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Vi erbjuder Norrländsk Vattenkraft, vilket är el som tar tillvara på kraften som finns i våra 
älvar här i norrland och ger dig en klimatsmart produkt.

Förnybar energi med liten klimatpåverkan
Vattenkraft är en förnybar energikälla då den nyttjar vattnets naturliga kretslopp: vatten 
avdunstar från haven, faller ner som nederbörd över land och rinner till sjöar och vatten-
drag. Vattnet i sig förbrukas aldrig i vattenkraftverket utan det kommer alltid tillbaka i 
form av nederbörd i ett evigt kretslopp. Då det inte sker några utsläpp av växthusgaser 
under drift och inga restprodukter skapas som måste tas hand om, har vattenkraften även 
liten klimatpåverkan.

Norrländska vattendrag
De norrländska älvarna är stora och har höga nivåskillnader. Dessa två egenskaper gör 
Norrland till en utmärkt plats för vattenkraftsutvinning då energin som kan utvinnas står 
i direkt förhållande till fallhöjd och vattenmängd. Vi är stolta över att kunna erbjuda en 
norrländsk produkt som gör att du kan få en trygg och hållbar elleverans.

EPD-certifierad analys
När du köper Norrländsk Vattenkraft 
från oss har du möjlighet att köpa till 
en EPD-certifierad analys som är unik 
i Sverige. 

Du får då en miljövarudeklaration i 
form av en rapport med information 
om elens ursprung och miljödata 
som ditt företag kan använda i er  
kommunikation för att stärka er 
miljö- och hållbarhetsprofil.
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Vad är vattenkraft?
Vattendragens höjdskillnader gör det möjligt att omvandla lägesenergi i 
vattnet till el. I ett vattenkraftverk faller vattnet från en högre nivå till en 
lägre via ett antal turbiner. Turbinerna börjar rotera och driver i sin tur en 
generator som kan alstra elektricitet.

Något som gör vattenkraften unik är att den är reglerbar. El i sig kan inte 
lagras i stor skala men vatten kan lagras i sjöar och magasin i anslutning till 
vattenkraftverken, vilket gör det möjligt att anpassa elproduktionen efter 
behov. Vattenkraft skapar på så sätt utrymme för annan förnybar elproduk-
tion som vind- och solkraft som är mer föränderlig. Beroende på hur mycket 
vind eller sol det finns tillgång till, kan vattenkraften regleras därefter.


