
 
 
DAMM - För att kunna skapa el när vi behöver 
sparar vi vatten i stora dammar. Då kan vattnet 
släppas iväg när vi vill starta vattenkraftverket.

DAMMLUCKOR - Om det blir för mycket vatten i 
dammen öppnas dammluckor och vatten forsar ut. 
Som ett stort vattenfall!

INTAGSLUCKA - När vattenkraftverket ska starta 
öppnas en lucka och vattnet forsar ut.

INLOPPSTUB - Vatten rusar genom ett stort rör 
som kallas inloppstub.

TURBIN - I slutet av inloppstuben sitter turbinen, 
som snurrar av vattnets kraft.
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AXEL - När turbinen snurrar snurrar också axeln, 
alltså den långa stången som turbinen sitter fast i.

GENERATOR - Axeln gör att generatorn börjar 
snurra och då skapas el!

ELKABEL - Den starka elen åker vidare genom en 
kabel till transformatorn.

TRANSFORMATORSTATION - Här får elen rätt 
spänning (vilket betyder styrka) så att den kan 
skickas vidare…

ELNÄT …ut på elnätet och hela vägen hem till dig!

UTLOPP - När vattnet har använts släpps det ut 
genom ett utlopp och rinner vidare i älven.
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Vattenkraftverk

Så här funkar ett vattenkraftverk:

VID ETT VATTENKRAFTVERK samlas vatten i en damm, vilket är som en stor sjö.  
Dammen ligger högre upp än kraftverket för att vattnet ska kunna forsa snabbt genom 
kraftstationen. I Sverige har vi omkring 2 000 vattenkraftverk och i många älvar finns det 
flera kraftverk efter varandra. Så samma vatten kan skapa massor av el på sin väg mot 
havet. De älvar som ger oss mest el är Lule älv, Indalsälven, Ångermanälven och Ume älv. 

Många tror att det som ser ut som ett stort vattenfall är själva vattenkraftverket, men det är 
det inte. Elen skapas inne i ett stort hus, som kallas kraftstation. Det vi kan se utifrån är allt 
vatten som inte används i kraftverket. För när det blir för mycket vatten i dammen släpps 
det ut genom stora luckor och det är det som ser ut som ett stort vattenfall. 

Nu ska du får se hur det går till inne i kraftstationen!
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