
prosjekter. Hovedfokuset er markeds-
føring, salg, prosjektgjennomføring og 
service for hele Latin-Amerika. 

Rainpower Hydro Enerji ve Ticaret 
Limited Sireketi
Tyrkia har opplevd stor økonomisk 
vekst de siste par årene og trenger 
mer energi. Landet legger vekt på å 
bygge ut de fornybare energikildene 
som landet har. Rainpower har hatt 
stor suksess i Tyrkia. I hard interna-
sjonal konkurranse har vi vunnet  
viktige kontrakter knyttet til nye kraft-

Internasjonal satsing

verk. Vårt nye kontor i Istanbul skal 
følge opp eksisterende prosjekter i 
dette lovende markedet.

Rainpower North America
Rainpower North America Inc. ble 
etablert i juni 2011 med hoved- 
kontor i Oakville, Ontario og  
avdelingskontor i Vancouver, Britisk 
Columbia. Datterselskapet  
fokuserer på markedsføring, salg, 
prosjektgjennomføring og service 
for nordamerikanske kunder.

Rainpower Sveits
Sveits er et kjernemarked for  
Rainpower. I dette landet har  
selskapet vunnet en rekke viktige 
kontrakter. Sveits har allerede en 
høyt utviklet vannkraftindustri og vil 
fortsette å utvikle nye prosjekter 
med stadig økende teknisk 
kompleksitet. Rainpower deltar  
aktivt i utviklingen av nye løsninger 
for fornybar energi og ser store  
muligheter for det nye salgs- og 
prosjektkontoret med lokal  
ingeniør- og produksjonskom-
petanse. Målet er å kunne levere 
prosjekter med høyt lokalt innhold 
og yte rask ekspertbistand til  
eksisterende kraftverk for å  
forhindre for lange nedetider.

Rainpower er i kontinuerlig  

vekst, og en økende andel  

av ordrene kommer fra  

internasjonale kunder.
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Quitaracsa: 
nytt vannkraftverk i Peru med Pelton-turbinen Blizzard
Rainpower skal levere to Rainpower Blizzard Pelton- 
turbiner på 56 MW med stengeventiler og to 66 MVA  
generatorer og tilhørende utstyr til Quitaracsa-prosjektet 
som er eid av Enersur i Peru. Kraftverket ligger 500 km 
nordøst for Lima. Rainpower er konsortieleder sammen 
med det italienske selskapet STE Energy og har ansvar for 
alt det elektromekaniske utstyret for kraftstasjon, dam og 
vannvei.

Chevez:
nytt kraftverk i Peru med Pelton-turbinen Blizzard
Empresa de Generatión Eléctrica S.A. (SN Power i Peru)  
ga Rainpower i oppdrag å levere utstyr til kraftverket 
Cheves som ligger nær Churin, nordøst for Lima. Ordren 
omfatter prosjektledelse, design, innkjøp og montasje samt 
levering av to Rainpower Blizzard Pelton-turbiner på 87 
MW med løpehjul, kuleventiler, to turbinregulatorer og 
magnetiseringsutstyr av typen Rainpower Hymatek.  
Dessuten skal Rainpower levere kjølesystemer og annet 
mekanisk utstyr. I dette prosjektet samarbeider Rainpower 
med ABB i Canada og det franske selskapet Jeumont  
Electric.

Aslancik:
nytt kraftverk i Tyrkia med Francis-turbinen Storm
Det tyrkiske energiselskapet Aslancik Electrik Uretim 
Anonim Sirketi tildelte Rainpower en kontrakt på  
leveranser til kraftverket Aslancik, som ligger ved 
Svartehavet. Rainpowers leveranse omfatter prosjekt- 
ledelse, design, innkjøp og montasje samt to 60 MW  
Francis-turbiner med løpehjul av typen Rainpower  
Storm, to spjeldventiler, to turbinregulatorer av typen  
Rainpower Hymatek, kjølevannssystemer og annet  
mekanisk utstyr. Rainpower er konsortieleder også i  
dette prosjektet som gjennomføres i samarbeid med  
Koncar i Zagreb i Kroatia og Alstom Grid i Ankara,  
Tyrkia.

Tussa:
nye småkraftverk i Norge med Pelton-turbinen Blizzard
Tussa Energi inngikk i desember 2010 en avtale med  
Rainpower om levering av fire småkraftverk til Standal,  
Viddal, Dalegjerdet og Draura på Sunnmøre i Sogn og  
Fjordane. Ordren omfatter fire vertikale Pelton-turbiner 
med innløpsrør, hovedstengeventiler og generatorer.  
De fire småkraftverkene vil produsere nok kraft til å 
forsyne 5000 husstander med ren og fornybar energi.  
Våren 2011 ga Tussa Energi Rainpower i oppdrag å levere 
apparat- og kontrollanlegg til de samme kraftverkene.

Statkraft Energi:
åtte elektroniske turbinregulatorer og ni  
oljetrykksanlegg
Mot slutten av 2010 inngikk Rainpower og Statkraft Energi 
en avtale om levering av åtte elektroniske turbinregulatorer 
og ni oljetrykksanlegg til sju av Statskrafts vannkraft- 
anlegg. Denne kontrakten er en av de største som noen 
gang er signert i Norge for levering at slikt utstyr.

Rendalen 2:
turbin, hovedventil og turbinregulator
Rainpower er i gang med gjennomføringen av prosjektet 
Rendalen 2 for Eidsiva Vannkraft AS. Turbinen som skal 
leveres, er på 100 MW og tilpasset en fallhøyde på 185  
meter. Rainpower skal også levere hovedventil og turbin-
regulator og gjennomføre montasje og igangkjøring. For 
vannveien skal Rainpower levere 140 meter rørgate med en 
diameter på 3,8 meter, spjeldventil, sugerørsluke, 
tverrslagsport og ventil i klarekammer med rør.  
Leveransen skal være avsluttet i 2012. 

Robiei:
oppgradering av reversible pumpeturbiner i Sveits
Rainpower har en avtale med Ofima SA om å levere  
pumpeturbiner og én Francis-turbin med utstyrspakke til 
kraftverket Robiei i Sveits. Leveransen vil innebære en total 
utskifting av det elektromekaniske utstyret ved kraft- 
stasjonen og inkludere blant annet fire reversible pumpe-

turbiner tilpasset en fallhøyde på mellom 284 og 395 meter 
med en maksimalytelse på 41,3 MW og en Francis-turbin 
tilpasset en fallhøyde på mellom 270 og 390 meter med en 
maksimalytelse på 27 MW. Leveransen omfatter innløps- 
og utløpsventil og oljetrykkssystemer. På grunn av stor 
variasjon i fallhøyde, vil Rainpower gjennomføre modell-
testing på to forskjellige løpehjul. Prosjektet gjennomføres 
i et konsortium med Alstom i Sveits, som skal levere  
generatorer/motorer og innløpsventilene til pumpe- 
turbinene.

Svartisen:
oppgradering av kraftstasjonen
Rainpower har levert komplett turbin, hovedventil og 
turbinregulator samt magnetiseringssystem. Rainpower 
har også levert turbingenerator på 350 MW.

Aurland II:
revisjon av turbin 1
Tidlig i mars 2011 inngikk Rainpower en kontrakt med 
E-CO Energi om revisjon av turbin 1 ved kraftstasjonen  
Aurland II. Francis-turbinen på 73 MW ble levert av  

Kværner i 1972. Kunden krevde at leverandøren skulle ha 
kompetanse og kapasitet til å foreta komplett revisjon både 
av det mekaniske utstyret og av generatoren.  
Revisjonsarbeidet var vellykket og ble avsluttet i juli.

Rätan kraftstasjon:
bytte av reguleringssystem
Rainpower i Kristinehamn ble valgt til å skifte ut reguler-
ingssystemet i Räten kraftstasjon i Sverige. Kontrakten 
omfatter levering av to komplette hydrauliske regulerings-
system og nye elektroniske regulatorer. Rätan kraftstasjon 
ble bygget i 1968 og har to generatorer med en kapasitet på 
60 MW. Normal årlig produksjon ved kraftstasjonen er 227 
GWh og fallhøyden er 61 meter.

Referanser

Signering Tussa Testing Chevez Robiei



KINA
Hangzhou Innkjøp & konstruksjon 
 Salgs- & prosjektkontor

SVEITS
Baden Salgs- & prosjektkontor

PERU
Lima Salgs- & prosjektkontor

NORD-AMERIKA
Oakville  Salgs- & prosjektkontor 
(Toronto) og 
Vancouver

TYRKIA
Istanbul Salgs- & prosjektkontor

SVERIGE
Kristinehamn Turbinprosjekter for lav fallhøyde

Västerås Generatorprosjekter

NORGE
Kjeller   Hovedkontor og teknologisenter for   

turbinprosjekter tilpasset middels  
og stor fallhøyde

Trondheim Turbinlaboratorium

Sørumsand Fabrikasjon & service

Oslo Kontrollsystemer

Rainpowers kontorer
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