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Hesjeberg kra� verk i dri� 
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E� er en byggeperiode på 15 måneder, er småkra� -
verket på Hesjeberg i Gratangen nå i gang med 
produksjonen av fornybar energi.

Hesjeberg kraft verk har gjennomført de fl este testene 
og er satt  i produksjon. Prosjektet avslutt es nå, og over-
leveres til vanlig drift .

- Prosjektet er vel gjennomført med dyktige
entreprenører og leverandører, samt god bistand fra
konsernets egen entreprenøravdeling, sier prosjekt-
leder Hanne Enevoldsen.

Økonomien i prosjektet følger budsjett et, og frem-
drift en har vært noe forskjøvet på grunn av forsinkelser 
i leveranser. Men på grunn av årstid og tilgang på vann, 
har ikke forsinkelsen gått  ut over produksjonen.

Kraft verket utnytt er en fallhøyde på 255 meter og har 
en slukeevne på 2693 liter per sekund. Forventet kraft -
produksjon er 14 GWh. Det tilsvarer gjennomsnitt lig 
årsforbruk for ca. 700 husstander.

- Vi anser prosjektet som et vel gjennomført og godt 
prosjekt, sier Enevoldsen.
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HELT NATURLIG

FAKTA
 ► Forventet kraft produksjon: 14 GWh
 ► Installert eff ekt: 6,3 MVA 
 ► Utnytt er et fall på 255 m., fra kote 265 til kote 10
 ► Vannvei: 1.915 meter nedgravde rør
 ► Dimensjon rør: 1000 mm
 ► Dam: Fyllingsdam
 ► Kraft stasjon: Fritt stående bygg i tre

ENTREPRENØRER/LEVERANDØRER
Grunnentreprenør: Robertsen og Slotnes AS
Byggentreprenør: Bjerkvik Bygg AS
Leverandør elektro og mekanisk utstyr: Energi Teknikk AS
Leverandør rør: Brødrene Dahl AS

Ferdig inntaksbygg.
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Ønsker du mer informasjon om arbeidet? Kontakt gjerne:
Prosjekt- og byggeleder Hanne Enevoldsen
tlf. 906 38 438  
hanne.enevoldsen@nordkraft .no
Se også www.nordkraft .no/hesjeberg
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DAM
Fyllingsdammen er ferdig. I løpet av sommeren skal 
terrenget rundt dam og inntak ordnes og revegeteres i 
hht landskaps- og miljøplan.  NVE er sterkt involvert og 
vil delta på befaring både under prosessen og ett erpå. 

INNTAKSHUS
Inntaket er ferdig bygget og inntaksbassenget er fylt 
med vann. Rør og ventiler er testkjørt og trykkprøvet. 

RØRTRASÉ
Rørlegging er slutt ført og koblet til inntaket i kraft -
stasjonen. Ett er vel gjennomført arbeid ble rørene fun-
net helt tett  ved trykkprøvingen før kraft verket ble satt  
i drift . 

KRAFTSTASJON
I mai var bygget klart, med alle installasjoner utført. 
Elektromekaniske installasjoner ble testet og kjørt. 

VEI
Anleggsveien opp til inntaket er midlertidig, og 
merkene i landskapet blir revegetert nå som  anleggs-
tiden er over. Ett er dett e, i drift sperioden, går adkomst-
veien til  inntaket via eksisterende fj ellvei. 

GENERELT
Det meste av opprydding er ferdig, og det som gjenstår 
tas fortløpende. Det vil også sett es opp skilt både ved 
kraft stasjonen og ved inntaket/dammen.

Februar: Strekking av fi ber.

Dammen i mai. April: Generatortopp lø� es på plass i kra� stasjonen.


