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Kraftskulen > Vasskraft 

Frå tidleg på 1900-talet har vi kunna gjere rørsleenergien til vatnet om 

til elektrisitet. Bratte fjell og mykje nedbør la alt til rette for at Noreg 
skulle verte ein vasskraftnasjon. Vasskraftverk vart bygde ut over heile 

landet. I magasinkraftverka vert vatnet demt opp i store magasin. 
Tappinga av magasina vert styrt etter kor mykje straum vi til kvar tid 

har behov for. I elvekraftverka er det høg produksjon i periodar med 
mykje vatn og liten produksjon om vinteren og i tørkeperiodar. 

Vasskraft er ein miljøvennleg og fornybar måte å lage elektrisk energi 
på, men ho har også nokre ulemper. Når ein byggjer vassmagasin, 

vegar, kraftlinjer og kraftstasjonar, så må det gjerast inngrep i naturen. 

 

Oppgåver før du ser filmen 

Lag ei liste med stikkord over kva du assosierer med ordet vasskraft. 
 

Oppgåver til filmen 

1. Kva meiner ein med at sola har gjeve vatnet stillingsenergi? 
2. Kor stor del av Noregs elektrisitetsproduksjon kjem frå vasskraft? 

3. Kva er det ved naturen i Noreg som gjev Noreg fordelar som 
vasskraftprodusent? 

4. Kva hovuddelar består eit vasskraftverk av? 
5. Kvifor måler energiprodusentane djupna og vekta på snøen 

gjennom vinteren? 
6. Kva er forskjellen på eit magasinkraftverk og eit elvekraftverk? 

7. Bygging av vassmagasin fører med seg naturinngrep. Nemn desse 
inngrepa og beskriv problema dei kan føre med seg. 

 

Fordjupingsoppgåver 

1. I Noreg er mange vassdrag bygde ut til elektrisitetsproduksjon. Kva 

anna har menneska brukt vassdraga til opp gjennom historia? 
 

2. Når på året bruker vi mest elektrisk energi? Kvifor? 
Når på døgnet bruker vi mest elektrisk energi? Kvifor? 

 
3. Lag ein presentasjon av eit vasskraftverk i Noreg og historia til 

vasskraftverket. Nokre hjelpespørsmål i byrjinga kan vere: 
- Korleis var debatten om utbygginga, og kva vart diskutert som 

moglege løysingar? 
- Korleis har bygginga av energiverket forandra naturen i det 

aktuelle området? 
- Kor mykje energi produserer anlegget? 
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- Korleis har industrien i området vore avhengig av energiverket? 

- Korleis sikrar energiprodusenten naturen og dyre- og fiskelivet? 
 

4. Lag eit rollespel der éi gruppe er tilhengjarar av 
vasskraftutbygging, mens ei anna er motstandarar. Gruppene får 

vite at ei vasskraftutbygging vert planlagd i eit lokalt vassdrag. 
Førebu eit folkemøte der gruppene får i oppgåve å argumentere 

mot kvarandre. 


