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Covid-19

• I Norsk Grønnkraft er vi opptatt av å overholde myndighetenes anbefalinger for 
håndtering av pågående koronaepidemi (Covid-19)

• Samtidig har vi alle et ansvar for å holde hjulene i gang, selvfølgelig på en smittefri måte. 
Forhåpentligvis bidrar vår investeringsaktivitet til å holde folk unna arbeidsledighetskøene 
rundt omkring i landet.

• For byggherre Opplandskraft og oss i Norsk Grønnkraft er det viktig å informere godt om 
den aktiviteten vi holder på med. Det var følgelig planlagt å avholde et åpent 
informasjonsmøte om byggingen av Hinøgla kraftverk. Siden dette ikke er mulig akkurat 
nå, forsøker vi i størst mulig grad å komme ut med informasjon digitalt. Denne 
presentasjonen er et bidrag i den sammenheng.

• For interessenter anbefales det å følge med på våre facebook-sider/nettsider 
www.ngku.no for oppdatert informasjon om prosjektet

• Har du noe på hjertet eller har spørsmål er det viktig at du tar kontakt med oss:
• Daglig leder: Rune Skjevdal – 970 22 014 

• Prosjektleder: Endre Vik Arset – 418 45 939

http://www.ngku.no/


Anleggsoppstart vil 
skje rett over påske 
2020 og vi regner 
med at prosjektet 
er helt avsluttet 
høsten 2021



Norsk Grønnkraft
®

Et spesialisert småkraftutbyggingsselskap (juridisk navn: NGK Utbygging AS)

Kort historikk Eiere

Produksjonsfokusert

2,3 TWh i vannkraftproduksjon

Produksjonsfokusert

17 TWh i vannkraftproduksjon

Integrert energiselskap

2,5 TWh i vannkraftproduksjon

Produksjonsfokusert

2 TWh  i vannkraftproduksjon

Medarbeidere

✓ Stiftet 1.1.2004 - 16 års erfaring med bygging og drift av 

småkraftverk

✓ Har blant annet bygget Jorda kraftverk i Nord-Fron kommune

✓ Bygger nå kraftverk over hele landet for ulike prosjekteiere

✓ Akkurat nå seks kraftverk under bygging

✓ Nåværende bemanning har erfaring fra bygging av 34 kraftverk 

med en årlig produksjon på 400 GWh (tilsvarende forbruket til 20 

000 eneboliger) i Norsk Grønnkraft

✓ Våre verdier er: Engasjert, Trygg og Personlig
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Hinøgla - Offentlig saksbehandling

Etter vannressursloven
✓ Okt 2012: Opplandskraft søker konsesjon

✓ Des 2013: NVE gir konsesjon
✓ Jan 2014: Naturvernforbundet og FNF Oppland påklager vedtaket
✓ Nov 2014: OED opprettholder NVEs konsesjonsvedtak
✓ Mai 2019: NVE forlenger frist for oppstart
✓ Okt 2019: NGK søker om detaljerte planer
✓ Jan 2020: NVE godkjenner detaljerte planer

Etter plan- og bygningsloven
✓ Saker som er underlagt konsesjonsbehandling etter

vannressursloven gir fritak for byggesaksbehandling etter plan- og 
bygningsloven. Dette forutsetter at tiltaket ikke er i strid med 
kommuneplanens arealdel

✓ Sept 2019: NGK søker om dispensasjon fra formålet i 
kommuneplanens arealdel

✓ Nov 2019: Nord-Fron kommune gir slik dispensasjon



• Produksjon: 10,5 GWh
• Tilsvarende forbruket til 525 

eneboliger

• Effekt: 3,2 MW (maks)
• Tilsvarende 3 200 panelovner

• Slukeevne: 4 m3/s
• Fallhøyde: 94 m
• Rørgate: 1352 m lang, diameter 

1300 og 1400 mm
• Minstevannføring:

• 500 l/s mellom 1.5 og 30.9
• 100 l/s ellers i året

Tekniske data



Organisering
Opplandskraft DA

Byggherre

NGK Utbygging AS
Totalentreprenør / Byggherrens representant

Kvekroken Entreprenør AS
Anleggsentreprenør

Fron Bygg AS
Byggentreprenør

Spetals Verk AS
Elmek-leverandør/entreprenør

Andre leverandører og entreprenører



Oversiktskart
Blå strek: nettilknytning (nedgravd kabel langs vei)
Rød strek: kraftverksutbygging



Arealbrukskart



Dam/inntak

• Dam og inntak bygges om 

lag 100 meter oppstrøms 

Staupfallet/eksisterende bru 

over Hinøgla

• Det tilstrebes å bygge 

dammen så lav og liten som 

mulig



Foreløpig prosjektert løsning

Flomvoll utføres med plastring 

oppstrøms og naturlig 

revegetering nedstrøms

Dam utføres som løsmassedam

med betongkjerne. Plastres med 

svak helning på begge sider

Neddemmet areal i 

vanlig driftssituasjon

Inntak med utstyr for måling 

av minstevannføring



Tilsvarende dam
Fiskløysa kraftverk, Lierne – bygget av NGK i 2017-2018



• Rørgaten er nedgravd på 

hele strekningen og må krysse 

veien flere ganger

• Det tilstrebes å minimere

konsekvensene for brukerne

av veien

• Rørgaten består av 1300 og

1400 mm glassfiberrør som

støttes opp med pukk

Rørgate



Typisk bilde fra anleggsfasen
Fiskløysa kraftverk, Lierne – bygget av NGK i 2017-2018



Nylig ferdigstilt rørgate
Kvernåi kraftverk, Lesja – bygget av NGK i 2017



• Ligger godt skjult i terrenget 

og er plassert godt nedstrøms 

gangbro over Hinøgla og 

kampesteiner/badeplasser/ 

gjettegryter

• Oppføres i betong med 

saltak, vinduer og delvis 

trekledd i farge sæterbrun

Kraftstasjon



Foreløpig prosjektert løsning



Eksempel på ferdigstilt kraftstasjon
Sigdestad kraftverk, Bremanger – bygget av NGK i 2017-2018



ngku.no

Følg prosjektet 

på våre 

nettsider


