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Fornybar energi, bedriftsbesøk i Nordfjord 

 Formålet var å gje 

studentane kjenn-

skap til ulike bedrifter 

i fylket som er knytt 

til fornybar energi, og 

kva desse bedriftene 

arbeider med 

 25 studentar deltok 



 Sogn og Fjordane Energi, 

Sandane 

 Fjordvarme, Nordfjordeid  

 ReNorway/Operahuset  

 Sikkerhetssenteret med 

skipssimulator (offshore 

vindpark), Måløy 

 Easy Form, Måløy 

 Stad Towing Tank, Måløy 

 Zepyr / Mehuken vindpark 

 



Bacheloroppgåve i Fornybar energi 

 Samarbeid med 3 bedrifter: 

 1. Hortimare i Solund leverte 

tangstiklingar til bruk i 

oppgåva    

 2. Steinvik fiskefarm i 

Eikefjorden:  Bruk av to 

sjøanlegg til montering av 

prøveriggar  

 3. FjordForsk AS, Sogndal.  

Bruk av sjøanlegg til 

plassering av prøver, bruk av 

tankar med rennande sjøvatn 

for å dyrke fram stiklingar. 

 

 

 



Bacheloroppgåve i ingeniørfag – 

automatiseringsteknikk 1 

 Oppdragsgiver: nLink AS 

 nLink ville finne ut om 3D-

fresing var noko dei burde 

starte med i Sogndal. 

Studentene skulle finne, teste 

og anbefale ei god løysing slik 

at dei kunne bruke Motoman-

roboten deira til 3D-fresing.  

 Studentane skulle i tillegg 

utføre ein marknads-

undersøkelse for å vurdere om 

dette kom til å bli ei lønsam 

investering. 



Bacheloroppgåve i ingeniørfag – 

automatiseringsteknikk 2 

 Oppdragsgjevar: INTIN AS 

 Korleis kan ein levere 

informasjon til elbil-

brukarar om ladestasjonar 

er ledige eller ikkje på eit 

spesifikt test-område i 

sanntid? 



Bacheloroppgåve i ingeniørfag – 

automatiseringsteknikk 3 

 Oppdragsgjevar: ENORO AS 

 Hovudmålet for prosjektet var 

å utvikle ein front-end web- 

applikasjon for Enoro AS. 

 Applikasjonen skulle visuelt 

presentere straumforbruk og 

temperatur for kundane til 

kraftbransjen. 



Bacheloroppgåve i ingeniørfag – 

automatiseringsteknikk 4 

 Samarbeid med 3 bedrifter: 

Kjørnes Camping, Haugen 

Camping og Nets Norge. 

 

 Mål: Lage ein funksjonell og 

brukarvennleg innsjekkings-

stasjon på ein campingplass 

der det skulle være mogleg for 

besøkande sjølv å sjekke inn 

og utføre betaling. 

 



Bacheloroppgåve i ingeniørfag – 

automatiseringsteknikk 5 

 I samarbeid med Brygging AS 

avd. Sagvåg er det planlagt, 

skissert og tildels prosjektert eit 

automatisk ølbryggesystem.  

 Det er laga programvare for 

drift av systemet, med 

applikasjonar for 

bryggeprosessen og lagring av 

oppskrifter.  

 Det er laga ein enkel prototype 

av systemet. 



Bacheloroppgåve i ingeniørfag – 

Energi, elkraft og miljø 6 

 Oppdragsgjevar: Statkraft 

 

 Oppgåva var å lage ei 

tilstandsvurdering av 

elektrotekniske komponentar i 

Hove kraftverk, Vikfalli.  

 Slike vurderingar vert gjort for å 

lage rehabiliterings- og 

fornyingsplanar, slik at ein kan 

forhindre framtidige havari og 

effektivisere drifta. 



Bacheloroppgåve i ingeniørfag – 

Energi, elkraft og miljø 7 

 Oppdragsgjevar: SFE Nett og 

Statnett 

 Følgje bygginga av Ålfoten 

transformatorstasjon for å få 

erfaring i korleis det er å bygge 

elforsyningsanlegg på eit 

høgare spenningsnivå i 

fullskala.  

 Den er ein av fleire nye 

transformatorstasjonar som blir 

bygt som ein konsekvens av 

energiunderskot i midt- og nord 

Norge.  

 



Bacheloroppgåve i ingeniørfag – 

Energi, elkraft og miljø 8 

 Oppdragsgjevar: SFE Nett AS.  

 

 Dei har fått førespurnad av 

næringskundar som vil etablere 

seg i Svelgen, som medfører at 

nettet må oppgraderast.  

 I dette prosjektet er det sett på 

ulike løysingar for oppgradering 

av distribusjonsnettet i Svelgen, 

for å gje SFE Nett AS ei 

anbefaling om kva vi ser som 

den beste løysinga.  



Bacheloroppgåve i ingeniørfag – 

Energi, elkraft og miljø 9 

 Oppdragsgjevar: Sunnfjord 

Energi   

 Prosjektere distribusjonsnett til 

eit byggefelt på Sande i 

Gaular.  

 Prosjekteringa har gått føre 

seg i eit dataprogram kalla 

Netbas som er mykje brukt i 

kraftselskapa 



Bacheloroppgåve i ingeniørfag – 

Energi, elkraft og miljø 10 

 Oppdragsgjevar: Sunnfjord 

Energi AS 

 Målet har vore å prosjektere ei 

avgreining av ei 1 km lang 22 

kV kraftlinje på Kapstad i 

Bygstad. 

 Tre ulike alternativ og ulike 

tekniske løysingar for 

oppgraderinga er vurdert. 

 Budsjett, framdriftsplan, 

organisering og ei enkel 

risikoanalyse for prosjektet er 

sett opp. 



Bacheloroppgåver våren 2015 

 Presentasjon av Bacheloroppgåver i ingeniørfag  

på HiSF Campus Førde 27. og 28. mai 2015 med 

oppdragsgjevarar og presse til stades 

 nLink AS – Motoman-robot og fresing 

 http://studprosjekt.hisf.no/~15nlink/ 

 Intin - Trådlause parkeringssensorar 

Inpark    

 http://studprosjekt.hisf.no/~15intin/ 

 Enoro – presentasjon av effektforbruk 

Enoro      

http://studprosjekt.hisf.no/~15enoro/ 

 

http://studprosjekt.hisf.no/~15nlink/
http://studprosjekt.hisf.no/~15intin/
http://studprosjekt.hisf.no/~15enoro/


 Automatisk innsjekk på campingplass 

CampLett   

 http://studprosjekt.hisf.no/~15camping/ 

 Brygging AS - automatisering av ølbryggeri 

Autobrygg   

 http://www.autobrygg.no/#intro 

 Statkraft, rehabilitering av Hove kraftverk 

 http://studprosjekt.hisf.no/~15vik/ 

 Sogn og Fjordane energi og Statnett – Ålfoten 

trafostasjon 

Distribusjonsnett i Ålfoten 

 http://studprosjekt.hisf.no/~15aalfoten/ 

 

http://studprosjekt.hisf.no/~15camping/
http://www.autobrygg.no/#intro
http://studprosjekt.hisf.no/~15vik/
http://studprosjekt.hisf.no/~15aalfoten/


 Sogn og Fjordane energi – nettløysing i 

Svelgen, prosjektering 

D-nett Svelgen  

 http://studprosjekt.hisf.no/~15dnett/ 

 Sunnfjord energi – Storehaugen på Sande, 

prosjektering 

Distribusjonsnett i Storehaugen

 http://studprosjekt.hisf.no/~15steia/ 

 Sunnfjord energi - minikraftverk i Bygstad, 

prosjektering av 22 kV avgreining Kapstad  

 http://studprosjekt.hisf.no/~15seas/ 

 

 

 

http://studprosjekt.hisf.no/~15dnett/
http://studprosjekt.hisf.no/~15steia/
http://studprosjekt.hisf.no/~15seas/


Presseoppslag 

 Firda 

 NRK Sogn og Fjordane 


