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1. EKSISTERENDE ANLEGG 

I.l Forhistorie 

Utbyggingen av Hylla Kraftverk startet i 1940 med bygging av 

inntaksdam, rørgate og kraftstasjon med ett horisontalt 

Pelton aggregat på 280 kW. I 1948 ble kraftstasjonen utvidet 

med et 2. aggregat av samme type, men med ytelse på 320 kW. 

Samtidig med utvidelsen ble inntaksdam i Lille Hyllsjøen og 

flornløp i Store Hyllsjøen ombygget. I 1958 ble 

reguleringsdam ved Hundsjøen med tilhørende overføringskanal 

og overføringskanal fra Røa-vassdraget bygget. 

Øvre del av rørgate (ca. 625 m) ble skiftet med større rør, 

ø 600 utv. dia., i 1958. Inntak og rør gjennom dam ble ikke 

forandret ved denne utbedring. 

I 1965 ble flornløp i Hyllsjøen ombygget ved at treverk på 

steinkistedam ble skiftet, og tappeventil ble montert. 

Som en oppstart på et større rehabiliteringsprogram ble 

reguleringsdammen ved Hundsjøen ombygget i 1983. 

653-22HL.R01/mm 
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1.2 Beskrivelse av eksisterende anlegg 

1.2.1 Hydrologi 

på vedlagte tegning nr. 653-01 er Hylla kraftverk med inn

tak og rørgate inntegnet sammen med angivelse av magasiner, 

nedslagsfelter og overføringskanaler. Manøvreringsreglement 

for magasiner og kanaler er fastlagt i konsesjonstillatelse 

av 30. april 1965. De opptegnede nedslagsfelter på kart i 

1:50.000 samsvarer i det vesentligste med de areal som 

manøvreringsreglementet opererer med. 

Areal Spesifikk Midlere Total 
Nedbørfelt avrenning avrenning avrenning 

J mill. 
km2 l/s/km2 Q m3/s m3/år 

Hyllsjøen 17,0 20 0,34 10,7 

Hundsjøen 
m/kanal 5,5 20 0,11 3,5 

Røa over-
føringskanal * 0,15 4,7 

(Røa ved over-
føringspunkt) (42,0) (20) (0,8~) (26,5) 

Sum 0,60 18,9 

Tabell 1: Nedslagsfelt 

* Overføringen fra Røa er et fast uttak fra elven som 

ikke skal overstige 0,15 m3/s. Nedslagsfelt her 

beregnes til 42 km2 mot 48 km2 i konsesjons

tillatelsen. 

653-22HL.R01/mm 
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I 

Magasin Reguler- Magasin Tilsig til Magasin-
Magasin areal ingshøyde volum magasin prosent 

km 2 m mill.m3 mill.m3 

Hyllsjøen inkl. 
Lille Hyllsjøen 1,05 2,10 1,85 10,7 17,3 

Hundsjøen 0,35 1,25 0,45 3,5 12,9 

Konstant Røa-
overføring - - 4,7 4,7 -

Sum magasin 
eks. Røa 2,3 14,2 16,2 

Sum regulert 
volum inkl. 
Røaoverføring 7,0 18,9 37,0* 

Tabell 2: Reguleringsforhold 

* Konstant Røaoverføring på 0,15 m3/s betraktet som 

regulert volum. 

Store deler av nedslagsfeltet er dominert av myr som gir en 

god selvreguleringseffekt og tilsiget er derfor ganske jevnt 

over hele året. En enkel korrelasjon er gjort mot VM 374 

Engeren som drenerer et nedslagsfelt på 394 km2 som også 

omfatter de lavereliggende delene av Engerdalen. For 

perioden 1930-60 er midlere avrenning for VM 374 beregnet 

til 18,1 l/s/km2 . Avrenningen for nedslagsfeltet til 

Hyllsjøen, beliggende 800 - 1200 m.o.h. ble stipulert til 

20 lis km2 . 

653-22HL.R01/rnrn 



1.2.2 Turbin- og generatordata 

Eksisterende installasjon 

Turbiner: 

7 

type: 2 stk. horisontal Pelton, 1 stråle 

ytelse: Totalt 600 kW v/ 0,25 m3/s 

Omdreiningstall for begge: 1000 o/min 

Turbinfabrikat: O. Sørum 1940/1948 

Generatorer: 

Type: 2 stk. horisontal synkrongenerator 

ytelse: 355 kVA + 400 kVA* 

Cos 0: 0.8 

Spenning: 230 V 

Generatorfabrikat: Elektromekano 

* Det eldste aggregat er omviklet og tåler minst 400 kVA. 

Midlere årsproduksjon de siste år ble oppgitt til 

4,6 GWh. 

1.2.3 Dammer 

Reguleringsdam Hundsjøen: 

Opprinnelig dam fra 1948 var bygget av stedlige løsmasser 

med et flornløp utformet som en trebukkedarn. Trebukkedammen 

hadde et tappearrangement i form aven trekasse med treluke. 

Dammen ble totalt rehabilitert i 1983. Fyllingsdarn av 

stedlig masse, overløp av løsmasse med steinplastring og 

tettekjerne/terskel av impregnerte trematerialer. 

Tapping/regulering av magasin foregår gjennom betongkulvert 

med 0400 m sluseventil. Det er en mindre lekkasje trolig 

gjennom gammel damkropp og ut langs tappekulvert. 

Dam etter utbygging i 1983 er vist på foto 1. 

653-22HL.R01/mm 
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Reguleringsdam/flomløp Hyllsjøen: 

Steinkistedam med overløpsterskel kledd med impregnerte 

trematerialer. Tappekulvert med 0600 mm sluseventil. 

Smålekkasjer. 

Flomløp Hyllsjøen er vist på foto 2 

Inntaksdam v/Lille Hyllsjøen. 

Løsmassedam bygd av stedlige masser. Inntak m/varegrind 

(BxH = 1x1,5m) og glideluke, og overgang til Ø400 trerør 

gjennom dam. Store lekkasjer ved inntak, og vesentlige 

lekkasjer langs hele damlengden. 

Rørgate 

Rørgaten bestod av følgende seksjoner: 

625 m trerør Ø600 utv. diameter 

ca 320 m trerør 0400 utv. diameter 

ca 1000 m stålrør Ø350 utv. diameter 

Fra ekspansjonsboks ca. 80 moppstrøms stasjon går 2 ø 300 

stålrør. Falltapet ble målt til ca. 70 m, beregningsmessig 

skulle det være ca. 20 m ved Q maks. Dette måtte skyldes 

begroing og rust. 

1.2.5 Kraftstasjon. 

Kraftstasjon med fundament, vegger og tak av betong med 

trafo og bryterrom var ca. 105 m2 , BxL = 5,3x20,5 m. Det 

var montert en kjettingtalje, 1.5t, sentrisk over 

aggregatene. Avløpet fra kraftstasjonen var to kulverter, 

0600 ut i Engeren. 

653-22HL.R01/mm 
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2. OMBYGGINGSPLANER 

2.1 Generell tilstand. 

Inntaksdam måtte utbedres på grunn av lekkasjer. Lekkasjene 

var av et slikt omfang at de var en fare for dammens 

sikkerhet. 

Flomløpsdammen ved Hyllsjøen og Hundsjødammen har tilfreds

stillende kvalitet. Noen mindre sperredammer ved Hyllsjøen 

må utbedres. 

Rørgaten hadde et helt uakseptabelt falltap på ca. 70 m 

eller 22% av totalt fall. Dette sammen med redusert 

virkningsgrad betød at maksimalt ytelse var ca. 530 kW mot 

teoretisk 640 kW (etter omvikling av gen 1). 

Deler av trerøret som ikke ble utskiftet i 1965 var kanskje 

den svakeste del av rørgaten, men stålrøret var også sterkt 

angrepet av korrosjon både innvendig og utvendig, og større 

lekkasjer (havari) hadde forekommet flere ganger. 

Rehabilitering av stålrør var svært vanskelig pga. liten 

dimensjon og at det var nedgravd. Rørgaten sett under ett 

kunne neppe benyttes mer enn 2-3 år til av sikkerhetsmessige 

grunner. 

Turbin m/regulator og ventil, samt generator var noe 

nedslitt, men kunne benyttes i mange år fortsatt ved normalt 

vedlikehold. 

Kraftstasjonsbygningen hadde en jevnt god standard, med 

ubetydelige skader på betong. 

653-22HL.R01/mm 
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2.2 Konsesjonsvilkår 

Hylla kraftverk ble første gang konsesjonsbehandlet i 1939, 

ved første gangs utbygging av kraftverket. 

Gjeldende konsesjon er fra 30. april 1965, og gir A/S 

Engerdal Elverk tillatelse til å erverve bruksrett til 

fallet mellom Hyllsjøen og Engeren og til nå foreta 

tilleggsregulering av Store og Lille Hyllsjø samt 

regulering og overføring av vatn fra Hundsjøbekken og Røa". 

I brev av 15. feb. 1966 er manøvreringsreglementet for 

Hundsjøen endret. Reguleringskonsesjonen er etter dette som 

beskrevet i pkt. 1.2.1. Konsesjonen gir ingen begrensning på 

installasjon og ingen krav til minstevannføring i Hylla. 

: 

653-22HL.ROI/rnrn 
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3. PLANLEGGINGSFASEN 

3.1 Generelt 

En ombygging av anlegget med installasjon av nytt aggregat 

ble vurdert mot utskifting av rør og rehabilitering av 

eksisterende aggregater. Økonomien i alternativet med 

utskifting av rør og rehabilitering av aggregater var svært 

dårlig og det ble tidlig bestemt at det måtte utføres en 

større ombygging. Dette innebar nytt rør og nytt aggregat. 

Det ble vurdert to alternative installasjoner: 

Alt. 1: 

Alt. 2: 

Ny turbin, horisontal 2-strålers Pelton, 2650 kW 

v/Q maks. = 1,0 m3/s. Et av de to eksisterende 

aggregatene beholdes, og nytt anlegg bygges mest 

mulig inn i den gamle kraftstasjon. Nytt anlegg 

skal ha frekvens-regulering. 

Ny turbin 2000 kW v/Q maks = 0,75 m3/s. Begge de 

to gamle turbinene restaureres og beholdes. Det 

måtte bygges større tilbygg for nytt aggregat. 

Alternativene var kostnadsmessig meget like. Men etter en 

totalvurdering og vesentlig mindre kostnader for ombygging 

av kraftstasjon ble alt. 1 valgt til tross for at 

produksjonstapet i byggeperioden var ca. 2 GWh større, og at . 

aggregat 2 var noe mindre slitt. 

3.2 Teknisk beskrivelse av utbyggingen 

Inntaksdam: 

653-22HL.R01/mm 
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Da det var enkelt å tappe ned og holde Lille 

Hyllsjøen nedsenket slik at en oppstrøms grøft 

kunne graves uten vannproblemer ble denne 

løsningen valgt. Der hvor det var muligheter for 

utvasking av tetningsmasse gjennom dam skulle 

filterduk benyttes. I forbindelse med ombyggingen 

ble det i samarbeid med NVE/VVT bestemt at 

fribord skulle heves til 0,6 m over 

dimensjonerende flomvannstand. Det var opprinnelig 

planlagt å benytte noe av eksisterende inntak, men 

under arbeidets gang ble hele inntaket erstattet 

med et nytt. Se foto 4 og 5 (Rehabilitering av dam 

er beskrevet i egen rapport til NVE/VVT). 

Rørgate; (Se tegn. nr. 653-65). Det ble tidlig bestemt at 

0800 GUP-rør skulle benyttes på øvre del av 

rørgaten, ned til PN 16, ca. 1200 ro lengde. 

Erfaringen med GUP-rør for høyere trykklasser var 

liten og det ble her først vurdert å benytte 

stålrør. Men etter hvert som anleggsdriften var 

organisert (se pkt. 4.2), ble det klart at 

stålrørene ville gi store ekstrautgifter ved 

montasje, pga. stor vekt. Det ble derfor vurdert å 

benytte GUP-rør 0800 helt ned til stasjonen, maks. 

PN 32, noe som var nytt i kraftverkssammenheng. I 

samarbeid med VERA A/S ble det derfor utviklet 

forankringsklarnrner som skulle benyttes i hver 

rørskjøt for trykklasse PN 25 og 32. Løsningen 

syntes å bli tilfredsstillende og byggherren 

valgte denne løsning. Kreftene i hvert bend på 

rørgaten ble beregnet og forankringsklosser 

planlagt i samarbeide med NVE/VVT. Rørgaten skulle 

graves ned over hele strekningen. Løsmassene besto 

av grove, stabile morenemasser med god 

kompriroerbarhet. Fyllings- og komprimerings

arbeider ble meget omhyggelig beskrevet og 

kontrollert. Traseen ble valgt slik at gammelt rør 

ikke ble berørt før det skulle skje arbeider ved 

dam og kraftstasjon. 

653-22HL.R01/mm 
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Rørgatearbeider er vist på foto 6 og 7. 

(Utskifting av rørgate er beskrevet i egen rapport 

til NVE/VVT). 

Kraftstasjon: Ved valgt turbinstørrelse ble det plass til ny 

turbin i eksisterende stasjon, men det måtte 

bygges på et ventilkammer (ca. 20 m2). Det ble da 

samtidig bestemt at det skulle bygges et separat 

kontrollrom for det nye aggregatet, med plass for 

enda en kontrolltavle hvis også gjenværende 

gammelt aggregat skal skiftes i framtiden. 

Kraftstasjon under ombygging er vist på forside og 

foto 8. 

3.3 Framtidige ombygginger 

Det er ingen konkrete planer for videre ombygging av 

anlegget, men anlegget er forberedt på at det gamle 

aggregatet kan skiftes ut med nytt av samme størrelse, eller 

opp mot 500-600 kW. 

Noen vedlikeholdsarbeider på sperredammer og overførings

kanaler er planlagt utført. 

3.4 Prosjektøkonomi i planfasen. 

Energiproduksjonen etter ombygging ble beregnet til 

Vinter 1/10-30/4 

Sommer 1/5-31/9 

Totalt 

5.3 GWh 

5.8 GWh 

11,1 GWh 

Av dette er 6,5 GWh nyproduksjon. 

653-22HL.R01/mm 
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Kostnadsoverslag pr. mai 1985 

1. Reguleringsanlegg 0,25 

2. Overføringer 

3. Driftsvannveier 4,70 

4. Kraftstasjon - bygg 0,75 

5. Kraftstasjon - maskin 7,30 

og elektro 

6. Transport - Anleggskraft 0,05 

7. Rigg (15% av bygg) 0,25 

8. Terskler - Landskapspleie 0,05 

9. Uforutsett 10% 0,50 

10. Investeringsavgift 1,40 

11. Planl. - administrasjon 0,80 

12. Erstatninger 

13. Finansieringsutgifter 

Sum 16,95 mill. kr. 

Dette ga følgende utbyggingspriser 

Regnet med totalproduksjon 

16,95 = 1,53 kr/kWh 

11,10 

Regnet med nyproduksjon 

16,20 = 2,61 kr/kWh 

6,50 

3.5 Problemer i planfasen 

Hylla Kraftverk utnytter vannet i elva Hylla som renner ut i 

Engeren i et av de større sidevassdragene til Trysilelva som 

er totalt fredet mot videre vannkraftutbygginger. Dette 

kunne tilsi at en utvidelse av kraftverket saksbehandlings

messig kunne bli meget vanskelig og i verste fall helt 

stoppet. 

653-22HL.R01/mm 
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Det var helt klart at rehabilitering/utvidelse måtte skje 

innenfor de rettigheter og vilkår som var gitt i 

eksisterende konsesjon (siste gang behandlet i 1965). Fall

og reguleringsforhold ville forbli de samme som tidligere. 

Øket installasjon i kraftstasjonen ville medføre redusert 

overløp til Hylla. Et hydrologisk notat som presenterte 

totalt overløp (mill. m3) til Hylla, antall dager med 

overløp før og etter utbygging, fyllingsperiode om våren og 

manøvreringsreglement som sikrer tilnærmet HRV hele den ikke 

islagte tiden ble utarbeidet. 

Planene ble først presentert for den man følte var nærmest 

til å uttale seg; Engerdal kommune med tilhørende nemnder og 

organer: landbruk, jordbruk, innlandsfiskenemnd, natur og 

friluftsråd etc. Oppfatningen hos de ulike nemnder var at de 

miljømessige endringer sammenlignet med de eksisterende 

forhold var meget små, og kommunen kunne derfor anbefale 

planene ut fra både teknisk/økonomiske og miljømessige 

grunner. Engerdal Elverk har ingen betingelser om 

fisketiltak knyttet til konsesjonen, men så det som naturlig 

å gi et frivillig tilbud til grunneiere/inn-

landsfiskenemnd ved en rehabilitering/utvidelse da dette 

ville kommet som pålegg ved en nyutbygging. Avtaler med 

grunneiere om skogrydding, anleggsveger etc. ble gjort 

samtidig med behandling i kommunen. 

Elverk/konsulent hadde fortløpende kontakt med 

Vassdragsavdelingens konsesjonskontor i NVE. Konklusjonen 

var at rehabilitering/ utvidelse var innen de gitte 

konsesjoner og at heller ikke behandling etter 

vassdragsloven var nødvendig. Eksisterende konsesjon ga 

ingen restriksjoner på installasjon eller krav om 

minstevannsslipping. Saken ble sendt ut til behandling etter 

loven om elektrisk konsesjon på vanlig måte. Det kom ingen 

vesentlige bemerkninger fra noe hold og konsesjon ble gitt 

på vanlige vilkår. Selv med lokal klarering på forhånd i 

kommunen tok saksbehandlingen sin sedvanlige lange tid da 

det krevdes uttalelser på foreliggende dokumenter fra NVE på 

nytt. 

653-22HL.R01/mm 
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4. UTBYGGINGSFASEN 

4.1 Generelt 

Anleggsdriften ble planlagt ut fra et ønske om å benytte 

mest mulig av lokale entreprenører og arbeidskraft. 

Hva slags arbeidskraft var tilgjengelig? 

Entreprenører: 1-2-mannsfirrnaer med erfaring fra veibygging, 

vann og avløpsanlegg og generell massefor

flytning. Liten erfaring med sprengnings

arbeider, spesielt for komplisert sprengning 

som i kraftstasjonen. 

Byggentreprenør med noe erfaring fra 

vanntette konstruksjoner, men uten erfaring 

fra vann-kraftrelaterte arbeider. 

Arbeidskraft: Ingen med erfaring fra liknende arbeider, men 

pålitelige folk med noe erfaring fra 

ombygging bl.a. av trerøret på kraftverket. 

4.2 Organisering av anleggsdrift 

Til tross for liten erfaring hos lokal arbeidskraft ble det 

bestemt at disse skulle benyttes i størst mulig utstrekning, 

noe som resulterte i et utvidet ansvar for konsulent. 

Konsulent hadde ansvar for planlegging av anleggsdrift, 

instruksjon av arbeidere bl.a. i samarbeid med VERA, alle 

stikningsarbeider, byggeledelse og kontroll, kontrakter med 

entreprenører og leverandører og alle arbeider tilknyttet 

prosjektering. 

653-22HL.R01/rnrn 



17 

Byggherren, Engerdal Elverk, gikk i virkeligheten inn som 

hovedentreprenør for de bygningsmessige arbeidene. Det ble 

inngått avtale med elverkets forsikringsselskap som ga 

elverket en vanlig entreprenørforsikring. Kravet til 

autorisasjon med kvalifisert anleggsledelse ble dekket av 

konsulenten. Opplegget ble godkjent av VVT. 

Det ble leid inn to-tre maskinentreprenører med 1-2 
lastebiler, l hjullaster, 1-2 gravemaskiner og traktor med 

kompressor. Disse utførte alle masseforflytningsarbeider for 

dam, rørgate og kraftstasjon. Sprengning i rørgate ble 
utført av elverkets egne baser. 3-5 mann ble ansatt av 

elverket for å utføre rørlegging og annet manuelt arbeid i 

rørtraseen. 

Byggentreprenør med 3-5 mann ble innleid for å utføre alle 

bygningsmessige arbeider. Sprengningsarbeider i kraftstasjon 

ble utført av 2 erfarne fjellfolk innleid fra utenbygds 

entreprenør. 

Elektro- og maskinkontrakt var en normal kontrakt for 
småkraftverk med felleskontrakt for el- og maskin. 

Alle arbeider utenom elektro-maskin kontrakt var basert på 

honorering pr. time. 

Byggeleder, også ansvarlig for anleggsdrift, var på anlegget 

2-3 dager pr. uke og jobbet forøvrig med detalj

prosjektering. Prosjektledelse, anleggsledelse og 

detaljprosjektering ble delt på 2 mann som til stadighet var 

fullt orientert om alle arbeider på og i forbindelse med 

anlegget. En fordeling på 2 mann kan for anlegg av denne 

størrelse i perioder gi ekstra konsulentutgifter, men er et 

minimum pga. kvalitetskontroll. 

653-22HL.R01/mm 
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4.3 Byggeprosessen 

Anleggsarbeidene startet i juni 1985 med klargjøring av 

rørgatetrase og legging av rør. Alle arbeider i 1985 ble 

konsentrert om de øvre 900 m av rørgaten. Dette arbeidet ble 

påbegynt uten at kontrakt på elektro-mekanisk utstyr var 

undertegnet. Dette skyldtes at byggherren vinteren 1985 fikk 

et meget gunstig tilbud på rørleveranse. 

Arbeidet fortsatte gjennom store deler av vinteren 85/86 med 

grave og sprengningsarbeider, og tidlig på våren 86 startet 

også arbeidene med riving av et aggregat i kraftstasjonen. 

Det andre gamle aggregatet var i drift til juli 86 inntil 

inntaksmagasinet (Lille Hyllsjøen) var nedtappet og 

arbeidene med dam og nytt inntak skulle starte. 

Rørgatearbeidene i 1985 ble ofte hindret av regnvær. 

Vinterperioden 1985/86 ble benyttet til opptak av grøften på 

partier med sprengningsarbeider. 

I byggeperioden, ~ens gammelt aggregat fortsatt var i drift, 

var det to brudd på stålrøret uten at dette skyldtes 

anleggsarbeidene. Nytt aggregat var ferdig prøvekjørt og 

klart for normal drift i des. 86, 4 uker forsinket på grunn 

av lenger montasjeperiode enn kontraktsfestet. 

4.4 Landskapsbildet 

Rørgaten ble nedgravd i hele sin lengde for å få minst mulig 

synlige spor etter utbyggingen. Se foto 6 og 7. 

Bortsett fra de øvre 400 m nærmest inntaksdammen ble ikke 

anleggsveien langs rørgaten fjernet, etter ønske fra 

grunneiere. Oppryddningsarbeider er utført i samarbeid med 

NVE/VN (Natur- og landskapsavd. i Vassdragsdirektoratet). 

653-22HL.R01/mm 
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4.5 Kostnadssammendrag. 

Sluttregnskapet for anlegget viser følgende kostnader. Noen 

av delkostnadene er ca. verdier. 

1. Reguleringsanlegg 

2. Overføringsanlegg Eksisterende 

3. Driftsvannveier 

4. Kraftstasjon - bygg 

5. Maskin og elektro 

6. Tra~sport - Anleggskraft 

7. Rigg 

8. Terskler - Landskapspleie 

9. Uforutsett 

10. Investeringsavgift 

11. Planlegging - administrasjon 

12. Erstatninger 

13. Finansieringsutgifter 

Total utbyggingspris 

* 
** 

Inngår i de enkelte anleggs poster. · 

Inkl. hjelpearbeider 

480.000 **** 

5.900.000 

1.160.000 

7.645.000 ** 

* 
20.000 

* 
* 

1. 530.000 

1.100.000 *** 

20.000 

800.000 

18.655.000 

*** Inkl. Engerdal Elverks egen adm. 100.000 kr. 

****Rørbruddsv. inkl. i 5. 

4.6 Sammendrag leverandører 

Entreprenør: Engerdal Elverk 

Anleggsledelse: Norsk vandbygningskontor AlS 

Prosjektering - byggeledelse:Norsk Vandbygningskontor AlS 

Turbin-regulator: Sørumsand Verksted AlS 

Generator-apparatanlegg: NEBB 

653-22HL.R01/mm 
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5. FINANSIELLE OG ORGANISATORISKE SP0RSMAL 

5.1 Samarbeid/avtale 

Engerdal Elverk har avtale med Hedmark Energi A/S for kjøp 

og salg av elektrisk kraft. 

5.2 Finansiering 

Engerdal Elverk tok kontakt med både landsomfattende og 

lokale finansieringsinstitusjoner for finansiering av 

prosjektet. Den endelige finansiering ble skaffet gjennom 

l: Sparebanken kreditt 

2: Kornrnunalbanken 

3: Sparebanken Hedmark 

8, O mill. 

7,5 mill. 

Rest 

Hovedlånet er basert på 25 år løpetid, 5 års avdragsfrihet 

og annuitet over 20 år. Byggelån ble opptatt i Sparebanken 

Hedmark. 

653-22HL.R01/rnrn 
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6. KONKLUSJON, DRIFTSERFARINGER 

Standarden på gammel rørgate var så dårlig at anlegget neppe 

kunne vært i fortsatt drift mer enn 2-3 år uten total 

utskifting av rør. Dette betyr at ved vurdering åv ombygging 

kan ny total- produksjonen benyttes, noe som gir en 

utbygningspris på 1,53 kr/kWh. Anlegget gir en vesentlig 

sikrere strømforsyning i Engerdal som ligger langt ute på 

samkjøringsnettet i Hedmark. Stasjonen har 

frekvensregulering og kan gå på eget lokalt nett. 

Måten å organisere anleggsdriften på ble svært vellykket 

sett både fra kommunens, elverkets og konsulentens side. 

Økonomisk ble anlegget meget gunstig utifra de rådende 

forhold med store værhindringer for rørgatearbeider. Den 

faktiske totalkostnaden på 18,65 mill. kroner (januar 198?) 

er lavere enn det inflaterte kostnadsoverslaget fra 1985. 

En vanskelig byggesak lot seg relativt greit gjennomføre 

ved et nært samarbeide mellom utbygger, kommune og 

grunneiere i en prosess hvor konsulenten hele tiden aktivt 

har vært med. 

653-22HL.R01/mm 



/" 
( 
) 

~ 
ti 

" 

hl?~ 
c;~I?" 

Kanal - avskjæring 

~'-~. 3,Okm 2 

~'-~~ 

, 
.~ 

--_.----_.--

Enger da\ \<I)IIII1Iune .----

__ -_- __ -'----'--Tr~~i\-' ;;;;;;--

Riia-ØIIerfiiring 
42,0 km 2 

SVE RIGE 

N 

-1-

./,--1 

- ._.- Nedslagsfelt grense 

Vei 
~ Regulert vann 

~ Uregulert vann 
___ ........ , ............. Riksgrense 

-----------.--- Kommunegrense 

Kanal 

'"' Dam 

~ 
NOIISIt VAPlDeYGPlINGSlrDNTOIt AlS 

•. 1401 SkI. nr (03) 17 " .. 

8 
"" .. r 



"s tORAKUA 

m 
::J 

il~ 

<» 

~ 

C> 
C> 
;I 

VI 
C> 
C> 

1800 

- -- - -
C> Ul 

C> 
:Il 

r-
m i l z 
Cl 

.. ( 
3 

C 
m 
"'O ;xm 
::o -<z 
o r- Cl 

. " r- m 
;= ;,. ::o 

C 
::o ~ ;,. 
151 ;:o r-
::o ;,. 

!' 
Cl " "' ;,. -fr-

! 

CD 
-f « 

i 
m mm 

::0;:0 
~~ 

il' 

I 
~ 

, 
VI 
Ul 
<» 

I 

P 
3: 
GI 
::J 
::J ,.... 
o 

" " 

1500 

Pr. 1456,85 

H=581,8 

... 
o 
o 

1700 

1600 

1400 

PN25/PN22 

1300 

PN221PN16 

1'\ 1200 

PN321PN25 

... 
ut 
<» 

1500 

'" I Pr. 1456.85 
H=581.8 PN25/PN22 

1400 

1300 

... 
o 
o 

1100 

1000 

PN16/PN10 

900 

:1..: ,o'; 

800 

\ I ..... 
C> 
C> 

'\ 

~I 

..... 
In 
C> 

CD 
et 
C> 

600 

500 

Pr. 447.6 

PN6/PN2. 

400 

300 

200 

100 I 

IJ ~$I 
« 
...... 1 o o 
ON 

• ........ 1 Oc> 

\I O 



l. Hundsjøen dam 

2. Hyllsjøen, flomløp 



3. Hyllsjøen, Inntaks og reguleringsdam 
etter ombygging 

4. Bygging av nytt inntak 



5. Innbygging av oppstrøms tetningsgrøft 
før fjerning av gammelt inntak. 

6. Legging av GUP rør 



7. Legging av GUP rør 

8. Kraftstasjon under ombygging 



! 

j 

9. Gammelt aggregat 

10. Nytt aggregat 


