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ABSTRACT 
This report is included in a series of publications that describe knowhow on 
upgrading and refurbishing hydro-electric power plants. Only projects which 
are commissioned will be described. The reports especially emphasize on pro
blems such as terms of concession, economic evaluation of alternatives, 
financing, construetion while the old plant is in operation, etc. This 
experience will be valuable when other similar projects are planned for 
implementation in the future. 
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1. EKSISTERENDE KRAFTVERK 

1.1. Forhistorien 

1. byggetrinn i Slindelvvassdraget i Selbu kommune ble fullført i 
1923 med oppstart av første aggregat i Slindelva kraftverk. 
Siden har det vært utvidelser av kraftstasjonen i 1933 og i 1952. I 
tillegg er det overført vann fra nabofelt, nye reguleringer er 
foretatt og Julskaret kraftverk er bygget. 

1.2. Generell beskrivelse av gammelt anlegg 

2. 

Slindelva kraftverk ligger ca 6 km sørvest for Selbu sentrum og 
eies av Selbu kommunale Elverk. 

Det gamle Slindelva kraftverk, som ble erstattet av det nye Slind 
kraftverk, besto av følgende deler: 

0,8 km 5 m2 tilløpstunnel. 
2 stk 350 m lange turbinrør i dagen. Det eldste røret var av tre i 
100 m lengde og resten av stål. Rør nr 2 av stål. Diameter hhv. 1,0 
m og 1,3-1,2 m. 
Kraftstasjonen inneholdt 3 Francisturbiner, mens generatorene var 
luftkjølte synkrongeneratorer. 
Hoveddata er listet opp under pkt 3.1. 
Det gamle anlegget er vist i bilag 1. 

HVORFOR OMBYGGING 

Magasineringsforholdene i Slindelvvassdraget er gode (58%), noe som 
normalt vil tilsi en meget høy andel vinterkraft. Pga. liten in
stallasjon hadde Slindelva kraftverk en brukstid på ca 7600 timer. 
Dette innebar at en stor del av vannet måtte kjøres ut på sommer
tid. Magasinene ble dermed ikke utnyttet skikkelig. 
De eldste aggregatene fra 1923 og -33 var i generell dårlig for
fatning og krevde sammen med rørgata i dagen en del vedlikehold. 
Bygging av nytt kraftverk ville bote på ovennevnte forhold i til
legg til at totalvirkningsgraden og fallhøyden ville økes vesent
lig. 
Regnestykket i pkt 3.1 viste at en ombygging var forsvarlig. 

kraft.3569slin.krv 
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3. NYTT KRAFTVERK 

3.1. Beskrivelse av valgt alternativ 

Det nye kraftverket er vist i bilag 1 og 2. 

Som det går frem av bilagene er det nye anlegget bygget uavhengig 
av det gamle. 
Inntaket til Slind ligger i lille Slindvatnet kun få meter nord for 
det gamle inntaket. Utløpet ligger i Slindelva ca 1,5 km nedstrøms 
det gamle. på den måten blir fallhøyden øket med 61 "m. Ved å legge 
hele anlegget i fjell med romslige tunneler (pga. anleggstekniske 
forhold) oppnås en høy totalvirkningsgrad. 
Kraften mates inn på nybygd 132 kV linje til Selbu. 
Hoveddataene for det gamle og det nye anlegget er vist i tabell 
nedenunder. 

------------------------------------------------------------------

Nedbørfelt 
Tilsig 
Magasin 

km2 
mill.m3/år 

Brutto fallhøyde 
Installasjon 
Slukeevne 

Median produksjon 
Vinter 
Sommer 
Sum 

Prod.verdi **) 

Utbyggingskostnad 

mill.m3 
m 

MW 
m3/s 

GWh 
GWh 
GWh 

mill. kr 

jan. 81 mill.kr 

Prod.verdi minus 
utbygg.kostn. mill.kr 

Før nybygging 
Slindelva kr.v. 

214,3 
185,3 
107,5 
118 
5,5 
6 

26 
16 
42 

54,7 

54,7 

Etter nybygging 
Slind kr.v. 

214,3 
185,3 
107,5 
179 
20 
12,8 

55 
24 
79 *) 

219,1 

86,4 ***) 

132,7 

*) I tillegg vil en innvinne ca 2 GWh i Julskaret kraftverk. 

**) Ved beregningene er det benyttet en vinterpris på 24 øre/kWh, 
sommerpris på 13,5 øre/kWh. Restlevetid for det gamle anlegg 9 
år, nytt anlegg 40 år. 7% rente er benyttet. 

***) Kostnader ved kraftstasjonsvegg. Endelig utbyggingskostnad 
(1985) ble 88 mill.kr. 
Mer detaljert kostnadsoverslag er vist i bilag 3. 

kraft. 3569slin.krv 
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3.2. Andre alternativer 

3.3. 

3.3.1. 

3.3.2 

3.3.3 

En rekke alternativer ble vurdert: 

* Inntak i Store eller Lille Slindvatn og i tilfelle hvor. 

* Utløpssted i Slindelva (flere steder), i Selbusjoen eller 
østover mot Nea. 

* Installasjonsstørrelse. 

* Rehabilitering av eksisterende anlegg. 

Begrunnelse for valget 

Jliljssiden 

Det valgte alternativ var det gunstigste sett fra miljøsiden, da 
Slindelva beholder vannet på lengst mulig strekning. 

Økonomi/investering/finansiering 

Det valgte alternativ var rimeligst av nyanleggene både i abso
luttverdi og i kr/kWh. 
Pga. den økte fallhøyden og virkningsgraden var nyanlegg gunstigst 
uansett verdi av eksisterende verk. Driftsmessig ville nyanlegg 
også være klart bedre enn rehabilitering. 

Kraftbehov i forsyningsområdet 

Dette var ikke avgjørende for valg av alternativ. 

3.4. Problemer i planfasen 

Det var ingen problemer av betydning i planfasen hverken på eier
eller miljøsiden. 

kraft. 3569slin.krv 
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4. UTBYGGINGSFASEN 

Oversikt over entreprenører, leverandører og rådgivere er vist i 
brosjyren, bilag 4. 

4.1. Teknisk opplegg for anleggsdriften 

Utbyggingen ble utført aven sentral entreprenør, men med mye lokal" 
bemanning. En stor del arbeid ble dessuten satt bort til lokal 
entreprenør. 

4.2. Organisatorisk Opplegg for anleggsdriften 

Byggherren valgte et rådgivende ingeniørfirma til prosjektledelse 
og byggeteknisk planlegging. Byggeledelsen ble ivaretatt av el
verket selv ved hjelp av engasjert byggeleder. 
Det ble for øvrig benyttet arkitekt og konsulenter innen maskin, 
elektro og VVS. 

4.3. Drift av kraftverket i anleggsperioden 

Det gamle kraftverket (Slindelva) produserte for fullt hele 
anleggsperioden. 

4.4. Bruk av bestående anlegg 

Bortsett fra de overliggende reguleringsanlegg, overføringer og 
kraftverk, ble ingen ting av det gamle kraftverket benyttet. 

4.5. Landskapsbildet 

Slindelva fikk redusert vannføring på en ca 1,5 km lang strekning. 
Ved lav vannføring i elva forlanges dessuten at det slippes vann 
(inntil 0,5 m3/s) eller at kraftverket skal kjøres. 
Ved hjelp av terskler, samt forming og tilsåing av tipper er 
landskapsbildet etter utbyggingen fullt ut akseptabelt. 
Det bemerkes at det aller meste av tunnelmassene ble brukt av 
lokale interessenter under anleggstiden og like etter. 

kraft. 3569slin.krv 
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5. FINANSIERING/ORGANISATORISKE sPØRSMÅL 

5.1. Samarbeid med andre elverk 

Utbyggingen ble foretatt av Selbu kommunale elverk. 
Avtale er imidlertid gjort med Sør-Trøndelag kraftselskap som 
avtar fastkraftoverskudd til 90% av STK's engrospris. Dette er 
samme betingelse som Selbu komm. elverk hadde med Malvik komme 
elverk de siste årene Selbu hadde ansvaret for leveringen til 
Malvik. 

5.2. Beskrivelse av finansieringsavtale 

6. 

Lånet ble tatt opp i 3 porsjoner i lokale banker: 

Størrelse Avdrags- Avdrags- Rente 
frihet tid 

mill. kr o o 
% ar ar 

-------------------

50 4 20 13 
35 4 20 12,5 
35 5 20 12,5 

Ubrukt lån ble satt inn på høyrentekonto i lokal bank for å brukes 
som tørrårsfond den første tiden. 

WRDERING AV SLUTTRESULTAT 

Se fotos, bilag 5. 

Sluttresultatet var på alle måter som forventet teknisk. 
Kostnadsmessig ble anlegget noe gunstigere enn forventet. Dette 
skyldes stor konkurranse med lave priser både på bygg, maskin og 
elektro. I tillegg oppsto ingen uforutsette situasjoner. Ufor
utsettposten i overslaget ble derfor ikke benyttet. 

Trondheim, 23.11.88. TGj. 

kraft. 3569slin.krv 
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BILAG 3 

NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIVERK 

OPPRUSTNING/UTVIDELSE SLIND KRAFTVERK 
._------------

KOSTNADSOVERSLAG 
Kostnads- Reelle 
overslag kostnader 
mill. kr mill.kr 
------

Reguleringsanlegg 3,00 1) 

Driftsvassveger 13,03 13,30 2) 

Kraftstasjon, bygn.messig 17,02 15,20 2) 

Kraftstasjon, maskinelt 10,20 14,32 

Kraftstasjon, elektro 16,65 25,40 3) 

Terskler, landskapspleie 0,96 

Diverse, uforutsett 
Planlegging, administrasjon 9,00 5,22 4) 

Investeringsavgift 6,00 6,93 

Erstatninger 3,80 0,77 

Finansieringsutgifter 7,70 5,90 
----

Sum overslag 1981 86,40 

Prisstigning 1981-1984 21,00 

Utbyggingskostnad (1984) 5) 107,40 88,00 

1) Utvidelse av tunnel mellom Store og Lille Slindvatn. Kom ikke til utfø-
relse. 

2) Stor konkurranse i byggebransjen ga lave priser. 
3) Koblingsanlegg og fjernstyring er inkludert. 
4) Ingen uforutsette hendelser av betydning oppsto. 
5) Regnet til tyngdepunktet i utbyggingen. 
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SLIND KRAFTVERK 

BYGGHERRE: Selbu kornm. Elverk ENTREPRENØRER: 

KONSULENTER: 

Byggeteknikk: 
Elektroteknikk: 
Kraftlinjer: 
Maskinteknikk 

Ødegaard & Grøner a.s 
Siv.ing. Ove Drangsholt AlS 
Høstmark Ingeniørkontor 

turbin, trykkrør: Prof. Knut Alming 
Luker, grinder, 
tv .port: 
Ingeniørgeologi: 

VVS: 
Arkitekt: 

Siv.ing . Nybro Hansen AlS 
AlS Geoteam 
v/prof. Rolf Selmer Olsen 
Siv.ing. Jon Darre AlS 
Nils Henrik Eggen 

Kraftverk: Ingeniørbygg AlS 
Transf.stasjon, 
portalbygg: Murmester Eystein Røset 
Kraftlinjer: Betongmast AlS 

LEVERANDØRER: 
Turbin, grinder 
tv.port,trykkrør: Kværner Brug AlS 
Generator, 
transf. : 
Apparatanlegg: 

Luker: 
Kran: 
Lavspentinst . : 
VVS: 

National Indust~ier AlS 
Siemens AlS 

Hata Maskinmontering AlS 
AlS Kone 
S. HArstad 
Alfsen og Gundersen AlS 
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Kort om bakgrunnen for Slind kraftverk. 

Kraftverksplanlegg1ng i S11ndelvvassdraget har foregitt siden 1910. 
Slindelva kraftverk ble SOl det f.rste satt 1 drift i 1923 med Selbu kornmo 
Elverk (S.E.V.) som utbygger. Siden den gang har S.E.V. stltt for flere 
tilleggsutbygginger i vassdraget. Av de viktigste inngrepene nevnes over
føring av Nila og Reinsj.en til Sørungen, regulering av østrungen, Slind-

. vatna og S.rungen, samt bygging av Julskaret kraftverk. Slindelva kraftverk 
er dessuten utvidet flere ganger. 

S.E.V. har valgt I erstatte det delvis nedslitte Slindelva kraftverk med 
Slind kraftverk. I ' tillegg til at virkningsgraden forbedres, vil fallhøyden 
bli vesentlig større uten tilleggsulemper av betydning. Utbyggingen med
fører ingen nye reguleringer eller overføringer. 

Slind kraftverk ventes pl nettet i februar 1985 etter en byggetid pl ca 1,5 Ir. 
Produksjonen vil i hovedsak bli nyttet til alminnelig forsyning i Selbu og 
Malvik kommuner. 

LILLE SLJNOVATN 
HRV+34 

ooca •• "o & GRONe .... 

HOVEDDATA SLIND KRAfTVERK 

TILLBPSDATA 

Hedb.rfelt kIII2 214,3 
~idl. tilløp inkl. flomtap .111.mJ 185,3 
Magasin .111.mJ 107,5 

STASJONS DATA 

Midl. brutto fallhøyde • 179 
Midl. energiekvivalent kWh/ill 0,435 
Effekt v/midl. fallhøyde MW 20 
Slukeevne v/mid1. fallhøyde mJ/s 12,8 
Brukstid timer 3950 

PRODUKSJON 

Hidl. vinterproduksjon Gwh 55 
Hidl. sommerproduksjon Gwh 24 
Hidl. Irlig produksjo~ Gwh 79 

UTBYGGINGSKO~TNAD 

Utbyggingskostnad v/kl' stasjonsvegg 
prisnivl medio 1984 x mill.kr 100 
Utbyggingspris kr/kWh 1,27 
Byggetid Ir 1,5 

x) ferdig levert pl nettet blir prisen 120 mill. 'tr (prisnivl medio 1984). 



Bilag 5A 

SLINDELVA KRAFTVERK SOM BLE NEDLAGT ETTER 62 ÅRS DRIFT 



Bilag 5B 

SLIND KRAFTVERK UNDER BYGGING 

Riggområde ved adkomsttunnelen 

Turbintromme på vei over Slindelva 



SLIND KRAFTVERK 
Bilag 5e 

Maskinsal 

Portalbygg 


