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KRAfTVERK

Fakta om statkraft
 π Størst i Europa innen fornybar energi
 π Produserer og utvikler vannkraft, 

vindkraft, gasskraft og fjernvarme
 π 282 kraft- og fjernvarmeverk med en 

samlet installert effekt på rundt 16 000 
MW

 π Vannkraftverkene har en samlet 
produksjons evne på litt i overkant av 50 
TWh årlig 

 π Satser på innovasjon, med egne FoU-
programmer innen vannkraft, vindkraft, 
saltkraft og bioenergi

 π Betydelig aktør på de europeiske 
energibørsene og har spisskompetanse 
innen fysisk og finansiell krafthandel

 π Leverer strøm og varme til om lag 600 000 
kunder i Norge og Sverige

 π Eier overføringskabelen Baltic Cable 
mellom Sverige og Tyskland

 π Bygger ut vannkraft i vekstmarkeder 
utenfor Europa gjennom selskapet SN 
Power

 π Over 100 års erfaring som leverandør av 
ren energi

 π Heleid av den norske stat
 π Konsernet hadde i 2010 en omsetning på 

29 milliarder kroner
 π 3400 medarbeidere i mer enn 20 land

Ny teknologi i  
Nye Nedre Røssåga
Ved byggingen av den nye kraftstasjonen i Nedre Røssåga blir 
det nok en gang benyttet ny og avansert teknologi.

Leonard Nilsen & Sønner og Statkraft er blitt enige om at tunellene 
skal drives med TBM boremaskin som med en diameter på 7,23 meter. 
 Denne skal ta ut tunellene fra Vesterli til Stormyrbassenget og fra 
Stormyr bassenget og til Øvre  Røssåga Kraftstasjon.
Det er første gang siden Svartisenutbyggingen at det benyttes 
TBM-maskiner til dette formålet og av denne dimensjonen i Norge.
Maskinen er av typen Robbins og vil veie oppimot 1000 tonn når den er 
montert og driftsklar i løpet av ettersommeren/høsten 2013
Totalt skal det borres 12 km tunell med maskinen ved anlegget.
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Nedre Røssåga kraftverk



Rehabilitering
Tre av aggregatene i Nedre Røssåga Kraftverk blir rehabilitert 
og oppgradert for fremtidig produksjon.

Det er en total revisjon av aggregatene, der alt fra turbiner, 
 generatorer, transformatorer og styrings-og kontrollsystemer blir opp-
gradert. I tillegg gjøres en rekke bygningsmessige arbeider i  anlegget, 
der ventilasjon, kabelføringer og andre nødvendige tiltak blir utført når 
aggregatene er ute av drift.

Budsjett: . . . . . . . .400 MNOK
Start: . . . . . . . . . . .15. nov. 2010
Ferdig: . . . . . . . . . .15. des. 2014

Demontering av rotor.

Transport og montering av ny kuleventil.

3D-animasjonen viser det nye kraftverket med tre av de  eksisterende 
aggregatene og det nye aggregatet med de  tekniske løsningene 
som hører til samt, vanntilførsel, utløp, adkomsttuneller og annen 
 infrastruktur i det nye anlegget.

Montasje av ny generatortransformator 55 MVA.

Bakgrunnen
Røssåga anleggene er 55 år i år og rehabiliteres nå for fremtidig 
drift i nye 50 år

Utbygginga av Røssåga ble vedtatt i Stortinget i 1947. Bakgrunn for 
vedtaket var behov for kraft til industriutbyggingen i Mo i Rana som 
var vedtatt i Stortinget året før. Røssåga ble først, og sto ferdig med 
tre aggregater i 1955. De tre siste aggregatene ble ferdig installert i 
1958. Øvre Røssåga sto ferdig i 1961. I 1963 ble Bleikvatn overført 
til Røsvatn, slik at tilsiget derfra kunne utnyttes i begge kraftverkene. 
Tilleggsover føringene inn i Røsvatn fra Vefsnavassdraget i syd og vest 
var ferdig bygget i 1964 og 1965.

Røssåga-anleggene var et anleggsteknisk kvantesprang for  bygging av 
kraftverk i Norge. Nytt anleggsutstyr som revolusjonerte anleggs driften 
og stilte  arbeidere og ledere overfor store og nye ut fordringer. Ledelsen 
på anlegget berømmet arbeiderne for å tilegne seg  kunnskap og lære 
seg å bruke det nye utstyret raskt og  effektivt.

Ny stasjon
Tekniske data/fremdrift:

Bygging . . . . . . . . . . . 2013 – 16
Budsjett. . . . . . . . . . . 1300 MNOK
Økt produksjon . . . . . 200 GWh
Total lengde tunell . . 19 km
Installert effekt . . . . . 225 MW

Kabelsjakt

Eksisterende adkomst-tunnel

Kjølevannsbasseng, 
kontrollrom og kabelfordelingsrom


