
NEDRE RØSSÅGA KRAFTVERK

Kommune:
1832/Hemnes

Gnr/bnr:
108/14

AskeladdenID:
241580

Referanse til
landsverneplan:
Kompleks 9903250

Omfang fredning
Byggnavn Oppført Bygningsnr. Gnr/bnr Omfang
•Portalbygning 1950 - 1955 108/14 Eksteriør

Fredning kompleks

Omfang: Fredningen omfatter portalbygningen.

Formål: Formålet med fredningen er å bevare Nedre Røssåga som et
kulturhistorisk viktig kraftverk bygget ut i tidlig etterkrigsperiode
tilknyttet etablering av tungindustri.

Begrunnelse: Kraftverket ble bygget for å gi kraft til industriproduksjonen i Mo i
Rana, og ble satt i drift i 1955-1958. Kraftverket er teknologihistorisk
viktig med vertikale aggregater med 45 MW Francis turbiner – de
største aggregatene som kunne lages midt på 1950-tallet. Kraftverket
har klare arkitektoniske kvaliteter og håndverksmessig høy standard
og utførelse. Nedre Røssåga er sammen med Øvre Røssåga en del av
den store Røssågautbyggingen som fant sted på 50-tallet. Som en følge
av anleggsdriften på Nedre- og Øvre Røssåga kom det flere viktige
endringer i de ulike arbeidernes arbeidsvilkår. Dette gir kraftverket
sosial-/arbeiderhistorisk verdi.
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PORTALBYGNING

Bygningsnr:
Gnr/bnr: 108/14
Oppført: 1950 - 1955
AskeladdenID: 241580-1
Referanse i landsverneplanen: Bygning 9903615

Kompleks 9903250

Fredning bygning

Omfang: Fredningen omfatter bygningens eksteriør og inkluderer hovedelementer som konstruksjon,
fasadekomposisjon, materialbruk, overflatebehandling og bygningsdeler som dører og vinduer.

Formål: Formålet med fredningen er å bevare portalbygningen med arkitektonisk og sektorhistorisk verdi
som eksempel på statlig vannkraftutbygging i tidlig etterkrigstid.

Formålet med fredningen er videre å sikre hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og
detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige og eldre deler som dører og vinduer, samt
materialbruk og overflater.

Begrunnelse: Portalbygningen har høy arkitektonisk verdi og tilhører etterkrigstidens arkitektur, som
videreførte trekk fra 1920-tallets funksjonalisme. Portalbygningen er iøynefallende med vanger
som delvis er forblendet.
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Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer

Kapittel 26 - Fredete eiendommer i landsverneplan Statkraft


