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Härmed överlämnas en första lägesrapport

från utredningsarbetet angående värmeöver-

föring från Barsebäckaverket

Med vänlig hälsning

För Sydvärmegruppen
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Ordlista

Värmekraftverk

Kondenskraftverk

Kraftvärmeverk

£Hetvattencentral
~(fjärrvärme-

central )

§
Kallkondensor

Varmkondensor

Index e och v

SK

Bvt 3

HVK

RVK

Värmebaserat kraftverk för produktion av enbart
elenergi eller el- och värmeenergi.

Bränsle: olja, kol, uran etc.

Värmekraftverk för produktion av enbart elenergi

Värmekxaftverk för produktion av el- och värmeenergi

Anläggning med en eller flera pannor för produKtion
av enbart värmeenergi

Värmeväxlare där ånga från turbinen kondenserar till
vatten. Ångans värmeinnehåll bortförs med kallt
kylvatten, t ex havsvatten

Som ovan, men där ångans värmeinnehåll bortförs
med varmt kylvatten, t ex fjärrvärmevatten

Används för att markera el och värme

Förkortning av Sydkraft

Tredje aggregatet i Barsebäcksverket

Heleneholmsverket

Rörsjöverket

Använda enheter

Effekt

Energi

Omräkningsfaktörer
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Energi 1 Mcal s 1 megakalori ••• 1,163 kWh

1 Gcal = t gigakalori = 1,163 MWh

1 kWh s 0,860 Mcal

1 MWh = 0(8é0 Gcal

1 ton eldningsolja Bunker C

1 kr/Gcal « 10 kr/ton olja
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SAMMANFATTNING
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Samarbetet mellan Sydkraft och Sydkraftstäderna i
fjärrvärmefrågor har pågått sedan 1950-talet, särskilt'
mellan Sydkraft, Malmö, Lund och Helsingborg.

När oljepriserna började stiga under hösten 1973
gjordes en grov överslagskalkyl som visade att
förutsättningarna var goda för värmeöverföring
från Barsebäcksverkets tredje aggregat till Malmö
och Lund och eventuellt även till Landskrona och
Helsingborg. Industriverken i Malmö, Tekniska Ver-
ken i Lund och Sydkraft bildade därför vid årsskif-
tet 1973/197'* en utredningsgrupp med arbetsnamnet
Sydvärme för att noggrannare undersöka förutsätt-
ningarna för värmeleverans till i första hand Lund
och Malmö. Ordförande i styrgruppen för Sydvärme
är direktör Olof Blomqwist, Industriverken, Malmö.
Målsättningen för utredningsarbetet under 197^ är
att utarbeta ett förslag till en tekniskt realiser-
bar lösning, som är så klar till sina huvudprinci-
per att man skall ha möjlighet att göra såväl en
teknisk som en ekonomisk bedömning av fördelar och
risker med projektet. I föreliggande lägesrapport
lämnas en redogörelse för det arbete som •RTbtills—ut-
förts. Eftersom ännu endast ungefär hälften av utred-
ningsarbetet hunnit genomföras är det naturligt att
innehållet i denna lägesrapport till vissa delar är
osäkert och ofullständigt. Det måste särskilt poäng-
teras att de ekonomiska bedömningarna är preliminära,
eftersom merparten av arbetet hittills har koncent-
rerats till studium av olika tekniska lösningar.

I Barsebäcksverket kan aggregat 3 komma i fråga för
kombinerad värme- och elkraftproduktion. Maskinen
har antagits kunna tas i drift tidigast år 1982.
Detta är alltså ett realistiskt antagande, men ut-
gör inte något förslag till drifttagningstidpunkt
från utredningsgruppens sida.

Ansluten värmeeffekt för Lund, som 1973 uppgick till
250 MW beräknas uppgå till ca 470 MWV år 1990.
Prognosen över anslutningsvärdet i Malmö visar att
värmeeffekten år T990 blir ca 2 000 MW . Under 197^
uppnås drygt 1, 000 MW . v

I det fall värmeleverans från Barsebäck ej kommer
till stånd har den ekonomiska utvärderingen base-
rats på antagandet att all vidare utbyggnad av vär-
meproduktionsanläggningar i Lund och Malmö kommer
att ske i form av hetvattencentraler. Detta är en
arbetshypotes som använts i utredningen, och frågan
om bl a utbyggnad av kraftvärmeverk i Lund och Malmö
kommer att studeras senare.
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Vid leverans av 2F>0 MW till Lund kommer år 1990
ca 75 5& av värmeenergieehovet att täckas från
Barsebäck. Motsvarande siffra för Malmö blir ca
70 # vid 700 AV värmeöverföring.

Det tekniska utförandet av projektet som presenteras
i föreliggande lägesrapport är en av flera möjliga
lösningar som studerats. Optimering av vattentempe-
ratur, vattenhastighet, turbinavtappningens utform-
ning etc har således ännu ej hunnit slutföras.

Som grundförutsättning har antagits att Barsebäcks-
verkets tredje aggregat kommer att ha en reaktor
med den termiska effekten ca 3 000 MWV. Om värmepro-
duktion ej blir aktuell kommer turbinen att få en
eleffekt om ca 1 000 MWe. Den termiska verknings-
graden blir således ca 33 %. Om man samtidigt med
elproduktion producerar 950 MW värme kommer utnyttj-
ningen av reaktorn» termiska effekt att bli betyd-
ligt högre eller ca. 60 <$>. Mer än 80 # av den fjärr-
värmeenergi som produceras skulle vid enbart elpro-
duktion ha förts bort med kylvattnet.

I det alternativ som här presenteras har fjärrvärme-
vé\ttnet temperaturen 70° C i returledningen från
Lund/Malmö, och detta vatten värms i Barsebäcksver-
ket upp till 165° C. Det heta vattnet pumpas mot
Lund och Malmö i en isolerad stålrörsledning med
diametern 1,2 m. Vid Flädie delar sig ledningen
med en gren (0,6 m diameter) till Lund och en till
Malmö (1 m diameter). Vattnet pumpas tillbaka till
Barsebäcksverket i en ledning med samma dimension som
framledningen, och överföringssystemet kommer således
att bestå av två likadana parallella ledningar.

Pumpstationer erfordras vid Barsebäcksverket samt
i Lund, Malmö och Flädie.

Värmeenergin i hetvattenledningen överförs till de
lokala fjärrvärmenäten i Lund och Malmö i värme-
växlarstationer placerade vid hetvattencentralen
norr om Fjelievägen respektive Utklippans hetvatten-
central alternativt Öresundsverket.

Ledningen till Malmö kommer att bli ca 26 km lång och
avgreningsledningen till Lund ca k km. Det har förut-
satts att ledningen i största möjliga utsträckning
kommer att följa motorvägen.

Tre alternativa utföranden av ledningen har hittills
studerats, nämligen förläggning

- oyan jord

- i dike

- i nedgrävd betongkulvert

J...
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Den viktigaste konsekvensen från miljösynpunkt är
att från Barsebäck överförd värme kommer att kraf-
tigt reducera lokal oljebaserad värmeproduktion
och därmed bidra till minskade luftföroreningar
i Malmö/Lund-regionen. Totalt inbesparad oljekvan-
titet år 199(Vrör sig om ca *»50 000 ton/år.

Kylvattenutsläppet från det tredje aggregatet i
Barsebäck kommer att bli ca 30 # mindre vid fjärr-
värmeproduktion än vid .ren elproduktion.

Förläggning av överföringsledningen i dike eller
ovanjord kommer att påverka landskapsbilden. Denna
påverkan kan dock begränsas genom olika åtgärder.
Mycket talar för att ledningsutförandet bör bli en
kombination av de tre olika förläggningstyperna.
Den stora kostnadsdifferensen tillsammans med tek-
niska problem och risk för förlängda driftavbrott
gör att utförande med kulvert främst bör begränsas
till särskilt miljökänsliga områden.

De ekonomiska beräkningarna har baserats på ett
totalekonomiskt betraktelsesätt. Kalkylräntan 10 <$>
och avskrivningstiden 25 år har använts.

t

Kostnaden för ledningen kan variera mellan 205 och
310 Mkr beroende på vilken kombination av olika för-
läggningstyper som väljs. Härtill kommer en kostnad
om 95 Mkr för den ytterligare utrustning som erford-
ras för projektet.

Vid förläggning av hetvattenledningen helt ovan jord
uppvisar projektet lägre totalkostnader jämfört med
utbyggnad av hetvattencentraler för oljepriser över-
stigande 23 kr/Gcal (ca 230 kr/ton). Kulvertförlägg-
ning hela ledningssträckan försämrar resultatet och
lönsamhetsgränsen flyttas uppåt med. k kr/Gcal till
ca 27 kr/Gcal. Vid i dag gällande oljepris, câ JlO kr/
Gcal blir således båda alternativen ekonomiskt konkur
renskraftiga.

1 i
i ;

~ !
i' ''

Projektets ekonomiska resultat kommer att bli starkt
beroende av det framtida oljepriset.

Genom att anslutningsvärdet i Lund och Malmö stiger
under beräkningsperioden kommer ledningens lönsamhet
att öka successivt. Vid det oljepris som i dag gäller,
ca 30 kr/Gcal, ger båda förläggningsalternativen
kostnadsbesparingar relativt hetvattencentraler
under hela beräkningsperioden.

Avkortning av avskrivningstiden för hetvattonleduingen
med fem år får relativt liten inverkan. Lönsamhets-
gränsen höjs med 0,25 kr/Gcal.
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Sänkt kalkylränta ger förbättrad lönsamhet för
ledningen. En sänkning med 1 $ gör att lönsamhets-
gränsen sjunker med drygt 1 kr/Ocal.

Resultatets känslighet för ökade anläggningskostna-
der för hetvattenledningarna kan belysas av att
10 $ högre kostnader flyttar upp lönsamhetsgränsen
med 1 kr/Gcal.

Stålpriset får relativt stor inverkan på ledningens
ekonomi då uppemot 50 # av anläggningskostnaderna
för ledningen (vid ovanjordsfallet) blir beroende
härav. Inverkan av 25 $ högre stålpriser på anlägg-
ningskostnaderna för ledning, kärnkraftverk och
hetvattencentraler blir exempelvis att lönsamhets-
gränsen höjs med ca 2 kr/Gcal.
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INLEDNING

Tidigare sam-
arbete

•<».•>

Samarbetet mellan Sydkraft och Sydkraft s t.'idc- i-na i
f järrvämief rågor påbörjades redan på lOïO-ta lc t . i
mitten på 1960-talet gjordes vissa mera genn n> i i-'
utredningar om lönsamheten för kraf fcviirmove rk . ?"-:>t»-
arbete t har däref ter pågått kon t inuer l ig t , frun-:-;
med städerna Malmö, Lund och Helsingborg.

Frågan om utbyggnad av e t t oj j c e l i a t kraftvii nnovf rk
i Lund har u t r e t t s sedan år 1965. År 1967 bt!<l-«'i<'
Lund och Sydkraft gemensamt Lunds Kraf tvä rmevork A/J
med målsättningen a t t bygga e t t 100 MW kraf t vis nm-v 1 •!-.
Speciella v i l l k o r från Koncessionsnämnden för «11 i .}«'• —
skydd i kombination med ändrade ekonomiska rii—utsä 1 t-
ningar har emel ler t id gjort ;itt man r.'i bes lu ta t n*t
t i l l s vidare in te bygga e t t 100 MW kraftvännovork•

Under åren 1969-1970 gjordes en utredning sin{jA<?»cl<*
värmeleverans frän Barsebäcksverket ti.l 1 enbart' l.uu-i.
I utredningen konstaterades a t t denna vänneövc? :"('<>r t n?'
hade något sämre lönsamhet än e t t oljooltlat krnf t -
värmeverk i Lund, varför pro jekte t då inole.s .'it. Hi<hin.
Oljepr iset hö l l s ig vid den t iden omkring '>-7 kr/0c:it
(6O-7O k r / t o n ) .

Samarbetet med Malmö antog fas tare former i biir.j.Jt! -::v
å r 1968 då "Samarbetskommittén Malmö-Sydkraft Hir
värmekraftfrågor" (SAMS-V) b i ldades . Inora ramen för
SAMS-V har f l e ra utredningar g jo r t s bet räf î'antîc ;«îtt""-
nat iva möjl igheter a t t k lara Malmös värmeförsörjni n,«.

- Värmeleverans från be f in t l i ga aggregat .1
Öresundsverket

- Utbyggnad av oljebaserade krnftvärmeverk
söder om Malmö

- Utbyggnad av kärnkraftvärmeverk vid Klnys-
hamn e l l e r Öresundsverket

- Värmeöverföring från Barsebäcksverket

Organisation och
tidpian

/

När oljepriserna började stiga under hösten 197'3
gjordes en mycket grov överslagskalkyl angAendr lön-
samheten för värmeöverföring från Barsebäcksverkets
tredje aggregat till i första hand Malmö och Lund.
men även till Landskrona och Helsingborg. Denna ut-
redning visade att förutsättningarna var goda för eti
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Andra projekt

C

o

lönsara värmeöverföring till Malmö och Lund, och att
det eventuellt kunde bli lönsamt med värmeöverföring
även till Landskrona och Helsingborg. För att nog-
grannare undersöka förutsättningarna för värmeleve-
rans till i första hand Malmö och Lund bildades vid
årsskiftet en utredningsgrupp med arbetsnamnet Syd-
värme, se bilaga 1. Arbetet har nu bedrivits i ca ett
halvår i intimt samarbete mellan Industriverken i
Malmö, Tekniska Verken i Lund och Sydkraft.

Tidsramen för ett projekt av denna art bestäms i förs-
ta hand av leveranstiden för huvudmaskineriet i kärn-
kraftverket. Från denna tidpunkt kan projektet sedan
skjutas framåt i tiden om skäl härför föreligger. I
Barsebäcksverket kan aggregat 3 komma i fråga för kom-
binerad värme- och elkraftproduktion. Maskinen har
antagits kunna tas i drift tidigast år 19-82. Detta är
alltså ett realistiskt antagande men utgör inte något
förslag till drifttagningstidpunkt från utrednings-
gruppen. Tidplan för kraftverk och fjärrvärmeledning
framgår av bilaga 2.

Målsättningen för utredningsarbetet under 1974 är att
utarbeta ett förslag till en tekniskt realiserbar lös-
ning, som är så klar till sina huvudprinciper, att de
som eventuellt kommer att ingå i sydvärmeprojektet
skall ha möjlighet att göra såväl en teknisk som en
ekonomisk bedömning av fördelar och risker med projek-
tet.

Ett projekt med nukleär fjärrvärme i Stockholms-
regionen är för närvarande under utredning, det s k
Haningeprojektet:. Ett visst samarbete pågår mellan
Sydvärme- och Haningeprojekten. Båda utredningarna
avses att bli klara före den behandling av energi-
frågorna som kommer att ske i riksdagen under våren
1975.

Ett viss samarbete planeras även med andra projekt
för nukleär fjärrvärme, t ex Helsingfors och Jylland
(Århua).

' f H
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VARMEBEHOV

Prognoser över anslutningsvärdets tillväxt i Lund
respektive Malmö för åren 198O-95 redovisas i bilaga
3.

Lund

C

Ansluten värmeeffekt för Lund, som 1973 uppgick till
totalt 25O MWV, beräknas uppgå till ca 470 MWv år 1990,
Detta motsvarar en genomsnittlig tillväxt med ca 13
MWv/år. Som jam^orelse kan nämnas att de senaste fem
åren inneburit en årlig ökning på ca 25 M¥v.

En inventering vid årsskiftet 1973-7** visade att av
den befintliga bebyggelson återstår omkring 70 MWV

att ansluta, vilket beräknas medföra en ökning med
5 MWv/år. För ny bebyggelse inklusive sanering be-
räknas anslutningsvärdet stiga med ca 8 MWv/år. Detta
är betydligt mindre än hittills, vilket har sin grund
i de kraftigt nedskurna nybyggnadsprogrammen för
bostäder.

Malmö

o

Prognosen över anslutningsvärdets tillväxt i Malmö
visar att ansluten värmeeffekt år 1990 beräknas bli
ca 2.000 MWV. Under- 1974 uppnås drygt 1.000 MWV. Prog-
nosen motsvarar ca 60 MWv/år i genomsnittlig till-
växt. Som jämförelse kan nämnas att den genomsnitt-
liga ökningen de senaste fem åren uppgått till ca
75 MWv/år. Prognosen innebär att omkring 75 $ av kom-
munens totala värmebehov år 1990 försörjs med fjrrr-
värme jämfört med idag drygt 50 $.

Vid en inventering i samband med upprättandet av
Malmö energiplan 1973 framgick att det då möjliga
anslutningsvärdet för befintlig bebyggelse var totalt
I.67O MWV. Föreliggande prognos baseras på att be-
fintlig bebyggelse ansluts i ökande omfattning samt
att ny bebyggelse i form av större hus, industrier
m m ansluts liksom storhusen i Arlöv.

Det bör påpekas att anslutningsvärdets tillväxttakt
är avhängigt kommunens anslagstilldelning för led-
ningar och produktionsanläggningar och även kan på-
verkas av frågan om och när värraeleverans kan ske
från Barsebäck med som följd lägre värmekostnader
jämfört med andra uppvärmningssystern.

>/• ' \
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VÄRMEÖVERFÖRINGENS INPASSNIVG I VÄRME-
OCH ELPRODUKTIONSSYSTEMEN

Avtappning av värme från Barsebäcksverket medför
konsekvenser för såväl värmeproduktionssystemen i
Lund och Malmö som för Sydkrafts elproduktionssystem.
Omfattningen av konsekvenserna bestäms ytterst av
vilka alternativa produktionsmöjligheter som står
till buds. Av stor betydelse blir här bl a frågan om
de framtida kärnkraftutbyggnaderna

De beräkningar som redovisas i föreliggande läges-
rapport ar baserade på förutsättningen att planerade
kärnkraftutbyggnader kan genomföras i avsedd omfatt-
ning. Vidare antas det framtida oljepriset ligga
kring den nivå som för närvarande råder, dvs ca 30 kr
per Gcal (1100 kr/ton). Avsikten är att under hösten
närmare studera effekterna av olika avvikelser från
dessa antaganden» Som alternativ till värmeöverföring
från Barsebäck kommer därvid att behandlas utbyggnad
av kraftvärmeverk i Lund och Malmö liksom möjlig-
heterna till värmeavtappning från befintliga maskiner
i Öresundsverket.

I det fall värmeleverans ej kommer till stånd från
Barsebäck har hittillsvarande beräkningar baserats
på antagandet att all vidareutbyggnad av värmeproduk-
tionsanläggningar i Lund och Malmö kommer att ske i
form av hetvattencentraler. Detta är en förenklad
arbetshypotes som tills vidare antagits, vilken inne-
bär att ytterligare kraftvärmeverk alltså ej ingår i
beräkningarna, liksom ej heller en eventuell ombygg-
nad för värmeleverans från Öresundaverket.

För Lunds del innebär detta att hela värmebehovet
måste täckas med produktion i hetvätteneentraiar i
det fall värmeleverans ej sker från Barsebäck. Med
värme från Barsebäck uppstår den produktionsförde1-

./. ning aom redovisas i bilaga k. År 1990 kommer vid
250 MWV levererad värmeeffekt omkring 75 # av värme-
behovet att försörjas från Barsebäck. Resterande del
utgörs av produktion i hetvattencentraler för spets-
last samt vid haverier och revision i Barsebäcks-
verke <•. De förutsättningar som använts för energi-
tillgängligheten i Barsdbäcksverket redovisas under
kapitel 13.

f
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Produktionsfördelningen i Malmös värmesystem framgår
./. av bilaga 5 för alternativet utan vänneleverans från
./• Barsebäck. I bilaga 6 har värmeleveransen från Barse-

bäck inlagts och därvid har bl a antagits att den
maximalt överförda värmeeffekten till Malmö blir
700 MWV. Värmebehovet i Milmö kommer att tillgodoses
på följande sätt år 1990:

C
Produktionskälla

Alternativ
utan lev med lev

Barsebäcksverket

Heleneholmsverket

Rörsjöverket

Hetvattencentraler

fr Barsebäck

k6 $
12 #

k 2 <$>

1 0 0 <fL

fr Barsebäi

72 ia

16 #

3 ?6

9 9&
100 #

: c

o

Värmeleverånsen från Barsebäck kommer alltså att er-
sätta en stor del av den i annat fall erhållna produk-
tionen i kraftvärmevrirk och i hetvattencentraler.

Det har här förutsatts att ftörsjöverket fortfarande
kommer att vara i drift år 1990. Med största sannolik-
het kommer dock Rörsjöverket att läggas ned tidigare,
eventuellt i samband med påbörjandet av värmeleverans
från Barsebäck.

Totalt för Lund och Malmö innebär värmeproduktionen
i Barsebäck att förbrukningen av olja år 1990 minskar
med ca 450.000 ton/år, varav något mindre än 100.000
ton/år beror på minskad elproduktion i k ra f t värme verken.

Avtappning av värme från Barsebäckaverket får som kon-
sekvens en lägre elproduktion i verket, jämfört med
det renodlade kondensalternativet. Utnyttjningen av
reaktorns värmeeffekt ökar dock och samtidigt som 950
MWV värme tillgodogörs minskar eleffekten med endast
ca 190 MWe. Ben uteblivna elproduktionen måste ersät-
tas mod utbyggnad och produktion i andra kraftverk.
Hur denna ersättning lämpligen bör ske beror på el-
bortfallets variation under året samt de utbyggnads-
alternativ kraftinduatrin planerar för. Beräkningar
visar att bortfallet i huvudsak bör täckas med ny
installation av kärnkraft jämte vis komplettering
med gasturbineffekt. Genomsnittligt torde omkring
75 $ av eleffektminskningen komina att ersattas med
ny kärnkraft. Kostnaderna härför har i kalkylen f411
belasta projektets ekonomi.

' I1.' I

':' i

'fr.
à -
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TEKNISKA GRUNDPRINCIPER

Allmänt

c-

Det tekniska utförande av projektet som presenteras
i den här lägesrapporten är en bland flera möjliga
lösningar som studerats. Optimering av vattentempe-
ratur, vattenhastighet, turbinavtappningens utform-
ning etc har således ännu ej hunnit ske.

Som grundförutsättning har antagits att Barsebäcks-
verkets tredje aggregat kommer att ha en reaktor med
den termiska effekten ca 3.000 MWV. En sådan reaktor
ger vid kallkondensutförande på turbinen eleffekten
ca 1.000 MW_.

Produktion

C

Med utgångspunkt från detta grundalternativ har stu-
derats olika lösningar att från turbinen avleda ånga
till en eller flera värmekondensorer (värmeväxlare)
i kraftverket. Dessa studier har utförts i samarbete
med Stal-Laval. I värmekondensorn (-kohdensorerna)
överförs ångans värmeinnehåll till fjärrvärmevattnet
(se principbild i bilaga 7). I det alternativ som här
presenteras har fjärrvärmevattnet temperaturen 7O°C
i returledningen från Malmö/Lund. Vid passage genom
tre seriekopplade värmekondensorer höjs temperaturen
till 165°C.

Vid enbart elproduktion produceras 1,000 MWe, och
eftersom reaktorns termiska effekt är 3»000 MWV inne-
bär detta att den termiska verkningsgraden blir 33 #•
Om man samtidigt med elproduktion produce, ar 950 MW
värme, kommer utnyttjningen av reaktorns termiska
effekt att bli betydligt högre eller ca 60 #. Mer än
80 $ av den fjärrvärmeenergi som produceras skulle
vid enbart elproduktion ha förts bort med kylvattnet.

Genom att införa avtappning för fjärrvärmeproduktion
(950 MW ) kommer kylvattenutsläppet från det tredje
aggregatet att minska med ca 30 # jämfört med om sam-
ma eleffekt skulle produceras i ett aggregat för en-
bart elproduktion (kallkondensaggregat).

Överföring Det hota vattnet pumpas mot Malmö och Lund genom en
isolerad stålröraledning med diametern 1,2 ra. Vid
Flädie grenar sig ledningen, och en ledning (0,6 m
diameter) går till Lund och en till Malmö (î m dia-
meter) . Vid avgreningspunkten har preliminärt förut-
satts att en pumpstation kommer att bygga», och pump-
stationer kommer dessutom att byggas vid Barsebäcks-
verket, i Lund och i Malmö.

l\
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Vattnet pumpas tillbaka till Barsebäcksverket i en
ledning med samma dimension och av samma utförande
som framledningen, och överföringssystemet kommer
således att bestå av två likadana parallella led-
ningar.

Den optimala vattenhastigheten i ledningen har ännu
ej beräknats men torde ligga i Intervallet 2-k m/s.
Här har valts att räkna med 2,5 m/s.

Mottagnings-
stationer

Värmeenergin i överföringsledningens vatten överförs
till de lokala fjärrvärmenäten i Malmö resp Lund i
värmeväxlarstationer. Vattnet i fram- och returled-
ningen har temperaturen 165°C resp 70°C, och tempe-
raturen i de lokala näten blir 120°C resp 60°C. Fram-
och returledningen utgör således ett separat system
skilt från de lokala distributionsnäten i Malmö och
Lund. Detta är en fördel bl a från driftsynpunkt och
på grund av att man kan ha en högre vattenkvalitet i
överföringsledningen.

Beträffande teniperaturvalet för överföringsledningen
gäller att vattnet i framledningen bör ha en tempera-
tur som ej understiger framledningstemperaturen (i20°C)
i de lokala näten i Malmö och Lund. Om denna under-
skrids, kommer tillsatseldning att erfordras i lokala
hetvattencentraler för temperaturhöjning.

C

( •
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KRAFTVERKET

Ett antal olika principlösningar för avtappningen
./. från turbinen framgår ur figuren i bilaga 8. Som

det ur totalakonomisk synvinkel gynnsammaste alter-
./. nativet framstår alternativ B1, se bilaga 9»

Utbyte el-
värmeeffekt

C

Uppvärmningen av fjärrvärmevattnet sker genom att en
del av ångflodet genom turbinen avtappas och leds
till s k värmekondensorer där ångans värmeinnehåll
överförs till fjärrvärmevattnet. Genom avtappningen
minskas ångflödet genom turbinens lågtrycksdelar,
med påföljd att den producerade eleffekten minskas
något. Hur stor minskningen i eleffekt blir beror i
huvudsak på temperaturnivån hos fjärrvärmevattnet och
på avtappningsarrangemanget. För alternativ B1 är ut-
bytet sådant att den producerade värmeeffekten är 5
à 6 gånger större än minskningen i eleffekt. Ur energi-
ekonomisk synvinkel är den kombinerade produktionen
av el och värme således mycket fördelaktig.

Påverkan på tur-
binens till-
gänglighet

O

Betydelsen av en hög tillgänglighet (driftsäkerhet)
har hela tiden varit vägledande vid val av lämplig
lösning för värmepro-luktionen. Med utgångspunkt från
en konventionell kallkondensturbin för enbart el-
produktion har valts en lösning som innebär en så
liten modifiering av denna turbin som möjligt.

Avtappningen av ånga från turbinen kan tänkas ha bå-
de positiv och negativ inverkan på tillgängligheten.
Positiv påverkan erhålls främst genom att dimensio-
nerna hos turbinens lågtrycksdelar minskas, medan
den Ökade komplexiteten och framför allt de varieran-
de driftförhållandena har en negativ effekt. Totalt
sett bedöms avtappningen medföra en viss risk för
minskad tillgänglighet på grund av att antalet kompo-
nenter i anläggningen ökar något. Risken har dock
tills vidare bedömts vara så liten, att den ej be-
aktats vid den ekonomiska utvärderingen.

VÅverkan på
layout

Turbinbyggnadens layout påverkas främst av att ut-
rymme för de relativt stora värmekondenaorerna, med
rörledningar för ånga och vatten måste skapas rela-
tivt nära turbinen.

Kraftverksområdeta layout måste vidare anpassas för
pumpstation, totalavsaltningaanläggning, tryckhåll-
ningstankar, förråds- och expansionatankar etc för
överföringssyat«met.
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7 HETVATTENLEDNINGEN

Alt överförings- Det konventionella systemet för överföring av värme
system i ett fjärrvärmesystem är det s k tvarörssystemet.

Det varma vattnet pumpas i framledningen till olika
värmeabonnenter och efter det att värmeenergin av-
getts i värmeväxlare pumpas vattnet tillbaka till
produktionskällan genom returledningen, som har sam-
ma diameter och som dimensionerats enligt samma
principer som framledningen.

För värmeöverföringen frän Barsebäcksverket har några
alternativa överföringssystem studerats, där man an-
vänder en enkelledning i stället för ett tvårörsystem.

- Triangelsystem. Allt vattnet pumpas i en
enkelledning Barsebäcksverket-Malmö-Lund-
Barsebäcksverket.

- Enrörsystem. Den ena halvan av dygnet pumpas
varmt vatten i en enkelledning från Barse-
bäcksverket till Malmö resp Lund, där lag-
ring sker i stcra ackumulatorer. Den andra
halvan av dygnet pumpas det kalla vattnet
tillbaka till Barsebäcksverket, där lagring
också sker i stora ackumulatorer.

- Havsvattensystem. Till skillnad från de två
ovannämnda enrörsystemen används här havs-
vatten. Detta vatten tas från kylvattenut-
släppet vid Barsebäcksverket, uppvärms och
pumpas i en enkelledning till Malmö. Efter
passage av värmeväxlaren släpps vattnet ut
i Öresund i Malmö.

De tre ovan beskrivna enrörsystemen visade sig inte
vara ekonomiskt konkurrenskraftiga gentemot det kon-
ventionella tvårörsystemet.

Tvårörssystem Den värmeeffekt som kan överföras i ett tvårörssystem
är bl a proportionell mot temperaturskillnaden mellan
framledningsvatten och returvatten.

Returtemperaturen bestäms av de befintliga distri-
butionssystemen i Malmö och Lund och är därför ej
påverkbar. Detta innebär att ledningsdimensionen kan
minskas vid en given överförd värmeeffekt vid val
av högre framledningstemperatur. Detta sker dock på
bekostnad av sämre energiutbyte i Barsebäcksverket.
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Någon optimering av vatten*emperatur och lednings-
dimensioner har ännu ej gjorts. Följande lednings-
dimensioner gäller vid framledningstemperaturen 1Ö5°C
och returtemperaturen 70°C samt vattenhastigheten 2, 5
m/s.

Barsebäcksverket - Flädie

Flädie

Flädie

Malmö

Lund

diameter (mm)

1.200

1.000

600

Den optimering som senare kommer att göras kan emel-
lertid ändra ledningsdimensioner och vattentempera-
tur.

Olika för-
läggnings typer

C

G

Hörledningen

Tre olika förläggningssätt har studerats, nämligen
förläggning ovanjord, i dike och i en nedgrävd kul-
vert. En principskiss över de olika förläggnings-
sätten visas i bilaga 10.

I det renodlade ovanjordsalternativet kommer rörets
hjässa att ligga ca 2 m över marknivån på plan mark.
I dikesalternativet kommer ledningen till ganska stor
del att döljas av de vallar som omger ledningen. Vid
såväl dikes- som ovanjordsförläggning förses ledning-
en med ett skyddshölje av aluminiumplåt.

Vid kulvertförläggning kommer kulvertens ovansida att
befinna sig 1 m under markytan. Det stora problemet
vid kulvertförläggning är att grundvattennivån i det
aktuella området är mycket hög (0-3 m under marknivån),
Då en sänkning av grundvattennivån hela ledningssträc-
kan har ansetts vara olämplig, måste betongkulverten
dimensioneras så att den inte flyter upp. Inne i kul-
verten måste finnas dränagepumpar för att pumpa bort
inläckande vatten. Problem med korrosion kan lätt upp-
stå i denna fuktiga atmosfär.

Godstjockleken på ledningen varierar beroende på
ledningens diameter mellan 8 och 13 mm.

Vid uppvärmningen av ledningen från 15 till 165°C
kommer längden-att öka med ca 45 m mellan Barsebäcks-
verket och Malmö. För att klara denna stora expansion
förses ledningen med expansionsanordningar, t ex med
lyror enligt figuren i bilaga 11.
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Värmeförluster Då ledningen förses med isolering blir värmeförlus-
terna relativt små (ca 1,5 % ) • Värmeförlusterna mot-
svarar en temperatursänkning av mindre än 1°C i fram-g

Ci e dningen och mindre än 0 , 5 C i retur ledning«m

Kostnaden för
olika förlägg-
ningsalternativ

Kostnaden för hela ledningssträckan med ovan an-
givna ledningsdimensionar och inklusive kostnader för
korsningar av vägar, åar m m men exklusive kostnader
för naturvårdande åtgärder blir vid ovanjordsförlägg-
ning ca 205 Mkr, De ytterligare investeringar som er-
fordras för projektet uppgår till 95 Mkr, se kapitel
13.

Merkostnaden för dikesförläggning uppgår till ca 10
Mkr och för kulvertförläggning till ca 105 Mkr. Vid
en jämförelse mellan de olika förläggningssätten bör
förutom skillnaden i anläggningskostnad också hänsyn
tas till att kulvgrtalternativet är sämre ur teknisk
synpunkt på grund av risken för grundvatteninläckage
i kulverten. Kulvertförläggning medför dessutom att
driftavbrotten kommer att förlängas på grund av sämre
åtkomlighet vid eventuella reparations- och underhålls-
arbeten.

Plast- och
betongledningar

C

( •

I praktiskt taget alla i dag existerande fjärrvärme-
system används ledningar tillverkade av stål. På
senare tid har dock en diskussion börjat om använd-
ningen av betong- eller plaströr i stället. Dessa
rör kan läggas direkt i marken utan omgivande betong-
kulvert, vilket enligt förespråkarna borde medföra
betydligt billigare fjärrvärmeledningar.

För att få en uppfattning om läget beträffande dessa
frågor har diskussioner förts med tillverkare av
plaströr (Höganäsbolaget) och betongrör (AB Tryckrör)
samt med Överingenjör Peter Margen, AB Atomenergi.
Resultatet av dessa diskussioner kan sammanfattas
enligt följande:

- Det är för närvarande orealistiskt med såväl
plast- som betongledningar för temperaturer
över 100°C

- Färdigutvecklade tekniska lösningar finns ej
idag för temperaturen 90-95°C. Ledningar för
dessa temperaturer bedöms dock bli tekniskt
möjliga om nägra år. Ett av de stora proble-
men för såväl plast- som betongrör är kopp-
lingen mellan rören.
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G

- Även om man skulle finna en teknisk lösning
för stora plast- eller betongledningar (dia-
meter något större än 2 m) för fjärrvärme-
ändamål inom de närmaste åren, torde denna
teknik anses vara alltför obeprövad för att
man skall våga göra en satsning på denna
lösning i etc btörre projekt av typ Sydvärme.

- Även om plast- eller betongledningar blir
tekniskt möjliga är det tveksamt om de blir
ekonomiskt konkurrenskraftiga - främst be-
roende på begränsningen i framledningstempe-
ra tur.

- Arbetet !«ed utveckling och forskning beträf-
fande användning av plaströr i lokala distri-
butionssystem samt i fastigheter och villor
bör fortsätta.

Plast och betongrör kommer att studeras ytterligare,
och bl a kommer en ekonomisk jämförelse att göras
mellan plast- eller betongrör vid temperaturen 9O-95°C
och konventionella stålrör - kombination med högre
framledningstemperatur.

C

C1-



LEDNINGSSTRACKNING

Undersökta
alternativ

O
Huvud-
alternativ

e

o

Från början skisserades tre alternativa lednings-
sträckningar. I samtliga tre alternativ går led-
ningen öster om Bjärred. I ett av alternativen går
ledningen utmed stranden genom Lomma, i det andra
alternativet utmed järnvägen från Flädie och söderut
igenom Lomma. I det tredje alternativet går ledning-
en frän Flädie parallellt med motorvägen (ffió och E6-1
mot hamnen) till Malmö. Avgreningen till Lund sker
mellan Bjärred och Lomma i samtliga alternativ.

De ovan redovisade alternativen har inofficiellt
presenterats för berörda kommuner, Sydvästra Skånes
Kommunalförbund, Länsstyrelsen, Vägförvaltningen,
Alnarps Lantbrukshögskola etc. Dessutom har gjorts
en preliminär grundundersökning 'utmed de tre sträck-
ningsal tematiken. Med ledning av denna grundunder-
sökning samt de synpunkter som framkom vid kontak-
terna med kommuner och myndigheter har ett modifierat
sträckningsalternativ framtagits, se bilaga 12. Denna
sträckning följer i största möjliga utsträckning
(motor)vägar och kraftledningar. I utredningsarbetet
betraktas denna sträckning som huvudalternativ och
kommer att bli försmål för ytterligare diskussioner
med berörda kommuner och myndigheter. För avgrenings-
ledningen till Lund samt för passagen förbi Alnarp
studeras två alternativ, se bilaga 12. Överförings-
ledningen anknyter till det lokala fjärrvärmenätet
i Lund vid hetvattencentralen norr om Fjelievägen och
till nätet i Malmö vid Utklippans hetvattencentral
alternativt Öresundsverket.

För huvudalternativet gäller följande ledningslängder:

Barsebäcksverket - Flädie

Flädie - Utklippan

Flädie - Lund

12,6 km

13,3 km

25,9 km

k,3 km

Förläggning i
Lommabukten

Ett alternativ har även undersökts med förläggning av
ledningen på havsbotten i Lommabukten. Avståndet mel-
lan Barsebäcksverket och Utklippan skulle härvid bli
ca 10 km kortare än i huvudalternativet. Om avgrening
till Lund kan ske från en punkt i Lommabukten blir derna
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ledning ca 7 km längre än i huvudalternativet. Om
avgrening inte k?n ske måste en separat ledning
mellan Barsebåcksverket ch Lund byggas. Inbespa-
ringen i ledningslängd i.lj.r således inte stor och
om en separat ledning måste byggas till Lund blir
den totala ledningslängden större. Förläggning av
naturgasledningar i vatten är enligt litteratur-
uppgifter '.ner än dubbelt så dyrt som förläggning
på land. For f järrvärmeledn" A-jar torde kostnads-
differensen mellan landiörläggning och förläggning
i Lornmabukten bli större än för naturgasledningar
bjroende på problem med isolering, expansionulyror
etc. Detta förläggningsalternativ har därför avförts
från diskussionen.

. Markintrång Bredden på de markområden som behöver tas i anspråk
för ledningen kan efter en mycket preliminär upp-
skattning sammanställas enligt följande:

Förläggning

ovanjord i dike i kulvert

Markintrång under
byggnadstiden 25 m

Bestående mark-
intrång 15 m

35-ZJO m 40-50

20-25 m

0

För kulvertförläggning har ej markerats något be-
stående icarkintrång. Det bör dock påpekas att olägen-
heter kan uppträda även efter färdigställandet, t ex
skador vid eventuella reparations- och underhålls-
arbeten, grundvattenstörning etc.

Bedömningen av markintrånget har vid sidan av de
miljömässiga bedömningarna varit av avgörande be-
tydelse vid val av ledningssträckning. I huvudalter-
nativet går ledningen mestadels utmed vägar och kraft-
ledningsgator där betydande intrång redan gjorts.

Som rxpmpel på förläggning av ledningar av denna typ
kan nämnas att man utmed en motorväg utanför Sofia i
Bulgarien har byggt en 5 km lång ovanjordsförlagd
fjärrvärmeledning bestående av två rör med diametern
1,2m.

I . J
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PUMPSTATIONER

C

G

För transport av hötvattnet i ledningssystemet kravs
ett antal pumpstationer. Dessas antal är beroende av
vattenhastighet och konstruktionstryck för lediiiiigen.

Av tekniskt-ekonomiska skäl bör pumpstationer i förs-
ta hand placeras i Barsebäck, Malmö och Lund, där
närhet till säker elmatning finns och byggnader av
andra skäl ändå måste uppföras. Emellertid kan, be-
roende på vilken vattenhastighet som visar sig vara
optimal, en fjärde pumpstation erfordras i Flädie
för att begränsla ledningens erforderliga konstruk-
tionstryck. I det alternativ som presenteras i denna
lägesrapport förutsätts fyra pumpstationer.

För att överföra en bestämd värmeeffekt vid givna
fram- och returledningstemperaturer krävs et*- bestämt
vattenflöde. Med given rördiameter får vattnet en
bestämd hastighet. Tryckfallet i ledningen och erfor-
derlig pumpeffekt, som båda ar beroende av vatten-
hastigheten, är därmed också givna.

Den ledningsdimension väljs för vilken kostnaden för
pumpinstallation, pumparbete och rörledning blir
lägst. Vid optimeringen måste hänsyn bl a tas till
tekniska restriktioner, t ex standard för rördiamet-
rar och ventiler, risk för korrosion/erosion vid höga
vattenhastigheter m m.

Den optimala vattenhastigheten för det aktuella pro-
jektet har ännu inte slutgiltigt beräknats, varför
tills vidare 2,5 m/s valts, grundat på tidigare er-
farenheter. Den totala pumpeffekten uppgår härvid
till 8,5 MWö.

8

C



20

10 MÖTTAGNINGS STAT1ONER

Behov av värme-
växlare

C

Vattenför-
sörjning^

C

Inmatning till
Lund och Malmö

Fördelarna med värmeväxlare mellan överförings-
system och distributionsnät är bl a följande!

- Överföringssystemet och distributionsnäten
kan tillåtas ha olika temperatur och tryck.

- Regleringen blir enklare.

- Systemen kan göras oberoende av varandra
med avseende på vattenkvalitet, vatten-
expansionssystem och statisk tryckhållning.

Bland nackdelarna kan nämnas:

- Kostnader för värmeväxlare tillkommer.

- Hetvattentemperaturen måste väljas så mycket
högre som motsvaras av temperaturdifferensen
i värmeväxlarna mellan returvattnet till
Barsebäcksverket och ingående returvatten
från distributionsnäten. Energiutbytet i
Barsebäcksverket försämras på grund av den
höjda hetvattentemperaturen.

Med hänsyn till risken för korrosion/erosion kommer
sannolikt totalavsaltat vatten att användas i över-
fö ringsledningarna.

Erforderlig vattenvolym i det presenterade alterna-
native t är ca 60.000 n?.

Vattenförsörjningen kommer antagligen att ske med
vatten från sydvattenledningen.

Inmatning av värme till Lund kommer att ske vid het-
vattencentralen norr om Fjelievägen.

Inmatningen till Malmö avses ske via den dubbla
800 mm-ledning som byggts från Lundavägen fram till
UfckLippens Fjärrvärmecentral. De två ledningarnas
kapacitet vid framledningstemperaturen 120°C Sr ca
700 MVV. En förutsättning för inmatning av vattnet
i det centrala fJHrrvärmenätet är en planerad 800 mm-
ledning i Ö Fäladsgatan - över Bulltofta flygfält
fram till Rosengård. Utklippans fjärrvärmecentral
kan inte användas samtidigt som matning sker från
Bvt med hänsyn cill ledningskapaciteten. En tredje

i- -
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huvudledning från Utklippan via hamnområdet in mot
centrum har dock diskuterats.

Reserv- och
toppeffektbehov

G

I Lund kommer topp- och reserveffekt i form av het-
vattenpannor att byggas i anslutning till befintlig
hetvattencentral norr om Fjelievägen.

Med principen reserv för största värmeproducerande
enhet i fjärrvärmesystemet måste Malmö år 1990 lo-
kalt ha en produktionskapacitet av 1.500 M¥v, varav
7OO MWV är reserv för Barsebäcksverket. Nuvarande
kapacitet uppgår till ca 950 MWV inklusive Rörsjö-
verket som dock knappast är lönsamt att ha i drift
år 1990. Borträknas Rörsjöverkets 150 MWV, krävs
således ytterligare ca 700 MWV i produktionskapa-
citet. Preliminärt har en anläggning med hetvatten-
pannor, lokaliserad till Malmös södra delar, bedömts
vara ett lämpligt sätt att klara reservfrågan.

Det har även diskuterats att göra en avtappning på
Gi6-turbinen vid Öresundsverket i Malmö. Om detta
sker kan en viss del av reserveffektbehovet i Malmö
täckas därifrån.

O

o

ä :
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1 1 MILJÖASPEKTER

Luftföroreningar

C

c

Kylvatten-
utsläpp

Fjärrvärmeutvecklingen i Lund och Malmö med produk-
tionen koncentrerad till ett fåtal anläggningar har
starkt medverkat till att minska luftföroreningarna
inom tätorterna. Genom värmeöverföringen från Barsebäcks-
verket kan emellertid är 1990 ii50,000 ton eldningsolja
per år ersättas av leveransen därifrån. Detta innebär
även vid användning av lågsvavlig olja (1 viktsprocent)
en minskning av svaveldioxidutsläppet i atmosfären av
9.000 ton/år.

Genom värmeavtappningen kommer som tidigare nämnts
utnyttjningen av reaktorns termiska effekt att öka
från 33 # till ca 60 #, vilket medför att kylvatten-
utsläp>j«?t frän Barsebäcksverkets tredje aggregat kom-
mer att minska i motsvarande grad.

Landskapsbilden

C

o

Skador under byggnadstiden på skog och vegetation
kommer att uppstå i samtliga tre förläggningsalter-
nativ, dock mest vid kulvertförläggning. Dessa skador
torde dock vara av övergående natur.

Kulvertförläggning kommer inte att ga någon bestående
inverkan på landskapsbilden. De enda undantagen är
de platser där ledningen passerar genom skog, över åar
och större bäckar, samt de inspektionsbrunnar som
måste finnas med några hundra meters mellanrum.

Dikes- eller ovanjordförläggning kommer att; påverka
landskapsbilden. Denna påverkan kan dock begränsas
genom lämpligt val av ledningssträckning, skyddsval-
lar, färgsättning samt skyddsplantering av buskar etc.
Mycket talar för att ledningsutförandet bör bli en
kombination av de tre olika förläggningstyperna. Den
stora kostnadsdifferensen tillsammans med tekniska
problem och risk för förlängda driftavbrott, gör att
utförande med kulvert främst bör begränsas till sär-
skilt miljökänsliga områden.

Vattenläckage,
trafikolyckor
etc

Konsekvenserna av ledningsbrott och därmed samman-
hängande problem vid läckage av hetvatten och de åt-
.gärder som måste vidtas i samband härmed har ännu ej
hunnit studeras. Detta kommer at-t göras under hösten.
Med ledning av mer än 20 års erfarenheter från fjärr-
värmenäten i bl a Malmö och Västerås vet man dock att
sannolikheten för stora ledningsbrott är mycket liten.

i



.1

23

c Radioaktivitet

Genom att I etlni tigpn pä länga sträckor Lämpligen kan
gä parallellt HUM I tn<> torvägen måste man i alternativen
mod dikes- o Lier ovanjordsförläggning bonkta riskot.
för trafikolyckor, dels med hänsyn till trafikanterna,
dels med hänsyn till själva ledningen. Genom att läg-
ga returledningen med 70-gradigt vatten närmast vägen,
val av lämpligt avstånd från vägen samt genom lämp-
lig utformning av skyddsvallar bör dock dessa problem
kunna bemästras.

Fjärrvärmesystemet kan ej förorsaka någon spridning
av radioaktivitet från kärnkraftverket. Vid normal
drift kommer ett läckage i värmekondensorn att med-
föra att vatten läcker från fjärrvärmeledningen in i
kondensorn, eftersom trycket där är lägre än i fjärr-
värmeledningen. Störningar som leder till kvarvarande
tryckbortfall i fjärrvärmeledningen eller tryckökning
i värmekondensorn kommer att leda till reaktorstopp
med avstängning av eventuell läckageväg som följd.

O

c
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Allmänt

HKKORDKHLJGA TILLSTÅND

Hetvattenledningen med dess tillbehör kommer att bli
en anordning som i många avseenden kan jämställas med
ställverk och elledningar. Även handläggningsordning-
en kommer att uppvisa betydande likheter. Gemensamt
är givetvis att full samverkan skall ske mellan pro-
jektören/byggherren, samhällets planerande och till-
ståndsgivande myndigheter, sammanslutningar o dyl
samt allmänhet. Denna samverkan bör ske genon? all-
sidig information i båda riktningarna på sä tidiga
stadier som möjligt.

Byggnadslagen Lokaliseringen - och i viss mån utformningen - av
ställverk och elledningar prövas av myndigheterna
främst vid fastställelseprovning av förslag till
stadsplan respektive i koncessionsförfarande enligt
1902 års lag. Någon direkt motsvarighet finns ej
förskriven för hetvattenledningar. Ledningen skall
dock inpassas i de översikts- och detaljplaner som
upprättats eller kommer att upprättas för berörda
områden. Vidare torde byggnadslov - och därmed sam-
manhängande dispenser - erfordras i större utsträck-
ning för hetvattenledningen än för ställverk och el-
ledningar.

Byggnadslagens § 136 a, som reglerar Kungl Maj:ts
lokaliseringsprövning av viss betydelsefull indust-
riell och liknande verksamhet, är inte uppenbart
tillämplig för hetvattenledningen. Det måste dock
vara av största värde om projektet på ett tidigt
stadium får den allsidiga och övergripande prövning
som förutsätts i nämnda paragraf. Den obligatoriska
ansökningen om prövning av Barsebäcksverkets tredje
aggregat bör därför utvidgas att omfatta även het-
vattenledningen.

Naturvårdslagen Hetvattenledningen kommer att beröra områden för
vilka utfärdats särskilda bestämmelser till skydd
för landskapsbilden. Även inom andra områden kan led-
ningen vid ovanjords- eller dikesförläggning komma att
|ji°ui'i'l;,i landskapsbilden. L första fallet krävs läns-
styrelsens tillstånd och i båda fallen skall läns-
styrelsens föreskrifter inhämtas beträffande åtgär-
der för att begränsa eller motverka skada på landskaps-
bilden.

Väglagen Åtskilliga allmänna vägar kommer att beröras av led-

t 'i
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ningen. För framdragandet såväl inom vägområdet som
invid detta krävs länsstyrelsens tillstånd liksom
ett intimt samarbete med vägverket.

Övrig lag-
stiftning

C

Åtskillig lagstiftning utöver den som berörts ovan
kommer att behöva tillämpas för inhämtandet av er-
forderliga tillstånd och medgivanden från såväl
instanser som bevakar allmänna intressen som från
markägarna och motsvarande.

Beroende på utförandet av ledningen kan t ex miljö-
skyddslagstiftningen, fornminneslagen, försvarslag-
stiftningen och vattenlagen bli aktuella. I den mån
frivilliga uppgörelser med berörda markägare om er-
forderliga rättigheter och ersättningar ej kan träf-
fas kommer expropriationslagen och ledningsrätts-
lagen att behöva utnyttjas.

C

o
"
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Enligt vad som tidigare nämnts har tyngdpunkten i
arbetet med Sydvärme-projektet hittills lagts på den
tekniska sidan. Underlaget för de ekonomiska beräk-
ningar, som kommer att redovisas nedan, inrymmer
därför på nuvarande stadium en relativt stor osäker-
het. Utredningens resultat blir som en följd härav av
preliminär natur och avsikten är att göra en nog-
grannare ekonomisk genomgång under höstens lopp. Den-
na kommer då bl a att innefatta optimeringar av
olika parametrar i samband med val av ledningsaltor-
nativ. En sådan optimering har alltså inte kunnat
ske i nuvarande beräkningar, som istället baserats
på en tänkbar och realiserbar kombination av tekniska
antaganden, vilket därmed inte utesluter att ett
gynnsammare alternativ kan finnas.

Beräknings- De ekonomiska beräkningarna har baserats på ett
princip totalekonomiskt betraktelsesätt. Detta innebär att

hänsyn ej tagits till ägareförhållande och till spe-
ciella intressen hos ingående parter. Det total-
ekonomiska synsättet utgår från ett alternativtän-
kande och innebär att endast verkliga kostnader för
olika alternativ kommer att ingå i kalkylen. Där-
igenom bortses bl a från frågor rörande prissättning-
en för el respektive värme, vilket gör att eventuella
ofullkomligheter i rådande taxor ej kommer att på-
verka resultatet av beräkningarna.

An]äggnings-

G

C

Anläggningskostnader för ledningen inklusive kostna-
der för pumpstationer, värmeväxlare och tillkommande
utrustning i Barsebäcksverket kan sammanfattas enligt
följande:

Förläggning av ledningen

Merkostnad för tur-
binen

Div utrustning vid

Ovan jord
Mkr

50

Dike
Mkr

50

Kulvert
Mkr

50

kraftverket

Pumpstationor

Värmeväxlare

Summa exkl ledningar

Fjärrvärmeledningar

Summa inkl ledningar

10

20

15

95

205

300

10

20

_12
95

215

310

10

20

i r>

95

310

405
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Genom att värmeleveransen från Barsebäck jämförs med
utbyggnader bestående av enbart hetvattencentraler i
Lund och Malmö kominor investei iiigskostnadei-na ;itt
bli väsentligt o .Lik» i de olika alternativen. Med
beaktande endast nv investeringarna i värmeproduktions-
anläggningar i Lund och Malmö, alltså frånsett lokala
ledningsnät m m, erhålls förljande investeringar åren
1975-2000:

Tillkommande anslutningsvärde: Lund 280 MW,

Hetvatten-
centraler

Hetvatten-
ledning från
Barsebäck

Malmö 1. 300 MW,,

Totalt 1 .580 MW,,

Alt 1 Alt 2

Värmelev från
Enbart het- Barsebäck
vattencentraler Ovan jord Kulvert
Mkr Mkr Mkr

110 90

205

90

310

C

o

Tillkommande
utrustning i
Barsebäck

Pumpar, värme-
växlare m m

110

60

390

60

495

I altarnativet med värmeleverans från Barsebäck till-
kommer dessutom investeringar i andra kraftverk för
att ersätta bortfallet av elproduktionen. Dessa kan
uppskattas till ca 300 Mkr.

1
t-
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Övriga rörut-
sii t tningar

C

De ekonomiska beräkningarna har i övrigt baserats på
följande antaganden:

KalkyJ ränta

Avskrivningstid

Oljepriser

Ledningsförläggning

Anläggningskostnad för
ny kärnkraft

Rörlig kostnad i kärn-
kraftverk

Anläggningskostnad för
hetvattencentraler

Prisnivå

10 io

25 år

15-35 kr/Gcal (variabel)

ovan jord alt kulvert
(hela sträckningen)

2.000 kr/kW

0,8 öre/kWh

100 kr/kW

våren

i C

c:

Tillgängligheten för Barsebäcksverket har för fullt
inkört aggregat satts till 85 $ under icke revisions-
tid. Med hänsyn till sämre tillgänglighet under in-
körningsskedet samt någon haveririsk för hetvatten-
ledningarna har den för perioden genomsnittliga till-
gängligheten för värmeleverans i Lund respektive Mal-
mö satts till 80 $. Därtill kommer årlig revision i
Barsebäck om 8 veckor.

Observeras bör att samma tillgänglighet har ansetts
gälla för samtliga kärnkraftverk och är alltså inte
betingad av att värmeavtappningen tillkommit. Det
har alltså inte här antagits att värmeavtappningen
i sig kommer att sänka turbinens tillgänglighet.

Beträffande ledningens utförands gäller att beräkning-
arna har baserats på renodlade alternativ där en för-
läggning helt ovan jord jämförs med kulvertförlägg-
ning hela sträckan. Olika kombinationer av lednings-
utförandet kan intorpoleras ur redovisade beräknings-
resultat .

Ncsultat Värdet av en värmeöverföring från Barsebäcksverket
bestäms utifrån kostnaderna för de alternativa pro-
duktionsmöjligheter som är tillgängliga. Som tidigare
nämnts utgörs dessa alternativ i föreliggande beräk-

H
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ningar av en fortsatt utbyggnad av hetvattencentra-
ler i såväl Lund som Malmö. Jämförelsen mellan alter-
nativen har omfattat en 25-årsperiod med början år
1982, vilket är den tidigast möjliga drifttagnings-
tidpunkten för tredje aggregatet i Barsebäck.

Resultatet av beräkningarna redovisas i sammandrag
3/. i bil 13-15» Bilaga 13 visar nuvärdesberäknat över-

skott av hetvattenöverföringen som funktion av olje-
priset. Detta överskott avser den under hela 25-års-
perioden erhållna kostnadsbesparingen jämfört med
alternativa utbyggnader av hetvattencentraler. I
bilaga 1 k anges kostnadsbesparingen som genomsnitt-
lig årlig överförräntning i procent av den totala
ivesteringskostnaden. Överförräntning skall här
tolkas som den förräntning som överstiger kalkyl-
räntan, vilken uppgår till 10 #. Bilaga 15 utvisar
hur det årliga över- respektive underskottet varie-
rar under beräkningsperioden vid oljepriserna 15»
25 och 35 kr/Gcal. (15O, 250 och 350 kr/ton.)

Lönsamheten för ledningen kommer som framgår av bi-
laga 13 att bli starkt beroende av det framtida
oljepriset. En oljeprisstegring med 1 kr/Gcal höjer
exempelvis nuvärdesberäknat överskott med ca 30 Mkr.
Vid förläggning av hetvattenledningen ovan jord upp-
nås lönsamhet för oljepriser överstigande 23 kr/Gcal.
Kulvertförläggning hela ledningssträckan försämrar
resultatet med drygt 100 Mkr och flyttar lönsamhets-
gränsen uppåt ca 4 kr/Gcal till knappt 27 kr/Gcal.
Vid idag gällande oljepris, ca 30 kr/Gcal, uppvisar
ovanjordsalternativet en kostnadsbesparing relativt
hetvattencentraler på drygt 200 Mkr, vilket sjunker
till ca 100 Mkr vid kulvertförlagd ledning.

Som framgår av bilaga 1h uppvisar ovanjordsalterna-
tivet positiv överförräntning för oljepriser över-
stigande 23 kr/Gcal medan motsvarande gäller vid
27 kr/Gcal vid kulvertförläggning. Oljepriset
30 kr/Gcal ger vid ovanjordsförläggning en genom-
snittlig överförräntning på 8 $ under beräknings-
perioden, vilken med kulvertförlagd ledning sjunker
til 1 något över 3 $•

Genom att anslutningsvärdet i Lund och Malmö stiger
under beräkningsperioden kommer ledningens lönsamhet
att öka successivt. Vid exempelvis oljepriset
25 kr/Gcal blir alternativet med ovanjordsförläggning
lönsamt under samtliga redovisade är, medan man vid
kulvertförlagd ledning uppnår lönsamhet först efter
år 1995. Vid det oljepris som idag gäller, ca
3D kr/Gcal, ger båda förläggningaalternativen över-
skott under hela beräkningsperioden.
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K;ins I i gh<> t för
ändrade förut-
sättningar

G

Enligt tidigare redovisning blir värmeöverföringens
lönsamhet starkt beroende av oljeprisets framtida
nivå. Ändrade förutsättningar i övrigt kommer givet-
vis också att inverka på resultatet, ehuru denna in-
verkan blir lägre än vad gäller oljepriset. I bilaga
16 ges några exempel på vad ändrade antaganden inne-
bär för det slutliga resultatet.

Utgångsalternativet är det som framgår av bilagan och
är"bäserät"bi"ä"pS~ovanjordsförlagd ledning. Variatio-
nerna har studerats utgående från detta alternativ.

Dikesförläggning hela sträckningen sänker det årliga
överskottet"! utgångsalternativet med ca 1 Mkr/år,
vilket nuvärdesberäknat innebär ca 10 Mkr. Lönsamhets-
gränsen flyttas upp med 0,25 kr/Gcal.

Avkortning av avskrivningstiden för hetvattenledning-
en med 5 år får~relativt ïiten~iverkan. Lönsamhets-
gränsen höjs med 0,25 kr/Gcal och nuvärdesberäknat
överskott minskar med ca 20 Mkr.

Sänkt kalkylränta ger förbättrad lönsamhet för led-
ningen. Ën sänkning med 1 $ gör att lönsamhetsgränsen
sjunker med drygt 1 kr/Gcal. Detta kan vara av spe-
ciellt intresse då en sänkning av kalkylräntan i viss
mån får samma inverkan som övergång från fast till
löpande penningvärde i beräkningarna. Resultatet an-
tyder att en fortsatt inflation får gynnsam inverkan
på hetvattenledningens ekonomi.

Resultatets känslighet för ökade anläggningskostnader
för hetvattenledningarna kan~bëïysas~av~att"Ö~^~högre
kostnader flyttar upp lönsamhetsgränsen med 1 kr/Gcal.

Höjning av kärnkraftens fasta och rörliga kostnader
rôê 5^ 1Ö~$~inn^bär~cä~175~kr7G^aï~högrë"lönsamhet skräns.

Kärnkraftverkens tillgänglighet får stor betydelse
för~pröjëktëts~ïönIamhët7~Ën~höjning med 5 $ från
antagna 80 till 85 # sänker exempelvis lönsamhets-
gränsen med ca 2 kr/Gcal.

Do rintliga kraf tvfirmeverk i Malmö, Helencholins- och
Tiorsjovërkên7~faf~kraftïgt~mînikâd produktion genom
värmelveransen från Barsebäck. Detta gör att kraft-
värmeverkens lönsamhet minskar något, vilket, som
tidigare nämnts, beaktats i kalkylen. Enligt vad som
framgår av bilaga 16 hade lönsamhetsgränsen legat
omkring 2,50 kr/Gcal lägre i det fall kraftvärmever-
ken ej funnes. Nuvärdesberäknat överskott hade då
stigit med 70 Mkr. Beträffande rörsjöverkets nedlägg-
ning, se kapitel k.

il-
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Stålpriset får relativt stor inverkan på ledningens
êkönömï"da upppmot 50 $ av anläggningskostnaderna
för ledningpn (vid ovanjordsfallet) blir beroende
härav. Inverkan av 2ri # högre stålpriser, pä anlägg-
ningskostnaderna för ledning, kärnkraftverk och
hetvattencentraler, blir exempplvis att lönsamhets-
gränsen höjs med ca 2 kr/Gcal.

i C
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Det arbete som hittills utförts har huvudsakligen
gällt studium av olika tekniska lösningar medan
kostnadsberäkningar och olika ekonomiska bedömningar
gjorts mera översiktligt. De viktigaste delarna av
det arbete som skall utföras under andra halvåret

kan sammanfattas enligt följande:

- Ytterligare studier av överföringsledningens
tekniska utförande samt en noggrannare kost-
nadsberäkning för denna.

- Ytterligare studium av turbinavtappningen vid
olika temperaturer pä fjärrvärmevattnet.

- Optimering av vattentemperatur, vattenhastig-
het, ledningsdimensioner, överförd värme-
effekt etc.

- Eventuellt noggrannare grundundersökningar.

- Samråd med kommuner och myndigheter angående
ledningssträckning etc.

- Studium av lönsamheten för värmeleverans till
Landskrona och Helsingborg, samt till andra
Kommuner, däribland Burlöv, Lomma och Käv-
linge. Även uppvärmning av växthus utmed led-
ningen kan bli aktuell.

- Studium av totalekonomi, finansiering, avtals-
frågor etc.

O
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Skiss till tidplan för BVT 3/SYDVÄRME
Ci laga 2

1982 har antagits som drifttagningstidpunkt utan
hänsyn till utbyggnadsprogrammet eller myndig-
heternas tillstånd. 1982 är tidigast möjliga
tidpunkt för drifttagning.

Utredningar

(.Principbeslut klart i
Sydkraft och kommunerV

( Energiplan disk. i
. Riksdagen

Avtappningen tekniskt
klarställd

Def beslut klart i __
Sydkraft och kommuner

O
Byggstart ledning

O

Kommersiell drift

75

76

77

78

79

80

81

82

83

Utredningar

.Start programskriv
ning

-Förfrågan ut

•Upphandling av reak-
tor och turbin

<—Byggstart

Kommersiell drift

i ; ' •

I i
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Bi l a g a 4

FÖRDELNING PA OLIKA VARMEPRODUKTIONSKÄLLOR I LUND 1990.
MED LEVERANS FRAN BARSEBACK
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Bilaga 5

' \ Varmeeffekt i %
av ansl värdet
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FÖRDELNING PA OLIKA VARMEPRODUKTIONSKÄLLOR I MALMÖ 1990.
UTAN LEVERANS FRAN BARSEBACK.
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Bi laga 6

VarmeeffoM '
av ansl värdet
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FÖRDELNINGEN PA OLIKA VARMEPRODUKTIONSKALLOR I MALMÖ 1990.
MED LEVERANS FRAN BARSEBACK.



Bi l a g a 7
SYDVÀRME Principskiss för överföringssystem vid turbinotternativ Bl

BARSEBÄCK

Reaktor-
byggnad

C

Tryckh&llningskàrl
Expansionstank etc.

Pump station
med totalav- . _
sattningsanl. > N 165°C

70° C

Pumpstation L

60° C

FLÄDIE

MALMÖ

Pompstation
värmeväxlare Vy

12CPC /y

Pumpstation
värmeväxlare

60" C
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Bilaga 13

NUVARDESBERAKNAT ÖVERSKOTT AV HETVATTENÖVERFÖRING
BARSEBACK - LUND - MALMÖ SOM FUNKTION AV OUEPRISET

PRELIMINÄR

Överskott (Mkr)

c;600 - -

C
500 - -

400 - -

300 - -

200 -

C
100 -

i O

-100 - -

-200 -

! -300 -

-400 -

15 20 2 5 /

/
/

OVAN JORD

KULVERT

30 35

Oljepris

40 (kr/Gcal)



Overförräntning

20 - -

O£

»0 -

5 -

Bilaga 14

GENOMSNITTLIG ÄRLIG OVERFÖRRÄNTNING I
% AV ANLÄGGNINGSKOSTNADEN

-G
•5 -

-10 -

PRELIMINÄR

OVAN JORD

KULVERT

Oljepris

40 (kr/Gcil)

là i .là
ii • i



Bi laga 15
ÄRLIGT ÖVERSKOTT AV HETVATTENÖVERFÖRING
BVT-LUND-MALMÖ VID OLIKA OUEPRISER.

PRELIMINÄR

Ärligt överskott
(Mkr/år)

\ O

-40

-60 -

35 kr/Gcal

25 kr/Gcal

\ • AR

15 /Gcal

i -



Il' '

' % •

Resultatets beroende av ändrade förutsättningar

O

Utgångsalternativ:

Alternativ

Utgångsalternativ

Startår: 1982
Kalkylränta: 10 %
Avskrivningstid: 25 år
Anl kostn för kärnkraft: 2.000 kr/kW
Kärnkraftens tillgänglighet: 80 %
Förläggning för ledningen: ovan jord (== totalkostn 300 Mkr)

PRELIMINÄR

Differenser relativt utgångsalternatlvet
Oljepris 30 kr/Gsal

Break-even överskott Kapitaliserat
(oljepris) 1990 överskott
kr/Gcal Mkr/år Mkr
22,75 25 210

Genomsnittlig
överförräntn
%/år

8,0

-

Dikesförläggning + 0 , 2 5

Kulyertf ör läggning -1-4,00

5 års kortare avskrivn

tid (20 år) + 0,25

1 % lägre kalkylränta (9 %) - 1,25

10 % högre ledningskostnader
(330 Mkr) + 1,00
10 t högre kärnkraftkost-
nader (2.200 kr A * ) -9-1,35
5 % högre tillgänglighet i

kärnkraftverken (85 %) - 2,00

Drifttagn 1 år senare (1983) - 0,25

Ej HVK och RVK i Malmö - 2,50

25 t högre stålpriser -i- 2,00

- 1

- 12

- 2

+ 4

- 3

- 5

+ 7

0

+ 8

- 7

- 10

- 110

- 20

+ 70

- 30

- 40

55

10

70

60

+

+

- 0,5

- 5,0

- 0,5

+ 1,5

- 1,6

- 1,5

+ 2,0

+ 0,3

+ 2,7

- 2,8
o»
to
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FJÄRRVÄRME FRÅN BARSEBÄCKSVERKET

Komplettering till Lägesrapport 1974-07-01

c

o

En allmän information om utredningsarbetet beträf-
fande värmeöverföring från Barsebäcksverket lämnades
i en lägesrapport som presenterades under sommaren
197^- Lägesrapporten bifogas. Nedan lämnas en del
kompletterande uppgifter samt redovisas de viktigasto
ändringarna. Kapitelnumren nedan hänvisar till
lägesrapporten.

Kapitel 2. Frän och med hösten 197^ ingår även Lands-
krona och Helsingborg i utredningsgruppen "Sydvärme".
och har vardera en representant i såväl Styrgruppen
som i Tekniska delegationen.

Den tidigast möjliga tidpunkten för drifttagning
av det tredje aggregatet i Barsebäcksverket är 1983.
vilket är ett år senare än vad som förutsattes i
lägesrapporten. Tiden för utredningsarbetet har för-
längts, och målet är att slutrapporten skall färdig-
ställas under vår °n 1975-

Kapitel 3. I Helsingborg finns idag ett utbyggt
fjärrvärmenät, medar; ett sammanbyggt nät saknas i
Landskrona. Värmebehovsprognoserna för samtliga fyra
städer framgår av följande tabell:

Osammanlagrat anslutningsvärde i MW

Malmö

Lund

Landskrona

Helsingborg

Kapitel, 5. För Landskrona-Helsingborg gäller samma
tekniska grundprinciper som för värmeöverföring till
Malmö-Lund. Preliminärt har räknats med följande
värden för överföringskapacitet och ledningsdiametrar.

1974

1 000

250

0

275

1990

2 000

47O

225

7OO

Malmö-Lund 950 MW

Malmö 700 MW

Lund 250 MW

Landskrona-Helsingborg 400 MW

Helsingborg 300 MW

Landskrona 100 MW

1 ,2 m

1,0 m

0,6 m

0,7 m

0,6 m

O,*» m

il /

-I / •
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Den sammanlagda ledningskapaciteten blir således
1 350 MWv.

Kapitel 6. Möjlig avtappningsmängd från ett aggregat
är ca 1 000 MW . Om större avtappning önskas från
ett aggregat tvingas man att gå över från en avtapp-
ningsturbin till en mottrycksturbin. Det har därför
preliminärt förutsatts att även det fjärde aggregatet
kommer att utrustas för värmeavtappning av ca 1 000
MW och att detta aggregat kommer att drivas pa-
rallelllt med aggregat 3» Vid avtappning av 1 000 MK
frän två aggregat kommer även en viss haverireserv
att erhållas. I väntan på att aggregat k tas i drift
kommer merparten av värmebehovet i de fyra städerna
att kunna tillgodoses frun aggregn t ') eftersom värme-
behovet under denna period är relativt lågt. Man liar
ännu inte hunnit "växa i" den överföringskapacitet
ledningarna har; jämför ovan.

Kapitel 7. Även för ledningen norrut har räknats med
huvudsakligen dikes- eller ovanjordsförläggning, se
nedan - i särskilt avsnitt - gjorda kommentarer och
bifogat kartmaterial.

Expansionslyrornas storlek kommer att bli mindre än
vad som framgår av bilaga 11, och utliggningen kom-
mer att bli 10-12 m.

Kapitel 8. Kommentarer till föresLagna ledningssträck-
ningar norrut lämnas nedan.

Avståndet från Barsebäcksverket till avgrenings-
punkten in mot Landskrona är ca 17 km och härifrån
till Helsingbtrgs mottagningsstation, ca 23 km.
Från avgreningspunkten till den förutsatta mottag-
ningsstationen i Landskrona är avståndet något mer
än 2 km.

Kapitel 10. Mottagningsstationernas (pumpar och
värmeväxlar) placering har preliminärt antagits bli
vid Lundåkrabassängen i Landskronas södra del resp
vid hetvattencentralen i kv Israel i Helsingborg.

Kapitel 13. Någon utförlig lönsamhetsberäkning har
ännu ej genomförts för Landskrona-Helsingborg. En
mycket preliminär överslagskalkyl tyder dock på att
lönsamheten blir något sämre än för värmeöverföring
till Malmö-Lund, men att förutsättningarna ändå är
goda för att även "det norra projektet" kommer att
bli lönsamt vid nuvarande oljepriser.

Kapitel 14. Det arbete som utförts efter det att
lägesrapporten presenterades har främst gällt att
föra fram utredningen beträffande Landskrona-
Helsingborg till samma nivå som för Malmö-Lund,
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ytterligare studium av lämpliga Jedningssträck-
ningar samt studium mera i detalj av de tekniska
lösningarna. Förnyade ekonomiska kalkyler har ej
genomförts.

Fram till slutrapportens färdigställande kommer
vissa tekniska studier att göras beträffande värme-
försörjning till andra kommuner och till växthus
utmed ledningen. Värmeleverans från returledningen
till stora västhusanläggningar ser särskilt intres-
sant ut.

AJ Jiiifint om ledningssträckningen

c

c

Ledningssträckningen till Landskrona och Helsingborg
har studerats relativt sent. Detta förslag är något
mindre genomarbetat än förslaget till sträckning för
den södra delen. Arkitektens uppdrag att studera
ledningens inplacering i landskapet har t ex av tids-
skäl måst begränsas till att omfatta endast delen
Malmö-Lund. Det borde dock vara något lättare att
finna en lämplig sträckning för den norra delen
eftersom det här är fråga om betydligt mindre led-
ningsdimensioner, 0,7 - 0,6 - 0,4 m diameter jäm-
fört med 1,2 - 1,0 - 0,6 m för den södra delen.
Ledningarna torde p\ grund härav uppmärksammas mindre,
och de tekniska och ekonomiska förutsättningarna
för a.tt underlätta inplaceringen är större. Led-
ningens tekniska utförande framgår av lägesrapporten,
kapitlen 5» 7» 8 och 11. Ledningen föreslås till stor
del komma att följa motorvägen och kraftledningar.

Efter samråd med Vägförvaltningen har preliminärt
förutsatts, att avståndet mellan motorvägkant och
centrum av lodningsparet bör uppgå till 15-20 m.
Erforderlig arbetsväg placeras mellan ledning och
motorväg och expansionslyrorna placeras på led-
ningens frånsida i förhållande till motorvägen.

I områden invid kraftledningar har förutsatts att
ledningsparet med hänsyn till elsäkerheten under
byggnadstiden placeras ca 10 m utanför yttersta
faslinan.

Som riktvärde för avståndet mellan expansionslyrorna
har använts 500 m, och utliggningen blir härvid
10-12 m. Avståndet mellan lyrorna kan dock varieras
inom ganska vida gränser och anpassas till lokala
förhållanden.

Vinkeländring i såväl horisontal- som vertikal-
led kommer huvudsakligen att tas upp i fixpunkterna
(en fixpunict mitt emellan två expansionslyror).
Mellan fixpunkterna kan endast mindre vinkeländ-
ringar göras.

L-J.i-.i-
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1 dikes- och ovanjordsutförande ligger '.edningsparet
på glidstöd på betongfundament. Avståndet mellan
dessa är ca 20 m.

Många undersökningar över tänkbara möjligheter att
dra fram ledningen har gjorts. På kartan i skala
1:50 000 har förslaget till sträckning för säväl
den norra som den södra delen inritats jämte flera
av de alternativa sträckningar som undersökts.
Dessa alternativ har av olika anledningar uteslutits.
till mycket stor del som ett resultat av de infor-
mellt kontakter som fortlöpande hållits med berörda
kommuner och regionala myndighotei.

Di.'ii i 'ii ro » J agna sträckningen rodovisas också pa fyra
olika kartblad i skala 1:10 000. 1 do t ta fall bi-
fogas endast de för adressaten aktuella kartbladen.

Även i det nu framlagda förslaget finns olika alterna-
tiva sträckningar som synes möjliga att utföra.

Förslag till sträckning har utarbetats med hänsyn
till berörda kommuners och myndigheters av oss kända
planer. Tekniska och ekonomiska faktorer har vidare
vägts mot bl a estetiska och andra miljömässiga
synpunkter.

Som riktvärden för ekonomiska bedömningar kan anges
att kostnaden för en dikesförlagd ledning med
diametern 1,2 m är 7-8 Mkr/km och med diametern
0,6 m är 3-h Mkr/km. Vid kulvertförläggning är mot-
svarande kostnad 11-12 Mkr/km resp 5-6 Mkr/km.

Ovanjords- respektive dikesförläggning är relativt
lika från teknisk synpunkt. Det som mest skiljer
dem åt är möjligheten att inpassa ledningen i natu-
ren vilken är något större vid dikesförläggning.
Kostnaden är emellertid också något större bland
annat beroende på dräneringsproblem. I praktiken
finns dock inte någon helt renodlad dikes- eller
Ovanjordsförläggning. Oavsett vilkon förläggningstyp
man väljer kommer det i båda fallen ständigt att
förekomma glidningar dem emellan beroende på topo-
grafin och tekniska begränsningar.

1 vissa fall är dikesförläggning otänkbar från grund-
läggning s syn punk t .

Beträffande kulvertförläggning har denna som regel
endast föreslagits där man från teknisk synpunkt
tvingats till det.

'•i
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Kommentarer till föreslagen sträckning och förläggning
av ledningen

Södra delen

Utklippan - kommungränsen Burlöv/Lomma

Sträckningen är föreslagen med hänsyn till en plane-
rad utbyggnad av E 6:1 och kommande trafikplats vid
Sege å. Ledningen föreslås placerad väster om nya
vägen och på minimiavstånd från denna. Ledningen är
förlagd ovan mark av grundläggningstekniska skäl.

En alternativ lpdningssträckning har inlagts till
Öresundsverket. Detta alternativ förutsätter av-
tappning av värme frän detta verk, vilket är under
utredning, eller att utrymmena vid Utklippan ej är
tillräckliga.

Kring Alnarp

Alternativen är ungefär likvärdiga. Huvudalternativet
är på en del av sträckan lättare att inpassa i omgiv-
ningen och dessutom kan en eventuell värmeavtappning
för växthusen vid Alnarp lättare anslutas.

Öster om Lomma tätort

O

o

Här föreslås ledningen ligga i dike mellan Malmö-
vägen och planerad sträckning av väg 110. Skydds-
vall för ledning och bullervall för väg bör kunna
kombineras. En förläggning mellan nya väg 110 och
motorvägen utmed befintlig kraftledning är också
tänkbar.

Vid Vinstorpsvägen (väg 896) vinklar fjärrvärmeled-
ningen av mot motorvägen för att sedan fortsätta
längs denna.

Lomma - Trafikplats vid Flädie

Ledningen föreslås bli till större delen dikesför-
lagd men en del ligger av grundiäggningstekniska
skäl ovan mark på Ömse sidor om Höje å.

Flädie - Lunds hetvattencentral

I huvudalternativet är ledningen dikesförlagd och
går genom det öppna jordbrukslandskapet. Det för-
utsattes att arronderingsfragorna för berörda jord-
bruk skall studeras i samråd med markägare - och Lant-
bruksnämnden vid fortsatt projektering.

Alternativet är en sträckning utmed vägen Fjelie-
Lund och, på grund av bebyggelsen, i huvudsak
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på södra sidan av denna. Långsiktiga vägutbyggnads-
planer medför dock att krav rests på att ledningen
ej bör placeras närmare befintlig väg än 50 m. Even-
tuellt kommer en stor trafikplats att byggas omedel-
bart väster om växthusanläggningen.

Trafikp'.ats vid Flädie

Denna trafikplats kan komma att byggas om varför
detaljsträckningen här måste samordnas med dessa
planor.

Trafikplats vid Flädie - korsningen kraftledningsgata och motorväg

Ledningen går utmod motorvägen omväxlande i dike
och ovan mark beroende |jä terrängförhailandena.
Vid partierna ovan mark ligger dock ledningens
hjässa på vissa sträckor under motorvägens nivå.

Vid Borgeby 6:6 finns ett fornminne - Värnhög. Över-
läggningar med i första hand Landsantikvarien får
avgöra vilken ledningssträckning som här är att
föredra.

Korsningen kraftledningsgata och motorväg - gården Stubbvik

Vid Borgeby och Löddeköpinge finns alternativa
sträckningar. Huvudalternativet går längs kraftled-
ningsgatan med ledningen i huvudsak förlagd i
dike. I ett parti kring Lödde å måste ledningen
förläggas ovan mark på grund av den höga grund-
vattennivån. Passagen över ån sker med samma fria
höjd över vattenytan som vid motorvägsbron.

Ett annat parti där ledningen måste förläggas ovan
mark med hänsyn till grundvattennivån är där Kille-
bäcken rinner ut från Barsebäcks mosse.

Den alternativa sträckningen går längs motorvägen
fram till Sandskogen/Kumle där den viker av och så
småningom passerar Barsebäcks mosse. Denna sträckning
är ca 600 m längre än sträckningen enligt huvud-
alternativet.

Vid Sandskogen/Kumle blir tiotals sommarstugor be-
rörda. Passagen av Barsebäcks mosse är från grund-
läggningssynpunkt mycket besvärlig och kommer att
förorsaka stora merkostnader. Alternativet har i
huvudsak medtagits för att belysa konsekvenserna
av att söka bevara Löddeåns dalgång och Löddesborgs-
regionen så ostörd som möjligt samt för att kunna
dra den norra (Landskrona-Helsingborg) och södra
ledningen i gemensam sträckning så långt som möj-
ligt.

u.
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Garden Stubbvik - Barsebäcksverket

Ledningen förläggs i dike längs vägen förbi gärden
Saltvik. Därefter går ledningen ovan mark fram
till Barsebäcksverket.

Norra delen

Harsebäcksverket - Trafikplats vid Saxtorp

Det tekniskt och ekonomiskt bästa alternativet är
att följa vägen från Barsebäckshamn mot Häljarp och
passera väster om Järavallen på vägens östra sida.
Detta är dock från ni i 1 jö synpunkt, och med tanke pa
Järavaliens utnyttjande som rekreat ionsomrürle ett
tveksamt alternativ och har därför ej framförts
som huvudalternativ.

Det andra ytterlighetsalternativet innebär att het-
vattenledningen går längs kraftledningen ut till
motorvägen. Det ger dock en avsevärt längre led-
ningssträcka, agrara problem samt tekniska problem
vid passagen av Barsebäcks mosse.

Såsom huvudalternativ har - som en följd av vad
ovan framförts - valts ett mellanläge där man sökt
väga samman och beakta de olika motstående intes-
sena.

I

Trafikplats vid Saxtorp - Trafikplats vid Hilleshög

c

Ledningens korsning med motorvägen är inplacerad
söder om den punkt där vägen till Häljarp passerar
motorvägen, främst av miljöskäl men även därför att
stora tekniska svårigheter kan uppstå på sjösidan
om motorvägen längre norrut.

Kring Saxån placeras ledningen ovan mark på grund
av den höga grundvattennivån.

Befintliga vägportar under motorvägen vid Flygel-
tofta och Axeltofta förutsattes kunna förlängas så
att passage kan ske under ledningen.

Avgrening till Landskrona har endast visats princi-
piellt. Den exakta dragningen och anslutningspunkten
får anpassas till kommande bebyggelseplanering av
området.

Trafikplats vid Hilleshög - Övra Glumslöv

Ledningen föreslås här bli placerad på relativt stort
avstånd från motorvägen. Anledningen härtill är
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främst att en sträckning längs motorvägen bedömts
bli alltfir störande i miljön och för de kul tur-
minne smärken som finns invid motorvägen. Även från
teknisk synpunkt skulle de stora nivåskillnaderna
föranleda ökade svårigheter.

Vid gårdarna Dalhem, Almlunda och Akershäll finns
alternativa sträckningar som från teknisk och eko-
nomisk synpunkt är likvärdiga.

Den föreslagna sträckningen medför problem från
jordbrukssynpunkt. Även allmänna naturvårds- och
miljösynpunkter torde kräva att denna delsträcka
får ägnas särskild uppmärksamhet vid detaJjprojekte-
ringen.

Övra Glumslöv - Katslösa

På detta avsnitt finns två föreslagna sträckningar
som kostnadsmässigt och tekniskt är likvärdiga.
Sträckningen längs motorvägen är kanske något mer
skyddad och medför mindre problem från jordbruks-
synpunkt, men här måste hänsyn tas till en planerad
trafikapparat öster om Rydebäck.

Katslösa - Pålstorp

Huvudalternativet har föreslagits i enlighet med
principer som tillämpats för andra likartade
sträckor.

Den alternativa sträckningen - längs Landskronavägen
är från teknisk och ekonomisk synpunkt likvärdig men
bedöms olämpligare från miljösynpunkt.

s~\ Pålstorp - hetvattencentralen i kvarteret Israel

Den sista sträckan från Pålstorp in till mottag-
ningsstationen kommer ledningen med största sanno-
likhet att förläggas på konventionellt sätt i en
underjordisk betongkulvert.
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32466
Barsebäcksverket
Miljösynpunkter

FJÄRRVÄRMELEDNING OCH
LANDSKAP

FRÄN BARSEBÄCKSVERKET
TILL MALMÖ OCH LUND •

Inledning

G

Vid dragning av fjärrvärmeledningar

genom landskapet tillför man detta

ett nytt inslag. Ledningarna ut-

gör ett funktionelit och för sam-

hällsmiljön nyttigt element och

måste uppfattas som sådant. Led-

ningarnas dimensioner och övriga

tekniska förutsättningar kan komma

att stå i kontrast till landskapet

- en anpassning måste göras för att

begränsa intrång och minska påverkan

på visuell miljö.

Ledningar av liknande storlek och

utförande har hittills inte byggts

i vårt land. För att klargöra för-

utsättningarna görs ett omfattande

utredningsarbete. Det har bedömts

önskvärt att redan på ett tidigt

skede i planeringen föra fram syn-

punkter på ledningens påverkan på

landskapet. Avsikten är att vid
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Landskapet

Karta 1

S

detaljprojektering ytterligare hänsyn

och anpassning till omgivningen skall

studeras.

Ledningarna framförs frin Barsebäcks-

verket till Malmö respektive från

Flädie till Lund. Anslutning till

de lokala systemen sker i Malmös nor-

ra del vid hamnens industriområde

respektive i Lunds östra del vid het-

vattencentralen norr om väg nr 16,

Pjelievägen.

Landskapet är i allmänhet storskaligt

och öppet med mjuka, svepande linjer,

utblickarna är vida och perspektivet

långt. Markens användningssätt ger

landskapet dess karaktär: jordbru-

ket dominerar helt de öppna ytorna,

urbana inslag, bebyggelse och tra-

fikleder anvisar att området tillhör

storstadsregionen.

Spridda gårdar med omgivande vegeta-

tion utgör karaktärspunkter i land-

skapet. Riktningsgivande element är

vägar, luftledningar, trädrader och

odlingsgränser.

Området närmast Barsebäcksverket är

ett öppet, flackt kustlandskap med

betesängar, som i sin östra del över-

går i Barsebäcks mosse.

Söder om mossen höjer sig landskapet

och får sin karaktär av väl definie-

rade skogsvolyir.er. Mellan skogspar-

tierna finns öppna rum som tillsam-

mans med topografi formar ett små-

skaligt landskap.

ii"
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C

Samhällsutbyggnad

Längre söderut ger dalgången kring |

Lödde å sin prägel åt landskapets :.

flacka, låglänta ängsmarker, öster ;

om Lödde å och söderut överväger I
i

det öppna jordbrukslandskapet med ;

markerade inslag av ravinen och det :

kuperade landskapet vid Flädie. Höje [

ådalgång utgör ett säreget flackt

landskapsparti med våta betesängar. !

Landskapet höjer sig söder om ån och

får delvis sin karaktär av den ti-

digare industriella verksamheten med <

lergravar som synliga inslag. j
'j

i

Partierna vid Alnarp har utpräglad

jordbrukskaraktär med väl definierade

irslag av vegetation kring bebyggel-

sen. Längre söderut övergår land-

skapet till utpräglad strandkarak-

tär med Tågarps och Arlövs hedar.

Delar av detta område har formats

till öppen landskapspark.

Mellan Flädie och Lund präglas land-

skapet av jordbruksanvändningen.

Tillsammans med väl avgränsade frukt-

odlingar utgör spridda gårdsbild-

ningar och Fjelie kyrkby karaktäris-

tiska inslag.

Landskapet är i delar ianspråktaget

av urbana anläggningar och samhälls-

utbyggnader och nya anläggningar

planeras.

Barsebäcksverket med ställverk och

kraftledningsgata formar närmast ett

• - - - { -
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industriellt landskap, äster därom

ligger Kumle, Sandskogen och Lycke-

husen, områden med fritidsbebyggelse

som alltmer tas i anspråk för per-

manentboende.

Borgeby utgör expansionsområde för

tätorten Bjärred. Ytor på ömse si-

dor av kraftledningen kan komma att

tas i anspråk för bebyggelse. Väg-

verket planerar att utöka anslut-

ningarna till motorvägen norr om

Borgeby och eventuellt flytta tra-

fikplatsen österut.

• i

Flädie har i kommunens generalplan

angivits som utbyggnadsområde för

bostäder och industri, önskan att

tillgodose de areella näringarnas

behov medför dock att detta beslut

kan komma att omprövas.

C
Trafikplatsen vid Flädie planeras

av vägförvaltningen bli utbyggd

med ramper även norr om väg 16.

•-JJÊ

Lomma samhälle begränsas mot öster

av Malmövägen och en samhällsut-

byggnad mot norr är planerad. Mel-

lan Malmövägen och motorvägen er-

bjuds en möjlighet för ledningsdrag-

ning. Vägverket planerar en ny

regional väg i detta avsnitt.

Skulle denna komma till stånd blir

området öster om bebyggelsen förutom

av en eventuell fjärrvärmeledning ian-

språktaget av luftledning och 3 väqar.
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Kommunens generalplan anger en öst-

västlig väg mellan Malmövägen och

befintlig väg 110.

Också i avsnittet vid Alnarp plane-

ras en vägutbyggnad invid motorvä-

gen. Järnvägen tvärs Över Alnarps

område bildar med sitt läge på bank

ett markerat riktningsgivande ele-

ment.

Vid gränsen till Burlövs kommun*

över Tågarp och Arlövs hedar,

över Spillepeng och in mot Malmö

industriområde kommer ledningen i

beröring med dels nya vägar, E 6:s

förlängning in mot Malmö och dess

anslutning mot inre ringvägen, dels

med industriområdenas utbyggnad.

En betydande förändring av topogra-

fi in genom uppfyllnad planeras för

delar av de fria områdena.

B ;

o

S

övriga berörda
intressen

Mellan Flädie och Lund kommer led-

ningen i beröring med en planerad

väg nr 108. En möjlig framtida ut-

byggnad av väg nr 16 till fyrfältig

led ställer krav på att fria ytor

reserveras söder om den befint-

liga vägen. Det mest markanta

inslaget i övrigt inom detta område

utgörs av växthus invid väg nr 16.

I den fysiska riksplaneringen har

kustzonen vid Salviken och Vikhög

samt Lödde ådaIgång och Höje ådal-

gång angivits som områden av riks-
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intressen för vetenskaplig och kultu- •

rell naturvård samt för rörligt fri- ';

luftsliv. :

Området vid Alnarp har angivits som ",

kulturhistorisk miljö av riksintresse •

samt område av riksintresse för rör- :

ligt friluftsliv och som kustzon. j

Lomma kommun har i berörda avsnitt en .

jordbruksmark, som betecknats med \

klassiffrorna 8, 9 eller 10.

Ledningssträckningarna berör områden, <

som i Naturvårdsplan för M-län år 1968 j

upptagits som värdefulla ur naturvårds-;

synpunkt. Naturvårdsplanen upptar bå- \

de riksintressen och områden med en- ]

bart regionalt intresse.
I

Område 62, kustpartiet vid Salviken

samt höjden vid Gillhög. Landskaps-

bi ldmässigt värdefullt område, rik •'•

fågelfauna.

Av vetenskapliga sociala och land- ^

skapsestetiska skäl föreslås i Natur- }
'"i

vårdsplanen ett förordnande enligt ;;

19 § NVL. •:

Område 63, strandområdet mellan Vikhög

och Löddeås utlopp samt ådalen från

Kävlinge och nedströms.

"Löddeåns dalgång från Kävlinge och

nedströms är en av de mest markerade

och landskapsestetiskt mest värdefulla

slättådalarna i länet. Lokalt har

den betydelse som ströv- och fritids-

område och kan för framtiden be-

<
S

i

t

t
i

,i
i
i

• i
{

"i
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dömas bli av betydligt större soci-

alt naturvårdsvärde. Dalen bör ges

ett förordnande enligt 19 § NVL-

lagen.

Område 70. Höjeåns dalgång mellan

Lomma och Lund.

"Denna dal är en av länets flackas-

te slättådalar. Markerade fluktua-

tioner i åns vattenföring samt ett

högt grundvattenstånd i omgivande

marker har medverkat till ett brett

beteslandskap utefter ån. Området

är landskapsbildmässigt säreget och

kan efter vissa anordningar bli av

stor betydelse som ett fritidsstråk

(med behållande av beteslandskapet)

mellan Lund och kusten. Ådalen bör

få ett förordnande enligt 19 §

NVL ...".

Karta 2

O

Landsantikvarien anger vissa speci-

ellt intressanta fasta fornlämningar

och kultplatser i närheten av f jäxrr-

värmeledningen samt ett kulturhistp-.

riskt intressant landskapsparti.

1. Högar ., »,
i '• *•

F Hansen, Lunds Universitets His-

toriska Museum, redovisar 6 st,

vilket torde vara minimiantalet*

Sannolikt finna betydligt •fler"'*-

låga högar inom området. ;V: \

2. Boplats • '-,

Plintor av obestämd karaktär har?

plockats (R Petré, Lunds Univer-;

sitets Historiska Museum) '-,?'':
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3. Den sydvästra utlöparen av en

vallanläggning.

4. Milsten 1/4 M på Borgeby 13:4

m fl.

5. Hög (Svenhögarna) på Borgeby

nr 15:39.

6. Hög (Värnhög) på Borgeby nr 6.

7. Alnarp med kulturhistoriskt

värdefullt landskapsparti.

Ledningarna dras på långa sträckor

genom områden som utnyttjas för

jordbruk.

Ledningar

C

Ledningarna utgör ett tekniskt för-

sörjningssystem och dess utformning

är beroende av tekniska och ekono-

miska förutsättningar.

Ledningarna framförs huvudsakligen

i dike. Vid låga partier måste led-

ningen av tekniska skäl, dränering

etc, ligga ovan mark och i vissa

avsnitt måste ledningen läggas i

kulvert, t ex vid passager av vägar

ete.

<

En ledning består av två rör. Rö-

rens diametrar varierar i olika led-

ningsavsnitt. Dikesbredder och di-

kesdjup varierar beroende bl a på

rördiametern. Bredder och djup blir

givetvis också beroende av ledning-

ens möjligheter att följa topografin.
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Rören förankras i så kallade fix-

punkter. Mellan fixpunkterna miste

rören kunna förlängas och förkortas

beroende pi temperaturförändringar.

För att upptaga längdförändringar

utförs expansion s lyror. Möjligheter- ,',

na att ändra ledningens riktning mel-

lan fixpunkterna är små. I fixpunk- "

terna kan större vinkeländringar göras

Normalt avstånd mellan fixpunkterna

är ca 500 meter. En variation inom

vida gränser kan komma ifråga för att

smidigare anpassa ledning till topo-

grafi, vägar, odlingsgränser etc. ;

Ledningarna upplägges på stöd av

betong, med ledningens undersida

några decimeter över mark.

Ytan på rören utgörs av aluminium

av en kvalitet, som snabbt oxiderar

och blir grå. Ytans temperatur tor-

de kunna uppskattas till 10 a 15 gra-

der varmare än omgivande luft. Dess

påverkan på klimat, dimbildning etc

bedöms bli ringa. Under rören läggs

av byggnadstekniska och underhålls-

praktiska skäl en sammanhängande

sträng av t ex grus. Omgivande mark,

dikesslänt eller yta i nivå med ter-

rängen bör i första hand kunna utnytt-

jas som jordbruksmark. Om den ej är

tillgänglig för detta ändamål kan den

besås med gräs eller planteras med

buskar.

S
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För byggande och underhåll av led-

ningarna framförs en serviceväg.

Vägen kan ges karaktär av markväg.

Principer för
ledningsdragning

O

Vid framförande av ledningarna bör

utgångspunkter vara att dess på-

verkan på det visuella landskapet

bör vara så liten som möjlig och

att dess intrång på markanvänd-

ningen bör inskränkas till ett mi-

nimum .

Ledningarna bör göras så anonyma

som möjligt och markeras endast i

speciella avsnitt, där identifika-

tion är önskvärd.

C

För att i möjligaste mån minska led- '/,

ningarnas intrång i och påverkan i

på det omgivande landskapet söker

man samordna dem med övriga rikt-

ningsgivande och avskiljande ele-

ment i landskapet, i huvudsak motor- *

väg men också luftledningar, träd- :

rader, odlingsgränser etc.

En sådan förläggning bidrar också till '•,

att minska intrånget på markanvändning-p;

en, där problemen i huvudsak blir lo- "j j

kaliserade till den erforderliga

distansen mellan ledning och t ex

väg. Detta avsnitt, som normalt

uppgår till storleksordningen 15-20

ra, kan i allmänhet inte användas

för jordbruksändamål.

S



Vid passage över jordbruksmarker

söker ledningen om möjligt stöd i

ägogränser. Där sådan placering

inte kan åstadkommas bör en fördel-

ning av ägorna komma till stånd så

att lämpligast möjliga bruknings-

ytor åstadkommes.

Förläggningen av ledningen i dike

bör i allmänhet vara tillräckligt

för att skydda landskapet fiån allt

för stark påverkan. Omgivande val-

lars slänter bör utföras i samord-

ning med landskapets lutningsför-

hållande och bör i allmänhet kunna

odlas ända till sina krön. Endast

i speciella partier bör stöd i land-

skapet tillföras ledningen. Detta

kan då ske i form av det skånska

landskapets traditionella pilrader

eller i form av buskplantering.

C
Vid övergång från dikesförläggning

till förläggning ovan mark kan mas-

sor från dikesschakten användas för

att mildra det visuella intrycket

av att ledningen kommer ut ur diket.

I vissa avsnitt kan också en vege-

tation användas för samma ändamål.

Den med ledningsförläggningen föl-

jande servicevägen bör i allmänhet

ges en yta som gör att den inte mar-

keras i landskapet mot omgivande

ytor.

\i !

•i '
;

«
S
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Vägen kan i lämpliga avsnitt användas

för gång- och cykeltrafik eller ut-

nyttjas för jordbrukets behov.

Ytan på rören utgörs av aluminium,

som oxiderar till en grå ton. Mot

bakgrunden av målsättningen att led-

ningen så litet som möjligt skall

störa i landskapet bör målning av

ledningen inte komma till stånd annat

än i vissa mycket speciella partier.

Sådana partier är t ex där ledningen

är synlig endast kort tid för tra-

fikanter på motorvägen och där en

markering av ledningen kan underlätta

identifikation av det synliga före-

målet.

Delsträckor

Karta 1

! i

För djurlivet innebär ledningen tro-

ligen inte några större problem. Vid

och i närheten av Barsebäcks mosse

och Saltviksskogen finns rådjur. I

övrigt torde inom berörda områden en-

bart småvilt förekomma. Möjlighet

finns att utnyttja den fria höjden

under ledningen som passage. För att

underlätta områdets utnyttjande för

det rörliga friluftslivet erfordras

i vissa avsnitt gångbroar.

2SL§2E9êl2Y,

Inom detta avsnitt har diskuterats

två alternativa dragningar. Alter-

nativ A följer i stort sett kraft-
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ledningarna från Barsebäcksverket

med huvudriktning mot sydost. Alter-

nativ B riktar sig mer direkt mot

motorvägen och passerar norr om Kumle.

Alternativ A:s inverkan på den fysis-

ka och visuella miljön på de fria

ytorna väster om bebyggelsen måste

bedömas mot alternativ B:s intrång

på bebyggelsen vid Kumle, Sandskogen

och Lyckehusen.

Ledningen dras i båda alternativen

utmed vägen från Barsebäcksverket

mot Saltviks och Stubbviks gårdar.

Ledningen läggs i dike med vall av

sådan sektion att den inte exponerar

sig i det flackr kustlandskapet. Vid

Stubbvik förs alternativ A söderut

medan alternativ B fortsätter i ost-

lig riktning.

C

O

Alternativ A passerar Killebäcken.

En övergång vid landskapsrummets

smalaste del och därmed en samord-

ning med den befintliga vägen är

önksvärd. Söder om Killebäcken och

Barsebäcks mosse har de öppna land-

skapsrummen mellan skogen och bo-

stadsområdet alldeles speciella kva-

liteter i sina rumsbilder. Topo-

grafin är småbruten, vägen kring

skogskanten bildar med gränsen mot

betesmarken en lldeles speciell

miljö. Fjärrvärmeledningen har an-

nan karaktär än luftledningarna, som

dragits genom detta rum. Det kan
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därför vara lämpligt att låta fjärr-

värmeledningen gå genom Saltviks-

skogen.

Ingången i skogen kan lämpligen ske

i gränsen mellan lövskog och barr-

skog. Långa siktlinjer bör undvikas

och ledningen bör snarast möjligt

innanför skogsbrynet göra en vinkel-

förändring och sedan vid utgången

ur skogen göra motsvarande vinkel-

förändring för att förhindra långa

siktlinjer och att skogen synes klu-

ven från omgivningen.

m

I

Broar över ledningen på lämpliga punk-S

tei möjliggör att skogen och angrän- ;

sande ytor kan användas för sitt nu- i

varande ändamål och av allmänheten ~

utnyttjas som strövområde. ti

över de öppna ytorna från Jordbro- ,

skogen och ner mot. ån kan ledningen

bli exponerad både från Sandskogen- •

-Lyckehusen och från Borgebysidan.

Passagen av ån sker med samma fria

höjd över vattenytan som vid motor-

vägens bro. Passerandet bör sam-

ordnas med luftledningarna. Even-

tuellt kan fjärrvärmeledningen här

också samordnas med en gång- och

cykelbro. Till ledningen hörande

väg kan då få betydelse som Bjärreds

kontakt med fritidsområdena i västra

delen av Kävlinge kommun.
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Vid Borgeby bör observeras att en

tätortsutveckling även norr om kraft-

ledningarna kan komma ifråga. Där-

för bör ledningens avskiljande ver-

kan göras så liten som möjligt och

med kör- och gånqförbindelser tvärs

över.

Alternativ B innebär att ledningen

fortsätter i sin ursprungliga rikt-

ning och passerar Barsebäcks mosse

längre öster ut bortom mossens ka-

rakteristiska vegetation. Led-

ningen gör därefter en vinkelför-

ändring och följer i samma riktning

som bebyggelsegränsen. Ledningen

går över mossen synlig ovan mark.

Med tanke på den visuella påverkan

av utsikten över mossen från Kumle,

bör ledningen förläggas i dike så

snart terrängen medger detta. Even-

tuellt kan terrängjusteringar bidra

till att minska effekten av led-

ningen.

Ledningen förs därefter fram till

motorvägen, längs denna söderut

och under Lyckehusvägen. I detta

avsnitt måste viss bebyggelse bort-

tas. Tio till tolv fritidshus kan

komma i farozonen. Dessa byggnader

torde ligga inom ett område med av-

sevärda störningar från motorvägen.

En mindre justering av anläggningen

för mopedsport och av skogsbrynen

blir aktuell i detta avsnitt.

• - . i

. i
• : !

•: !
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Vid passagen av Lödde å bör en sam-

ordning mellan landsvägsbron och

ledningen komma ifråga. För att ge

ledningen ett egenvärde och för att

den skall vara lätt identifierbar

för bilisterna kan färgsättning

av ledningen med tillhörande stöd-

konstruktioner bli aktuell i detta

avsnitt.

Längre österut gör ledningen en

kringgående rörelse vid trafikplat-

sen och planerad utbyggnad av tra-

fikplatsen.

Från öster om Borgeby till söder

om Flädiekarusellen.

Vid skärningspunkten mellan kraft-

ledning och motorväg sammanförs de

båda alternativa dragningarna.

I detta avsnitt läggs ledningen i

huvudsak i dike. Motorvägen lig-

ger långa sträckor i skärning och

ledningen är då inte exponerad mot

vägen.

i i

Vid Värnhög passerar ledningen en

fast fornlämning och en till jord-

bruksfastighet hörande byggnad.

Direkt passage kan ske om högen

borttages och ekonomibyggnaden rivs.

En kringgående dragning ger möjjg-

het för hög och byggnad att ligga kvar.
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Genom ravinen och under järnvägen

kan utnyttjande av korta distanser

mellan ledningens fixpunkter begrän-

sa intrånget i landskapsbilden.

Ledningen blir här exponerad mot

motorvägen. Ingångarna i omgivande

höjder bör stödjas av terrängjuste-

ringar närmast ledningen.

I avsnittet söder om ravinen ligger

motorvägen i huvudsak i skärning.

Ledningen passerar Fjelie 21:18,

vars byggnader kan komma att bort-

tagas .

Ledningen läggs väster om befintliga

och planerade ramper vid Flädie tra-

fikplats.

Söder om trafikplatsen delar sig

ledningen med riktning mot Lund

respektive Malmö.

Från_söder_om_Flädiekarusellen till

Prästberaa.

I detta avsnitt följer ledningen

intill motorvägen. Den blir både

vid markförläggning och dikesför-

läggning väl synlig från motorvägen

medan det visuella intrycket och

silhuettverkan från landskapet i

övrigt begränsas genom motorvägens

höjdläge.
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över Höjeåns dalgång läggs ledningen

med hänsyn till den höga grundvatten-

nivån ovan jord. Genom förläggningen

intill motorvägen begränsas ledningens

inverkan på det öppna landskapet.

Söder om ådalgången förläggs led-

ningen åter i dike.

Här framförs ledningen i ett område

som tagits i bruk eller planeras för

urbana ändamål. Vid placeringen av

ledningen bör en samordning med tra-

fiklederna göras så att bästa möj-

liga effekt för miljön uppnås.

Schaktmassor från dikesgrävningen bör

användas för att öka bul1erskyddet

mot trafiklederna och visuellt av-

skärma dessa från bostadsområdena.

Från, _Sj/ane_torp_sväcjen. JÜA.
6

Alternativ C och D diskuteras.

I alternativ C förläggs ledningen

i Lommas tätortsgräns intill i ge-

neralplanen föreslagen väg, Malmö-

vägens förlängning västerut.

Ledningen förläggs i dike. Slänter-

na kan samordnas med landskapets

stora linjer och ledningen kan få

stöd i befintlig och kompletterande

vegetation.

S
L. -i



VJ3B 19

Från skärningspunkten med järnvägen

läggs ledningen utmed denna. Ovan-

jordsförläggning kan diskuteras i

detta avsnitt, då järnvägen ligger

på en markerad bank. Vegetations-

skärmen kan bidraga till förmedling

av övergången mellan slättlandskapet

och Alnarpsparken.

Till ledningen hörande väg kan even-

tuellt föras in i ett gång- och

cykelstigssystem mellan Lomma och

Arlöv respektive Malmö.

:V

Alternativ D innebär en förlägg; ing

nära motorvägarna E6 och E6 . Led-

ningen framförs runt befintlig och

planerade trafikplatser.

Motorvägarna är i huvudsak förlagda

på bank och ledningen bl i r långa

sträckor synlig från vägarna.

Ledningen blir knappast synlig från

övriga punkter i landskapet mot bak-

grund av motorvägens bank.

Från_järnyägensmgassa2e_ay_mctoryä2

Ledningen följer i detta avsnitt be-

fintliga och planerade trafikleder.

Den förlägges i huvudsak ovan jord

med hänsyn till grundvattenförhållan-

dena.

de
m
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Från Alnarps gräns vid Tågarps hed

över Arlövs hed och Spillepeng har

ledningen förlagts ca 100 m väster

om nuvarande väg 110. Avsikten är

att hit förlägga en nybyggnad av

väg E6 . Samordning meù trafikle-

derna begränsar här intrånget.

Längre söderut bör en koordinering

av ledning, terränguppbyggnad, tra-

fikleder och industriområde komma

t i l l stånd.

Från_söder_om_Flädiekarusellen_till

hetvattencentral i Lund.

Den planerade utbyggnaden av väg 16

ställer krav på distans mellan väg

och ledning. Om minimidistans från

väg väljs kommer åtskilliga bygg-

nader att beröras. Ledningen gör

också i sådan dragning avsevärt in-

tiång på jordbruksmarken och kan dess-

utom visuellt uppfattas som felpla-

cerad.

\ C Ett läge längre söderut och i huvud-

sak intill fastighetsgränser har

föreslagits. Ledningen föres söder

om Lilleby, söder om fruktodlingen

på Fjelie 7:9 och söder om växthusen

på stadsäga 1263, därefter under väg

16 och österut mot hetvattencentralen.

Ledningen förläggs i dike och b?

kunna ges ett sådant höjdläge att

I --;
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det visuella intrycket blir ringa.

Dikesvallen kan anpassas t i l l land-

skapets linjeföring.

Malmö 1974-12-05

VBB VATTENBYGGNADSBYRÄN

Thorvald Pedersen
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c
Illustrationer

Sektionerna har valts i karakteristiska snitt.

Principperspektiven söker illustrera typfall, é

i

Landskapsperspektiven visar ledningen i land- f
skåpet sedd från punkter, som trafikeras av i
ett stort antal människor. \
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1. FÖRBI SALTVIKSGARD PÂ GILLHÖGS SYDSLUTTNING

Ledningen i dike.

-'.'"'." \

2. GENOM SALTVIKSSKOGEN

I detta fritidsområde ordnas särskilda gång-

broar, som också kan nyttjas av vilt.

3. ÖVER LÖDDE A VID BORGEBY RENINGSVERK

h' .
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ÖVER SÖDRA DELEN AV BARSEBÄCKS MOSSE

Den ovanjordförlagda ledningen påverkar ut-

sikten över mossen för några av de lågt

liggande husen.

ÖVER LÖDDE A INVID E6

Ledningarna exponeras under kort tidsperiod

för motorvägsbilisterna. En målning av rör

kan underlätta identifikation.

O

iniiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim

i • i

6. E6 I PLAN MED OMGIVANDE MARK

Ledning läggs i grunt dike och en vall mc 3

serviceväg på toppen anläggs på motorvägs-

sidan. Fälten odlas ända fram till ledningen.

Avstånd mellan väg och ledning varierar bero-

ende på vägens krökning i förhållande till

ledning.



7. E6 I SKÄRNING

Dikesförläggning är motiverad, då ledning-

en annars framträder starkt i de dominerande

kullarna.

IfrnJiftiflTiWHiiiiiiiiiiiii'

8. E6 PA BANK

Ledning ligger i grunt dike. En vall ger

insynsskydd från motorvägen. I silhuett

underordnas ledningen motorvägen.

9. HÖJEANS DALGANG

Ledningar läggs ovanjord över de flacka

strandängarna. Eventuellt skyddsräcke på

motorväg.

,; i
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10. ÖSTER OM LOMMA, VÄSTER OM FÖRESLAGEN VÄG 110

Ledningen samordnas med en bullervall mellan

den föreslagna väg 110 och den befintliga

Malmövägen.

C

11. ÖSTER OM LOMMA, ÖSTER OM FÖRESLAGEN VfiG 110

Ledningen förläggs till området mellan E6

och den föreslagna väg 110.

12. FÖRBI ALNARP ALT C MED VALL

-1
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13. FÖRBI ALNARP ALT C UTAN VALL

14. FLÄDIE MOT LUND

Ledningarna läggs i diken med vallar på

ömse sidor. Pilerader förstärker dragning-

en i det flacka landskapet.
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Principperspektiv

1. PASSAGE AV AAR

Vid passage av åar lyfts ledningar till

samma fria höjd över vattenytan, som när-

liggande vägbroar har.

Ledningar är självbärande över ca 20 m.

Där så erfordras placeras stöd i än. Ser-

vicevägarna avslutas med vändplatser. I

alternativet med övergång av Lödde å vid

Borgeby reningsverk kan en ging- och cykel-

bro knyta samman Bjärredomradet med kustpar-

tierna i Rävungs kommun.
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2. PASSAGE AV VÄGBANK

Q.

Q.

Ledningar tryekes igenom korsande bankar.

Om dessa är höga dragés servicevägen på

bro över ledningen och ut till landsvägen.

I annat fall anslutes servicevägen direkt

till landsvägen.

ä r 1 •
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3 . EXPANSIONSLYRA UTE PÄ FÄLT

C
Lyrorna, som har ca 10 m utsvängning från

ledningen, förekommer normalt på ca var

500:e meter. Mindre distanser kan före-

komma och strävan Sr att så långt möjligt

placera dem på i omgivningen naturliga

punkter.

Där en lyra ligger utan annat stöd i ter-

rängen kan den förankras med t ex en träd-

grupp av den typ, som normalt förekommer i

landskapet.

;? I
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e

4. PASSAGE AV VÄG I PLAN MED TERRÄNGEN

Passager av väg i plan med omgivande terräng

utgör en naturlig plats för expansionslyra.

I' ;
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Landskapsperspektiv
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i C

1. ÖVER KILLEBÄCKEN OCH INGANG I SALTVIKS-
SKOGEN

•Ü G

O

Vid passage över Killebäcken måste ledning-

en på grund av den låga marknivån ovanjord-

förläggas / för att sedan genom skogen föras

fram i dike utan omgivande vallar. Skog

återplanteras efter anläggningen, så nära

ledningen denna tillåter. Vid ingången till

skogen formas marken till en mjuk slänt, som

visuellt stöd för ledningen.
'4
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2. ÖVER LÖDDE A VID BORGEBY RENINGSVERK

över de blöta strandängarna förläggs led-

ningen ovan jord och över ån lyfts den till

erforderlig passagehöjd för fritidsbåtar.

Den kommer härvid att markera sig i det

flacka landskapet, men finner viss förank-

ning i kraftledningarna och i Borgeby tegel-

bruk.

• i !
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3. LÄNGS SÖDRA KANTEN AV BARSEBÄCKS MOSSE
OCH KUMLE

över den södra kanten av Barsebäcks mosse

finner ledningen, i alternativ B, stöd i

vegetationen och den högre marknivån i Kum-

le. Där markförhållandena tillåter förläggs

ledningen i dike. överskottsmassor nyttjas

för att forma marken vid övergång från ovan-

jord till dikesförläggning.

Luftledningarna och fjärrvärmeledningen har

skilda karaktärer. För att undvika barriär-

effekt och alltför stort intrång i mossens

speciella landskapsbild bör fjärrvärmeled-

ningspapsage ske 1 mossens södra kant.

.t
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4. FRÄN VÄRNHÖG MOT RAVIN OCH JÄRNVÄG

Från Värnhög följer ledningen slänten ned
mot järnvägen och passerar under denna.
Söder om järnvägen terrasseras ledningen
upp t i l l motorvägens nivå i det kuperade
området. Viss terrängjustering torde bli
nödvändig.

d i
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5. LÄNGS E6 SÖDER OM STORA KANNIKAN

C
Ledningen blir exponerad för bilisten.
Dragningen samordnar visuellt ledning
och väg. Dike och vall förankrar led-
ning i landskap.
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6. FRÄN VÄG ÖVER ÅKERMARKEN NORR OM PR&ST-
BERGAVIADUKTEN

Jordbruksmarken ligger huvudsakligen i nivå

med motorvägen. Ledningen lägges i dike med

vallar på ömse sidor. På vallen mot motor-

vägen dragés den som markväg utformade ser-

vicevägen. Vallen mot fälten odlas till

krönet. Vid expansionslyrorna planteras

trädgrupper av den typ, som normalt förekom-

mer i landskapet.
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7. FRAN AKARPSVA'GEN MOT JÄRNVÄGEN FÖRBI ALNARP
MED VALL

Förbi Alnarp underordnas ledningen visuellt

järnvägsbanken, överskottsmassor från dikes-

schakten formar en odlad vall, som också ger

cyklister visst vindskydd, om ledningen i

detta avsnitt inordnas i en cykelled från

Lomma till Malmö respektive till Arlövs in-

dustriområde .

i; . i
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8 . FRÄN FJELIEVÄGEN SÖDERUT ÖVER LUNDASLÄTTEN

Ledningen dragés genom öppet landskap.

Genom att anlägga en traditionell pilevall

kan ledningen ges stöd i omgivningen.

Ledningen följer i möjligaste mån fastighets-

gränser.

Måttliga rördimensioner på ledningen mot

Lund och dikesförläggning bidrar t i l l möj-

ligheterna att dölja den i slättlandskapet.
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FJÄRRVÄRMELEDNING OCH LANDSKAP

FRÅN BARSEBÄCKSVERKET 1974-12-02
TILL MALMÖ OCH LUND VBB 32466

I : " '



JUARREI

X

v
W;

* * & . • • / , %

3

r
A V, /

.110,

, t _

î

i ^ S ^ ^

~i~" ' l t " " *-"-'•".••vîîjl^u"•;>;.'" V!J"\T.7"~

3 KM



KRAFTLEDNING

BEFINTLIGA VÄGAR

PLANERAD VÄG

— JÄRNVÄG

MååMMå:±XZJTi^'JiÈ,simi..LJ>^î

HÄVDADE INTRESSEN

ENL. NATURVÂRDSPLAN M-LÄN

• 1 FASTA FORNLÄMNINGAR

KULTURHISTORISKT INTR. MILJÖ

FJARRVARMELEDNING OCH LANDSKAP

FRAN IARSEBÄCKSVERKET 1974-12-02
TILL MALMÖ OCH LUND VBB 32466

h


