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 − et informasjonsmagasin  
fra Statkraft



Da Statkraft besluttet å utvide Nedre 
Røssåga kraftverk i Hemnes kommune 
føyde det seg inn i rekken av flere inves-
teringer i ny kapasitet som Statkraft har 
gjort de senere årene. Flere av dem i 
Nord-Norge.
- Nedre Røssåga har en investerings-
ramme på 1,7 milliarder og nybyggingen 
av Kjensvatn kraftverk har en ramme 
på 360 millioner. Totalt investerer vi 
dermed ca 2,1 milliarder i Hemnes 
kommune. Det sier Statkrafts nordiske 
utbyggingssjef, Jon Ulrik Haaheim.
- Vi gjør dette for å utvide kapasiteten 
og for å sikre driften i et langsiktig per-
spektiv. Nedre Røssåga kraftverk er jo 
fra 1955 og dermed snart 60 år gam-
melt og vi fornyer det nå for å kunne 
produsere kraft i nye 60 år.

Hva oppnår en med investeringene?
-  Det dreier det seg først og fremst om 
bedring av eksisterende ressurser for å 
få mer energi ut av hver dråpe. Driving 
av tunnelene med fullprofilboring gjør 
at vi får bedre gjennomstrømming og 
mindre friksjon i vannveien og dermed 
utnytter vi energien bedre. Vi realiserer 
dermed ny energi uten nye reguleringer 
og med moderate konsekvenser for 
natur og miljø.

Hva omfatter prosjektene?
Prosjektene omfatter rehabilitering - og 
utvidelser av Nedre Røssåga kraftverk 
og bygging av et nytt kraftverk ved 
Kjennsvatn. I forbindelse med Nedre 
Røssåga Kraftverk blir det drevet paral-
lelle tunneler og bygget en ny stasjons-
hall for et nytt aggregat i kraftverket. 
Dessuten vil utløpet fra kraftstasjonen 
blir 600 meter lenger opp i vassdraget, 
noe som vil bedre forholdene for laks i 
den lakseførende delen av elva. Vi får 
også redusert flomtap og produserer 
mer fornybar kraft på en bærekraftig 
måte.

Ved Kjennsvatn bygger vi et nytt kraft-
verk som utnytter fallet mellom Gress-
vatn og Kjennsvatn og overfører nytt 
vann til Ranaverkene. Totalt blir pro-
duksjonen ved Ranaverkene inklusiv 
Kjennsvatn kraftverk økt med ca 80 
GWh, tilsvarende strømforbruket i ca 
4000 boliger.

Miljø har vært en del av diskusjonen 
rundt prosjektene?
- Største miljøkonsekvens er masse-
uttakene og det har vært en dialog 

rundt bruken av massene på kort og 
lang sikt. Stein er en ressurs som kan 
brukes i andre sammenhenger og 
for andre prosjekter. Vi så helst at alt 
kunne vært brukt i nærområdet. Lang 
transport er svært kostbar, og massene 
er vanskelige å omsette av den grunn. 
Vi må derfor finne løsninger for de 
massene som ikke brukes. Her er det 
sentrale myndigheter som tar endelige 
beslutninger som vi må forholde oss til 
med hensyn til plassering, arondering 
og ordning på og rundt disse.

Hva er ringvirkningene lokalt av 
disse anleggene?
- Det er arbeid og inntekter til under-
leverandører i byggeperioden. Det sikrer 
arbeidsplasser på lang sikt i driftene av 
anleggene. Dessuten er det eiendoms-
skatt til Hemnes kommune, sikre frem-
tidige kraftleveranser og  økte inntekter 
til storsamfunnet.

Hvordan er dette regulert med 
Hemnes kommune?
- Vi har hatt en omfattende dialog i 
flere år om en utbyggingsavtale. Vi har 
også jevnlig møter med kommunen om 
forhold i byggeperioden.

Er Hemnes kommune fornøyd med 
avtalen og dialogen?
- De ønsker selvsagt mest mulig ut
av en slik utbygging, og vi har jo kom-
met til enighet med kommunen.
Når det gjelder samarbeidet og dialo-
gen med kommunen føler vi at dette er 
i et godt spor, sier Haaheim som legger 
til at utbyggingen vil pågå frem til 2016.

Statkraft oppgraderer og 
fornyer kraftverkene for 2,1 
milliarder kroner
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Nedre Røssåga kraftverk
Kjensvatn kraftverk

JON ULRIK HAAHEIM
Nordisk utbyggingssjef i Statkraft
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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 industri-
utbyggingen 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 Bleik vatn overført til Røssvatn, slik at tilsiget der-
fra kunne utnyttes i begge kraftverkene. Tilleggsover-
føringene inn i Røssvatn fra Vefsnavass draget i syd og 
vest var ferdig bygget i 1964 og 1965.

Utbygginga av Røssåga-anleggene var et anleggs teknisk 
kvantesprang for  bygging av kraftverk i Norge. Nytt 
anleggsutstyr som revolusjonerte anleggs driften ble tatt 
i bruk, noe som stilte  arbeidere og ledere overfor store 
og nye ut fordringer. Ledelsen på anlegget berømmet de 
lokale anleggsarbeiderne for å til egne seg  kunnskap og 
lære seg å bruke det nye utstyret raskt og  effektivt.

Ny stasjon
Tekniske data/fremdrift:

Bakgrunnen

NEDRE RØSSÅGA KRAfTVERK

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 tunnelene 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 om lag 1600 tonn når den er montert og 
driftsklar i løpet av etter sommeren/høsten 2013. To-
talt skal det borres 12 km tunnel med maskinen ved 
anlegget.

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, transfor-
matorer og styrings-og kontrollsystemer blir opp gradert. I tillegg gjøres en rekke 
bygningsmessige arbeider i  anlegget, der ventilasjon, kabelføringer og andre nød-
vendige tiltak blir utført når aggregatene er ute av drift.

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

3D-animasjonen viser det nye kraftverket med den  eksisterende og den nye 
stasjons hallen med de  tekniske løsningene som hører til, samt vanntilførsel, utløp, 
adkomsttuneller og annen  infrastruktur i det nye anlegget.

Kjølevannsbasseng, 
kontrollrom og kabelfordelingsrom

Kabelsjakt

Hele 2 prosent av den samlede norske kraft-
produksjonen vil komme fra Øvre og Nedre Røssåga 
når Nedre Røssåga står ferdig i 2016 etter fire års 
bygge tid. Anlegget vil levere kraft via Statnett sitt 
koblings anlegg i Røssåga for forsyning til hele landet.
Prosjektet er en rehabilitering og utvidelse av eksis-
terende Nedre Røssåga kraftverk. Et anlegg som ble 
vedtatt bygd i 1947 og som stod ferdig i 1955. Øvre 
Røssåga stod ferdig i 1961. I eksisterende kraft-
stasjon på Nedre Røssåga blir tre av seks aggregater 
rehabilitert. De tre siste blir erstattet av et helt nytt 
kraftverk. Det er særlig dette nye som øker kraft-
produksjonen med 100 MW. Dette gir en økt produk-
sjon på ca 200 GWH.
- I forbindelse med ny kraftstasjon skal det totalt 
sprenges/bores ca 20 kilometer med tunneler.  Disse 
går nær eksisterende tunneler og det må derfor 
utvises ekstra stor forsiktighet slik at eksisterende 
vannveier ikke blir skadet, sier Nilsen som liker slike 
utfordringer.

Men hvilket utstyr klarer slik presisjon?
- Vi borer med TBM som gjør at man får en mer 
 skånsom boring og også glattere tunneler enn ved 
konvensjonell sprenging. Det betyr igjen bedre ut-
nyttelse av vannet. Det er hovedentrepenøren 
 Leonhard Nilsen & Sønner AS som har investert i 
TBM-ustyr til denne jobben. Selskapet er blant Nor-

ges beste tunneldrivere og vil for første gang benytte 
TBM-teknologi for tunneldriving. Fra sitt hoved kontor i 
Risøyhamn har de oppdrag over hele verden.

Store dimensjoner
Røssågaprosjektet startet i 2012 og skal vare i fire år. 
På det meste er det 100 arbeidere på anlegget. Kost-
nadsrammen er på 1,7 milliarder. - Prosjektet følger 
oppsatt plan. Ett av de eksisterende aggregatene i den 
gamle stasjonen er allerede rehabilitert og oppgra-
dert. Det neste aggregatet blir tatt nå i høst, og det 
siste høsten 2014. Bygningsarbeidet med ny stasjon 
startet tidligere i år, sier Nilsen.

Dette er et anlegg med nasjonal betydning, men hva 
med lokale ringvirkninger?

- Vi bruker mange lokale 
leverandører. Den største 
er Leonhard Nilsen og kon-
trakten er på 700 millioner. 
Det er mange norske le-
verandører av elektrisk og 
mekanisk utstyr, selv om 
mye av tilvirkningen skjer 
i utlandet. Skatteinngan-
gen til kommunene øker 
med tre millioner pr. år når 
anlegget kommer i drift 
fra 2016, sier Nilsen om 
gleder seg til å fullføre et 
så viktig og stort anlegg på 
slutten av sin yrkeskarriere.
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Navn: Roald Nilsen

Alder: 64 år

Bakgrunn: Sivilingenør fra NTNU 1972.  
Har jobbet 40 år i kraftbransjen, 
hvorav 15 år i Statkraft.

Aktuell: Prosjektleder for Nedre Røssåga 
kraftverk.

Røssåga-anleggene 
øker kapasiteten
Viktig for norsk kraft-produksjon

Bygging . . . . . . . . . . . 2013 – 16
Budsjett. . . . . . . . . . . 1300 MNOK
Økt produksjon . . . . . 200 GWh
Total lengde tunell . . 19 km
Installert effekt . . . . . 225 MW
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Kraftverket er et opprustnings- og utvidelsesprosjekt i 
Rana kraftverks reguleringsområde.
Utbyggingen vil gi en årlig produksjon på ca 80 GWh 
fornybar energi.
Dette inkluderer også en mindre produksjonsøkning i 
Rana kraftverk.
Prosjektet har en investeringsramme på NOK 360 
millioner.

 π Prosjektet omfatter kraftstasjon og 7 km ny tunnel
 π Kraftverket skal utnytte fallet mellom Gressvatn og 
Kjennsvatnet (70 meter)

 π Nytt vann fra Durmålsvatnet og Gråfjellbekken til 
Gressvatnet

 π Tunnel fra Leirskardalen forlenges og skal fungere 
som overføringstunnel til Gressvatn og tilløpstunnel 
for kraftverket

 π Vannveier og kraftstasjon skal i sin helhet ligge inne 
i fjell

Overføringslinjer
Ny 22 kv linje blir bygd fra Bjerka kraftverk til Kjens-
vatn kraftverk og videre til Gressvatn lukehus. Store 
deler av linjen vil bli lagt som kabel i bakken.

Linjen er planlagt i 3 trinn:
1. Fra Bjerka kraftverk til eksisterende linje ved 

 Målvatnet (2012)
2. Fra Målvatnet til Kjensvatn kraftverk (2013)
3. Fra Kjensvatn kraftverk til Gressvatn (2014)

Anleggs- og riggområdet
Det vil bli aktivitet på flere arbeidssteder i anleggsperioden. Hoved riggen blir ved 
kraftstasjonen ved Vestre Kjennsvatn. Herfra drives kraftstasjonen og deler av 
overføringstunnelen mot Gressvatnet. Resten av overføringstunnelen mot Gress-
vatnet skal drives fra et tverrslag ved Austre Kjennsvatn. Videre vil det bli arbeids-
steder ved Gråfjellbekken og ved Durmålsvatnet.

Det blir anlagt tre stein- og massedeponier; henholdsvis ved kraft stasjonen [1], 
tverrslaget ved Austre Kjennsvatn [2] og ved utløpet av overføringstunnelen fra 
Durmålsvatn [7].

Anleggsperioden
Anleggsoppstart vil være våren 2012 og anleggsperioden avsluttes i løpet av 2014. 
Kraftverket med tuneller bygges av Leonhard Nilsen og Sønner AS. Overførings-
tunellen fra Durmålsvatn bygges av Bleikvassli Gruber AS. 22 KV kraftledning 
bygges av arbeidsfellesskapet Salten Nettjenester AS og Troms Kraft Entreprenør 
AS. Elektromekanisk utstyr til kraftstasjonen leveres av Voith Hydro AS.

Vi bygger Kjensvatn kraftverk for å levere miljøvennlig, ren energi 
som vil dekke behovet til ca 4.000 husstander (ca 80 GWh).

1. Kjensvatn kraftverk
2. Tverrslagsport
3. Lukehus og inntak
4. Lukehus
5. Eksisterende tunnel
6. Inntak Fagerlibekken
7. Utløp tunnel
8. Inntak tunnel
9. Ny tunnel
10. Terskel Durmålsbekken
11. Åpen bekk
12. Boligrigg
13. Ny tunnel
14. Inntak Gråfjellbekken
15. Ny 22 kV linje

Ny tunnel

Kanal/bekkeløp

Eksisterende tunnel

Linje 22kV

Ny tunnel

Teknisk data/fremdrift
Statkraft Energi AS bygger Kjensvatn kraftverk i perioden 2012-14

Installert effekt: 12 MW

Årlig produksjon: ca 80 GWh

1: Ny avløpskanal til tunnelen under bygging. Herfra vil avløpet fra Durmålsvatn gå til Kjensvatnet og Kjensvatn kraftverk. 2: Her skal Kjensvatn kraftverk bygges. 
Anleggsarbeidet er allerede godt i gang. 3: Leonhard Nilsen & Sønner AS er hovedentreprenør for  arbeidet med tuneller og kraftstasjonen i fjellet ved Kjennsvatn. 
I tillegg har  Bleikvassli Gruber AS oppgaven med å drive  tunellen som skal føre vann fra Durmålsvatn til Kjensvatn kraftverk. 4: Utsikt fra Fagerlidalen i Hemnes 
kommune. Fjellrekken Okstindan ses i bakgrunnen.

Kjensvatnprosjektet som hadde byggestart i mai 
2012, skal være klar for prøvedrift i august 2014. 
- Det er komplisert arbeid, blant annet tunellarbeid. 
Men det er slik det er å bygge i norske fjell. Det har 
derfor ikke kommet spesielle overraskelser. Det 
sier den rutinerte prosjektlederen for anlegget, Leif 
Nordseth. Han har mer enn 30 års erfaring etter endt 
utdannelse som sivilingeniør ved NTNU i Trondheim. 
Blant annet som kraftverksjef på Filippinene i tillegg til 
flere toppstillinger i Trondheim Energi.

Utnytter fallet
Prosjektet går ut på å utnytte fallet mellom Gressvatn 
og Kjensvatn til kraftproduksjon. Begge vannene er 
allerede regulert, men fallet har ikke vært utnyttet. 
I tillegg overføres nytt vann fra Gråfjellbekken og 
Durmålsvatn som gir merproduksjon i Rana kraftverk.

Hvem får glede av denne kraften?
- Anlegget vil produsere kraft som mates inn i det 
norske sentralnettet.

Hvor mye kraft snakker vi om?
- Vi får 80 GWH som tilsvarer forbruket for 4000 

boliger, sier Nordseth om et anlegg som koster 360 
millioner og på det meste beskjeftiger 70 personer.

Sikrer arbeidsplasser
Blir det flere nye arbeidsplasser? - Når anlegget er i 
drift kommer det ikke flere arbeidsplasser. Men det 
sikrer de arbeidsplasser som Statkraft har i regionen 
og i tillegg økes skatte inngangen til kommunen og 
inntektene til storsamfunnet.

Er det lokale leverandører i anleggsperioden?
- Hovedentrepenør er Leonhard Nilsen og Sønner AS 

samt Bleikvassli Gruber 
AB. Det elektroniske ut-
styret produseres delvis 
i Spania og delvis i India. 
Men også hos flere lokale 
underleverandører. Alt i 
alt et positivt prosjekt for 
regionen, sier Nordseth 
som er glad dette anleg-
get nå utvikles.

«Kjensvatn» klar for 
prøvedrift neste høst
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Navn: Leif Nordseth

Alder: 59 år

Bakgrunn: Sivilingeniør fra NTNU i 1978. 
Kommer fra stillingen som adm.
direktør for kraftproduksjonen i 
Trondheim Energi kraft AS.

Aktuell: Prosjektleder for 
Kjensvatnprosjektet

KJENSVATN KRAfTVERK
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fakta om Statkraft
 π Ledende i Europa på fornybar energi

 π Norges største og Nordens tredje største 
kraftprodusent

 π Kjernevirksomhet innen vannkraft, vindkraft, 
gasskraft og fjernvarme

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

 π 322 kraft- og fjernvarmeverk med en samlet 
installert effekt på over 16 000 MW

 π Samlet årlig kraftproduksjon 60 TWh, fornybar andel 
utgjør 91 %

 π 80 % av installert effekt er i Norge og Norden, 14 % i 
Nord-vest Europa og 6 % i Sør-øst Europa og utenfor 
Europa gjennom SN Power

 π Leverer mer kraft til norsk industri enn noen gang. 
Årlig ca 21 TWh

 π Leverer strøm (gjennom datterselskaper) og varme 
til om lag 600 000 kunder i Norge og Sverige

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

 π Betydelig utvikler av vindkraft. Havvindparken 
Sheringham Shoal utenfor kysten av Storbritannia. 
(315 MW), er ferdigstilt sammen med Statoil

 π Konsernet hadde i 2012 en brutto omsetning på 32,3 
milliarder kroner

 π 3600 medarbeidere og virksomhet i over 20 land

 π Heleid av den norske stat
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