
Nytt vattenkraftverk i centrum av Nykarleby    Nykarleby Kraftverk Ab/TE 

Ytterligare information av projektet kan erhållas genom att kontakta Nykarleby Kraftverk. 

Ny turbin 

 Nykarleby Kraftverk Ab (NK) bygger en ny 2,1 MW turbin intill den befintliga  

4,5 MW turbinen under åren 2014-2016. Det egentliga bygget sker under 2015.  

 Det nya kraftverket förväntas stå klart till sommaren 2016.  

Exceptionella vattenflöden under 2015 kan dock förlänga projektet med ca 1 år. 

  För att minimera fördröjningsriskerna i 

projektet göra vissa förberedande åtgärder 

redan under hösten 2014 såsom t.ex. 

byggande av arbetsdamm och underhåll av 

fallplattan (området nedanom utskovsluckan 

som slitits av vattenmassorna) samt även 

förberedande schaktning.  

 Tack vare vissa byggtida trafikarrangemang 

kan trafiken löpa över kraftverksbron. Inget nytt under solen – 

 Arbetsdamm från 1994/NK:s arkiv 
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Riktgivande tidtabell för vattenkraftverksbygget 

Obs. Onormalt höga flöden i älven kan förlänga projektet med ett år.  

Sensommaren/tidig höst 2014 

- Åtgärdande av fallplattans (under utskovsluckan) slitage, normalt underhåll 

- Förberedande grävåtgärder och bottengranskningar 

Hösten 2014  

- NK erhåller de första exakta byggritningarna för vattenkraftversbyggnaden.  

Vinter 2014/2015 

- Detaljplanering pågår. Byggstart(schaktning) möjligtvis redan i februari/mars -2015. 

Våren och sommaren 2015 

- Arbetsdammen måste delvis bort pga vårflödet (stenarna på botten kan bli kvar). 

- Själva bygget kan börja efter vårfloden.  

Hösten 2015 samt vintern 2015/2016 

- I oktober 2015 anländer turbinen enligt avtal. Installationsarbeten (automation, el).  

Våren/Sommaren 2016  

Det nya kraftverket körs igång. 
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Schematisk bild – baserad på en ny 1,5 MW turbin.  

Den nya turbinen är 2,1 MW. 
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EKONOMI – Långtida men säker återbetalning 

 Den totala investeringen är beräknad att bli ca 5 miljoner euro.  

 Nykarleby Kraftverk har erhållit maximalt investeringsstöd(20%). 

 Produktionen ökar från nuvarande 16 GWh till ca 20 GWh. 

 Vid sidan om produktionsökningen är den ökade driftsäkerheten betydelsefull 

 Ifall någondera maskinen går sönder kan man köra den andra  

> ger ett produktionstillskott vid varje framtida underhållsåtgärd  

> ger även tid för underhåll utan tidspress 

 

 

  


