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Aktuella Vattenkraftsprojekt

Regeringsuppdrag HaV                                          
– ’Dialog Vattenkraft’

Miljösamverkan Sverige (MSS)                              
– Egen- & recipientkontroll Vattenkraft

Nationella                                            
Vattenkraftsprojektet 2011-2012



Nationella                                            
 Vattenkraftsprojektet 2011‐2012

1. Dammregister (SMHI)
2. Sammanställning av påverkanstryck
3. Åtgärdsstrategi 
4. Prioriteringstrategi
5. Vattenrättsliga instrument
6. Metod för bedömning av väsentlig påverkan 



Vattenkraften i 
 Sverige

2 100 vattenkraftverk

1670 regleringsdammar

Ca 11 000 dammar i             
 SMHI’s nya Damm‐

 register



Var finns vattenkraftverken?



Var finns 
 vattenkrafts‐

 produktionen?

206 kraftverk över 10 MW 
producerar 95% av all 
vattenkraft

1550 småskaliga 
vattenkraftverk under 1 
MW producerar 2% av 
vattenkraften

Vattenkraften står för ca 
45% av Sveriges elbehov
(64 TWh/år)



Var finns vattenkraftsproduktionen?



Vattenkraft ‐
 

Installerad effekt

Medianstorlek 0,33 MW
Medelstorlek 10,8 MW
Standardavvikelse 47,3 MW
Minsta effekten 0.005 MW
Största effekten 977 MW
Summa 16 120 MW

Det typiska kraftverket är på

 

330 kW! 
Kan jämföras med medelstorleken på

 

vindkraftverken som motsvarar 680 

 
kW (under 2011 , 1,8 MW)



Påverkan och konsekvenserna           
 av ett kraftverk varierar

De slutgiltiga effekterna på ekosystemet varierar stort 
mellan olika anläggningar 
Skillnader i teknisk utformning, geologiska och 
hydrologiska förutsättningar i avrinningsområdet, klimat, 
regleringspåverkan upp- och nedströms avgör
Bortsett från grundläggande principiella förändringar, kan 
det vara svårt att generalisera när det gäller påverkan 
Det medför i sin tur att det, för att beskriva miljö- 
konsekvenserna i anslutning till specifika anläggningar, 
krävs särskilda undersökningar/analyser i varje enskilt 
fall



Referenser och 
 vetenskapliga studier?

• Mycket internationell                 
vetenskaplig litteratur

• Relativt få svenska                 
vetenskapliga studier

• Huvudsak fisk- &                     
kontinuitetspåverkan



Komplexa & 
 kumulativa 

 effekter

CIS Hydromorphology, Drafting group, 2006: Good practice in managing the ecological impacts of hydropower schemes; flood protection works; and 
works designed to facilitate navigation under the Water Framework Directive, 65 s.

Både ESHA, den europeiska branschorganisationen för småskalig vattenkraft och EUROELECTRIC, Den europeiska "Svensk Energi" var med i 
dafting group för detta dokument



Påverkan 
 över tiden 

Naturlighet och 
opåverkade 
förhållanden är en 
definitionsfråga!

Vad ska vi jämföra 
med när påverkan 
har pågått under 
lång tid?

Modifierad efter Petts (1984)



En kioskvältare 
 på

 
ingång …



Argument för att komma framåt!
Historiska data är nödvändiga – vad har vi förlorat?
Tydliga värden att återskapa är viktigt!
Vad kan återskapas samtidigt som vattenkraften nyttjas?
Ett samutnyttjande är ofta möjligt!



Goda exempel är viktiga!


	Bildnummer 1
	Aktuella Vattenkraftsprojekt
	Nationella                                            Vattenkraftsprojektet 2011-2012�
	Vattenkraften i Sverige
	Var finns vattenkraftverken?
	Var finns vattenkrafts-produktionen?
	Var finns vattenkraftsproduktionen?
	Vattenkraft - Installerad effekt
	Påverkan och konsekvenserna           av ett kraftverk varierar
	Referenser och �vetenskapliga studier?
	Komplexa & kumulativa effekter
	Påverkan över tiden �
	En kioskvältare �på ingång …
	Bildnummer 14
	Goda exempel är viktiga!

