HYDROPOWER

Vannkraft

Vannkraft er en miljøvennlig og fornybar energikilde.
99 prosent av all kraftproduksjon i Norge kommer fra
vannkraft. På verdensbasis utgjør vannkraften rundt en
sjettedel av den totale kraftproduksjonen.
Vannkraften har mange fordeler – den
er fornybar, ren, pålitelig, fleksibel og
produserer billig energi i generasjon etter
generasjon. Det er også slik at potensialet
for vannkraft er størst i de landene der
energibehovet øker mest, i Sør-Amerika,
Asia og i Afrika. I mange industriland er
det også muligheter for modernisering
og utvidelse av eksisterende anlegg.

Prinsippet for vannkraft
Prinsippet bak vannkraft er enkelt; å utnytte energien i rennende vann. Mange
vannkraftverk har vannmagasiner, og i
noen vassdrag ligger flere kraftstasjoner
etter hverandre i vassdraget slik at energien i vannet utnyttes flere ganger før
vannet renner ut i havet. I kraftstasjonen
sørger vannet for å drive turbinen, og i
generatoren omdannes den mekaniske
energien til elektrisk energi. Vannkraft er
en regulerbar energikilde siden vann kan
lagres i magasinene. Det betyr at kraften
kan produseres når det er behov for den.
Kraftverk uten magasin betegnes ofte
som elvekraftverk.

Miljøpåvirkning
Vannkraft er en klimavennlig og fornybar
energikilde. Den forurenser ikke luften og
er den teknologien for kraftproduksjon
som genererer minst klimagasser. Dette
er en svært viktig egenskap, siden stabilisering av klimagasser er en av vår tids
største miljøutfordringer.
Vannkraften bidrar til å motvirke global
oppvarming og begrenser uttømmingen
av jordens ressurser, men har også
betydelige konsekvenser for de vass
dragene som reguleres. Selv om regulering av vassdrag kan bidra til å beskytte
mennesker og miljø fra tørke og flom,
påvirkes også fiskebestanden og det
biologiske mangfoldet. Statkrafts mål
setting er å opprettholde sunne vassdrag. Selskapet har utviklet spesial
kompetanse innen miljøspørsmål og
implementering av tiltak som bidrar til
å redusere de negative konsekvensene.
Noen eksempler på slike tiltak er miljøtilpasset vannføring, bygging av fisketrapper, utsetting av fisk og tilrettelegging av biotopområder.

FAKTA
ππ Vannkraft har det laveste

klimagassutslippet, den høyeste
virkningsgraden og den lengste
levetiden av alle teknikker for
kraftproduksjon.

ππ Vannkraftverk med magasiner

spiller en viktig rolle sammen med
andre fornybare energikilder som
vind- og solkraft, siden vannkraft
kan produseres når det er
vindstille og lite sol.

ππ Vannkraftverkene reduserer

vår sårbarhet når det gjelder
tørke og flom.

ππ Vannkraft kan utnyttes i prosjekter
av ulike størrelser og former.
Anlegg kan tilpasses ulike behov
og spesifikke forhold i området.

ππ Ifølge International Hydropower
Association (IHA) kan verdens
vannkraftproduksjon nesten
tredobles dersom 80 prosent
av det gjenstående økonomisk
gjennomførbare potensialet
utnyttes.

ππ I Norge alene har myndighetene

beregnet potensialet for vannkraft
i nye prosjekter til 35 TWh.

ππ Norsk vannkraft er Europas

fornybare batteri – nesten 50
prosent av Europas vannkraftmagasinkapasitet ligger i Norge.
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ππ 1895: Paulenfossen

blir realisert, for eksempel Tokke
utbyggingen i Telemark i 1961
som gjør slutt på kraftmangelen på
Østlandet, og byggingen av Nedre
Røssåga kraftstasjon i Nordland som
forsyner jernverket i Mo i Rana
med nødvendig kraft.

Staten kjøper sin første foss, Paulenfossen, for å levere kraft til Setesdalsbanen.

ππ 1906–1920:

Oppkjøp av fallrettigheter
Staten kjøper opp mange attraktive
fallrettigheter i Norge. Norge industrialiseres og behovet for kraft i
industrien er stort.

ππ 1970–1973: Miljøhensyn

Grytten kraftstasjon i Møre og Romsdal
blir bygget. Miljøhensyn er en svært
viktig del av byggeprosjektet.

ππ 1921: Etablering av NVE

Norges vassdrags- og energiverk (NVE)
etableres og får ansvaret for utbygging
og drift av statens kraftverk.

ππ 1987: Motstand i Alta

Alta kraftverk i Finnmark settes i drift.
Ingen vannkraftutbygginger i Norge
har møtt større motstand enn denne.

ππ 1945–1975:

Store vannkraftprosjekter
Mange store vannkraftprosjekter

ππ 1993: Den siste, store

vannkraftutbyggingen
Statkrafts siste, store vannkraft
utbygging, Svartisen kraftverk i
Nordland, settes i drift.

ππ 2005: Utenfor Norge

Statkraft overtar 19 svenske og fire
finske vannkraftverk og får dermed sine
første vannkraftverk utenfor Norge.

ππ 2009: Vokser i Europa

Statkraft overtar ytterligere 40 vannkraftverk Sverige, 11 i Tyskland og tre
i Wales. Statkraft kjøper en vannkraftportefølje med seks prosjekter i tyrkia.

Øvre Bersåvatn kraftverk med Folgefonna i bakgrunnen.

Statkraft og vannkraft
Den største delen av Statkraftkonsernets
produksjon kommer fra vannkraft. Produksjonen foregår i 225 vannkraftverk – 149
i Norge, 58 i Sverige, 11 i Tyskland, fire i
Finland og tre i Storbritannia. Statkraft er
involvert i øvrige vannkraft-prosjekter i
Norden og Sørøst-Europa. Vi utvikler ny
produksjonskapasitet i utvalgte land i
Sør-Amerika og Asia gjennom selskapet
SN Power, der Statkraft eier 60%.
Øvre og Nedre Bersåvatn kraftverk
Byggingen av Øvre og Nedre Bersåvatn
kraftverk er gode eksempler på bedre
utnyttelse av eksisterende anlegg. De to
småkraftverkene utnytter fallet mellom tre
allerede etablerte magasiner. Byggingen av
Øvre og Nedre Bersåvatn kraftverk har hatt
små miljømessige konsekvenser. Den medførte ingen nye reguleringer, og ingen elvestrekninger har fått endret vannføring. Ved
utbyggingen er det tatt spesiell hensyn til

Magat Hydroelectric Power Plant på Filippinene har produserer i gjennomsnitt 920 GWh årlig.

det sårbare høyfjellsterrenget – blant annet
er det ingen veiforbindelse til anleggene.
Øvre og Nedre Bersåvatn kraftverk er de
minste kraftverkene Statkraft har bygget

– kraftverkene har en installert effekt på
henholdsvis 5,5 MW og 4 MW. Samlet
årsproduksjon er cirka 43 GWh – nok til å
forsyne rundt 2100 husstander med strøm.
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