
MAŁA ELEKTROWNIA
WODNA

HANOWER

(Niemcy)

Spośród energii ze źródeł odnawialnych energia wodna jest wykorzystywana najwięcej. W niektórych
krajach europejskich umożliwia ona pokrycie ponad 30% zapotrzebowania na energię elektryczną.
Jednak nie planuje się budowy wielu nowych dużych elektrowni wodnych, co wiąże się z budową
dużych tam na rzekach oraz nawiązuje do odpowiednich regulacji prawnych dotyczących ochrony
środowiska. Dlatego znaczny potencjał tkwi w małych elektrowniach wodnych o mocy poniżej 1 MW.
Przy poniesieniu niskich kosztów mogą one być uruchamiane ponownie lub budowane w miejscach,
gdzie wciąż funkcjonują stare prawa eksploatacyjne i gdzie stare instalacje mogą być ponownie użyte
w sąsiedztwie istniejących zapór. Dotyczy to także Hanoweru, gdzie nad rzeką Leiną trwają prace
nad rozbudową dwóch takich instalacji.

MIASTO
Hanower jest stolicą Dolnej Saksonii. Jego popula-
cja wynosi 514 tys. mieszkańców w obrębie samego
miasta oraz około 1,1 miliona w całym obszarze me-
tropolii. Miasto położone jest na obu brzegach rzeki
Leiny, w pobliżu Niziny Niemieckiej, Gór Wezerskich
oraz Gór Harcu. W Hanowerze dominującą rolę od-
grywa przemysł samochodowy i chemiczny. Miasto
jest także siedzibą największych na świecie targów
przemysłowych.

Dane klimatyczne:
Stopniodni (podstawa 17 ◦C): 4 000
Średnia roczna temperatura: 9,8 ◦C

TŁO PROJEKTU

Władze miasta oraz zakłady miejskie (Stadtwerke) Hannover AG, jedne z największych nie-
mieckich miejskich zakładów użyteczności publicznej, poddały w późnych latach 80. po-
nownemu rozważeniu swoje wspólne cele oraz politykę dotyczącą gospodarowania ener-
gią, czego rezultatem było sformułowanie „Koncepcji energetycznej Hanoweru” (”Hannover
Energy Concept”) oraz, w przypadku zakładów, „Koncepcji 2000”. W roku 1992 rada miasta
przyjęła dla miasta Hanower koncepcję gospodarowania energią, zawierającą zobowiązanie
zredukowania do roku 2005 emisji dwutlenku węgla o 25% (w odniesieniu do roku 1990) oraz
rezygnację z wykorzystywania w obrębie miasta energii elektrycznej ze źródeł nuklearnych.
Jednocześnie ważną rolę nadano energii ze źródeł odnawialnych.

Wystawa Expo 2000 z mottem „Ludzkość – Natura – Technika” stała się dla miasta i zakła-
dów okazją do zademonstrowania za pomocą kilku ambitnych przykładów ich wizji gospoda-
rowania energetycznego w przyszłości, zgodnie z Agendą 21. Jedną z pięciu wystawowych
demonstracji zakładów była elektrownia wodna w Herrenhausen.
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Mała elektrownia wodna Hanower (Niemcy)

DOŚWIADCZENIE MIASTA HANOWER

Niegdyś w obrębie dzisiejszego miasta Hanower w czternastu punktach było od jednego
do dwóch młynów wodnych. W wyniku wstępnego zbadania możliwości stwierdzono w roku
1991, że w obrębie miasta w trzech punktach możliwe jest wykorzystanie energii wody do wy-
twarzania energii. Jeden z nich to „Schneller Graben”, gdzie zakłady miejskie uruchomiły
w roku 1921 elektrownię wodną. W latach 1983-84 poddano ją całkowitej modernizacji,
przechodząc na automatyczny tryb pracy. Zainstalowane w niej dwie turbiny Francisa, o cał-
kowitej mocy 630 kW, dostarczają do sieci 3,3 GWh rocznie.

Władze miasta oraz zakłady Stadtwerke Hannover AG w ramach projektu Expo „Miasto jak
ogród” podjęły wspólnie decyzję o budowie drugiej, nowej elektrowni wodnej z przepławką
dla ryb. Elektrownia w Herrenhausen miała być w zamierzeniu przykładem, jak można wdro-
żyć techniczną inwestycję w obszarze ochronno-rekreacyjnym przy minimalnej ingerencji
w stan naturalny. Konstrukcja przepławki umożliwi rozmaitym gatunkom ryb zamieszkują-
cym lub mogącym zamieszkiwać wody Leiny pokonywanie jazu po raz pierwszy od czasu
jego wzniesienia.

Wdrożenie
Proces uzyskiwania odpo-
wiednich zezwoleń rozpoczął
się w roku 1995, jednocze-
śnie z badaniami dotyczącymi
zgodności ze środowiskiem
naturalnym. Szczególną
uwagę poświęcono zminima-
lizowaniu wpływu na środowi-
sko w bezpośrednim otocze-
niu elektrowni. Przebadano
i oszacowano cztery warianty
rozwiązań i uznano, iż naj-
korzystniejszym wyjściem
z ekologicznego punktu wi-
dzenia będzie wbudowanie
turbin do istniejącego jazu.
Badany obszar obejmował
24 hektary.

Procedury formalne trwały ponad rok i brały w nich udział wszystkie znane towarzystwa
ochrony przyrody oraz przedstawiciele reprezentujący interesy społeczne. Ponieważ od sa-
mego początku planowania projektu jego istotnym elementem było spełnienie warunków
ekologicznych, nie wniesiono doń poważnych zastrzeżeń. Koszt przeprowadzonych badań
dotyczących wpływu na środowisko, łącznie z oceną rekompensat i przesadzeń wyniosły
około 100 tys. €. W ramach tych prac w bezpośrednim otoczeniu elektrowni, na obszarze
600 m2, zasadzono drzewa i krzewy z twardopiennych gatunków odpowiednich dla terenów
zalewowych. Ponadto na terenie 2400 m2 utworzono strefę lasu wierzbowego i krzewów
przystosowanych do terenów zalewowych, wstępnie zasadzając krzewy wierzbiny.
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Prace ziemne pod fundamenty roz-
poczęto na początku roku 1998, a w
czerwcu rozpoczęto prace budow-
lane. W lutym 1999 roku zainsta-
lowano turbiny i we wrześniu roz-
poczęto próby. Po 18 miesiącach
budowy elektrownia została formal-
nie oddana do użytku 5 paździer-
nika 1999 roku.

Dane techniczne i finansowe
elektrowni
Całkowity dostępny przepływ wody
waha się w przedziale od 16 m3/s
w stanie niskim do 250 m3/s w sta-
nie wysokim. Średni przepływ w od-
pływie wynosi 50 m3/s, natomiast
spad wynosi wówczas 2,10 m.
Nadmiar wody przepływa ponad jazem – podobnie jak dawniej – lub, w przypadku wysokiego
poziomu wody, przez przelew spływowy.

Obie turbiny Kaplana są zaprojektowane na maksymalny przełyk 25 m3/s. Ich moc wyjściowa
wynosi 470 kW, przy sprawności 92%. Sprawność całej elektrowni wynosi 86%. Instalacja
nie może pracować w przypadku wysokiego stanu wody – ze względu na zbyt mały spad –
przez około trzydzieści dni w roku.

W fazie planowania do symulacji pracy
elektrowni wykorzystano program kom-
puterowy. Wyznaczał on wzajemne
zależności pomiędzy warunkami prze-
pływu (spad i przepływ na wyjściu)
i wydajnością turbiny oraz wytwarzaną
energią dzień po dniu dla okresu
od 1980 do 1995 roku. Według tych
danych średnie roczne wytwarzanie
energii wyniosło 4,2 miliona kWh, co
stanowi około 0,13% zapotrzebowania
na energię elektryczną Hanoweru.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł
około 5,6 miliona €, z czego około
3,3 miliona pochłonęły prace bu-
dowlane i około 1,1 miliona turbiny.

Elektrownia została sfinansowana przez zakłady Stadtwerke Hannover AG, przy czym
400 tys. € pochodziło z dotacji inwestycyjnej Expo GmbH w ramach projektu Expo „Miasto
jak ogród”. Dalsze 960 tys. € pochodzą z lokalnego funduszu „proKlima”, mającego na celu
ochronę klimatu. Ponadto land Dolna Saksonia udzielił nisko oprocentowanej pożyczki po-
krywającej 50% kosztów inwestycji.

OCENA PROJEKTU I PERSPEKTYWY ROZWOJU

Oprócz elektrowni wodnej w Schneller Graben Hanower posiada obecnie także drugą elek-
trownię, zatem wykorzystuje około 50% technicznie osiągalnego potencjału. Elektrownia
wodna w Herrenhausen może być traktowana jako bardzo efektowny przykład wzniesienia
elektrowni wodnej na istniejącym jazie, przy zachowaniu warunków środowiskowych. 1 700
gospodarstw domowych może być w przyszłości zaopatrywanych w energię elektryczną po-
chodzącą z tej elektrowni. Koszt wytwarzania energii, łącznie z dotacjami, wynosi 85 €

za MWh, natomiast czas amortyzacji określa się na 20 lat.
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Dane liczbowe dotyczące emisji
i ochrony zasobów są następujące:
• Redukcja emisji zanieczyszczeń

w skali roku:
– dwutlenek węgla: 3500 t
– dwutlenek siarki: 1600 kg
– tlenki azotu: 2200 kg
– pył: 80 kg
– tlenek węgla: 400 kg

• Ochrona zasobów:
– 750 ton węgla i 600 000 Nm3 gazu

rocznie.

Dalszy potencjał Hanoweru dotyczący wykorzystania energii wody można podzielić między
powiększenie elektrowni w Schneller Graben oraz wykorzystanie lokalizacji w „Döhrener
Wolle”. Z technicznego i prawnego punktu widzenia możliwe jest rozbudowanie elektrowni
w Schneller Graben dajace dalsze 735 kW. Jednak z powodów komercjalno-ekonomicznych
zakłady nie planują na razie takiej rozbudowy. W rejonie „Döhrener Wolle” od XV wieku aż
do lat 60. pracował młyn wodny. Od roku 1990 władze miasta podejmują działania w celu
reaktywacji stanowiska, z zamiarem wytwarzania około 900 kW w chwili zakończenia prac.
Roczną generację oszacowano na 3,9 GWh, natomiast koszt wytwarzania energii określono
jako 0,06 € (przy wyliczaniu nie uwzględniano dotacji). Jednak problemy z sąsiadującymi
właścicielami oraz zakładem realizującym projekt spowodowały odroczenie projektu na czas
nieokreślony.

WIĘCEJ INFORMACJI

Stadtwerke Hannover AG
Christoph Kollenda
PF 57 47
D – 30057 HANNOVER
Tel.: +49 511 430 36 23
Fax: +49 511 430 36 87
E-mail: christoph.kollenda@enercity.de

Opracowanie to zostało wykonane przez Energie-Cités przy współpracy z władzami miasta
Hanower oraz Stadtwerke Hannover. Środki finansowe pozyskano z Komisji Europejskiej,
Program ALTENER DGXVII.

Polska edycja została wykonana przez Stowarzyszenie
Gmin Polska Sieć „Energie Cités” i dofinansowana przez
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

POLSKA SIE Ć
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