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1 . SAMMANFATTNING

Denna rapport utgör en kortfattad redovisning
av hittills utförda tekniska och ekonomiska utred-
ningar om värmeleverans från Ringhals kärnkraft-
verk till fjärrvärmenäten i Göteborg. Den
aktuella värmeleveransen av nominellt 750 MW värme
medför en nedsättning av elproduktionen i Ringhals
med 150 MW el.

Relativt ingående tekniska undersökningar visar
att värmeuttag från turbinerna inom block 3 och
block 4 i .Unghals bör kunna lösas på ett tekniskt
tillfredsställande sätt.

Framtagna principkonstruktioner för de två värme-
överföringsalternativen, ledning eller fartyg,
visar att de tekniskt kan genomföras. Alternativet
med fartyg kräver ytterligare utvecklingsinsatser
medan ledningsalternativet i princip skulle kunna
byggas med för dagen känd teknik. Vissa komplet-
terande utredningar erfordras emellertid eftersom
en så lång och stor hetvattenledning inte byggts
tidigare. . -

Erforderliga investeringar uppgår till ca 1,6-2,1
miljarder kr i 1979 års penningvärde och exklu-
sive byggränta. Det lägre beloppet avser investe-
ringar för fartygsalternativet och det högre
beloppet investeringar för ledning förlagd i
tunnel. Motsvarande investering för ledning ovan
jord uppgår till ca 1,8 miljarder kr. Tas hänsyn
till byggränta ökas skillnaden i kapitalbehov
mellan fartygs- och ledningsalternativen. Drift-
och underhållskostnaderna är däremot lägre för
ledningsalternativen än för fartygsalternativet.
Årskostnaderna kommer därför att i stort sett bli
desamma för fartyg och ledning ovan jord, dvs
ca 450 Mkr/år vid stadium 1990 och ca 350 Mkr/år
vid stadium 2010 uttryckt i 1979 års penningvärde.
En totalekonomisk kostnadsjämförelse visar att
överföringsalternativens ekonomi ligger så nära
varandra att alternativen ur ekonomisk synpunkt
får anses vara likvärdiga. Påpekas bör emellertid
att fartygsalternativet innehåller en större grad
av osäkerhet jämfört med ledningsalternativet.



Båda projekten är i hög grad utvecklings- och
pionjärprojekt i stor skala. Trots att stora
ansträngningar och resurser lagts ned i utred-
ningsarbetet för att klarlägga dess tekniska
genomförbarhet och ekonomi kvarstår dock osäker-
het om det tekniska och ekonomiska risktagandet.
Den ökade tekniska komplexitet i kärnkraftblockens
utförande och -drift som en värmeavtappning inne-
bär kan medföra oförutsedda problem. Dessa kan
leda till en större nedsättning av drifttill-
gängligheten för produktionen av el och värme än
vad som framkommit och kostnadsberäknats i ut-
redningen. Man kan inte helt utesluta risken
för att kärnkraftanläggningens funktion kan
äventyras genom de ingrepp som måste göras vid
en värmeavtappning. Det kan nämnas att en
procents försämrad drifttillgänglighet innebär
ett elproduktionsbortfall hos båda de berörda
kärnkraftblocken motsvarande ett sammanlagt
värde av ca 25 Mkr årligen.

Gjorda antaganden om den framtida pris- och
kostnadsutvecklingen för bl a bränslen, eltaxor,
material och löner får stor inverkan på kalkyl-
resultaten. Då projekten är mycket kapitalinten-
siva och då de jämförs med ett mindre kapital-
intensivt alternativ, koleldad hetvattencentral
i Göteborg, får vald räntenivå och avskrivnings-
tid stor betydelse för de ekonomiska resultaten.

En approximativ beräkning av produktionskostnaden
för hetvatten i en koleldad hetvattencentral på
Flatholmen i Göteborg, räknat över en 20-årsperiod,
visar följande:

under första 10-årsperioden ger
koleldning lägre kostnad

under andra 10-årsperioden ger
koleldning och Ringhalsvärme ungefär
samma kostnad.

Denna jämförelse visar nödvändigheten av att
värdera å ena sidan höga investeringar och rela-
tivt låga driftkostnader samt å andra sidan låga
investeringar och relativt höga driftkostnader.
Tillgången på investeringskapital får därför stor
betydelse i valet mellan olika lösningar.

* * * *



Uttag av värme från kärnkraftaggregaten 3 oqh^4
i Ringhals och överföring av värmen till Göteborgs
fjärrvärmenät är möjlig från teknisk synpunkt vare
sig överföringen sker i ledning eller med fartyg.
Jämfört med konventionell eldning i Göteborg av
fossila bränslen innebär utnyttjning av Ringhals-
värme en minskad miljöbelastning i Göteborg och
västra Sverige.

Med gjorda antaganden är emellertid kostnaden för
Göteborgs uppvärmning större om Ringhalsvärme
väljs framför lokal eldning av kol i Göteborg.
Dessutom krävs dubbelt så stor investering om
Ringhalsvärme väljs.

Stockholm och Göteborg i augusti 1980.98

Berndt Naesström Sven Lavemark V
Statens Vattenfallsverk Energiverken i Göteborg



2. BAKGRUND

Sedan 1974 har utredningar bedrivits beträffande
möjligheten att genom ombyggnad av kärnkraftblocken
3 och 4 i Ringhals producera hetvatten för Göteborgs-
områdets värmeförsörjning.

Energiverkens rapport "Alternativ för den framtida
el- och värmeförsörjningen i Göteborg" (1978-12-13)
visade att värmeleverans från Ringhals kan vara
lönsamt. Fortsatta och mer ingående undersökningar
var därför motiverade.

I februari 1979 beslutade den gemensamma projekt-
ledningen Vattenfall-Energiverken om en fördjupad
utredning beträffande ombyggnad av kärnkraftblocken
3 och 4 (centralanläggningen) i Ringhals och över-
föring av hetvatten med fartyg till Göteborg. Under-
lag för överföring av hetvatten med ledning till
Göteborg hade framtagits tidigare.

Denna utredning har framtagits för att belysa de
tekniska och ekonomiska möjligheterna att med led-
ning, alternativt fartyg försörja Göteborg med
värme från Ringhals. Utredningen har genomförts i
samverkan mellan följande parter:

Statens Vattenfallsverk

Energiverken i Göteborg

Göteborgs Hamn

Sjöfartsverket

Svenska Varv AB

Röda bolaget



3. FÖRUTSÄTTNINGAR

3.1 Tekniska och tidsmässiga förutsättningar

En successiv utbyggnad och hopkoppling förutses ske
av Göteborgs fjärrvärmenät. Värmeeffektbehovet och
dess varaktighet under året för det totalt hopkopp-
lade nätet år 2000 framgår av bilaga 1. Lämpligt
dimensioneringsvärde för produktion och leverans av
värme från Ringhals till detta nät har ansatts till
750 MW värme (MW). Värmeleveransen förutsattes
efter den första utbyggnadsetappen kunna påbörjas
med ca 250 MW tidigast år 1987. Leverans av hela
värmeeffekten 750 MW förutses kunna ske från år
1990. v

Hetvattentemperaturen har med viss anpassning till
lämplig teknisk utformning av centralanläggningens
avtappningsutrustning satts till ca 150 C för utgående
vatten från och ca 70 C för returvatten till central-
anläggningens väriuekondensor.

3.1.1 Värseöver£örinc[ med rörledningar

Utredningen redovisar såväl bergtunnelförlagda rör-
ledningar som ovanjord- (delvis kulvert-) förlagda
rörledningar. Huvudsaklig tänkt dragning mellan
Ringhals och Göteborg framgår av bilaga 2. I kostnads-
kalkylen har ledningssträckningen mellan Ringhals
och Göteborgs kommungräns inkluderats. Hetvatten-
ledningar, värmeväxlare, pumpar etc i Göteborg har
ej inberäknats.

3.1.2 Värmeöverföring med fartyg

Förutsättningarna för fartygs alternativet är samma
som för ledningsalternativet vad avser överförd
värmeeffekt och energi från Ringhals till Göteborg
samt hetvattentemperaturer och transporterad vatten-
mängd. Nautiska frågor, säkerhetsfrågor m m har
studerats för att i aktuella avseenden uppnå ekvi-
valens med ledningsalternativet.

I kostnadskalkylen ingår kostnader för fartygs- och
hamnarrangemang samt anslutningsrörledningar vid
centralanläggningen i Ringhals. Hetvattenledningar,
värmeväxlare, pumpar etc i Göteborg har ej inberäk-
nats .



3.2 Ekonomiska förutsättningar

Kalkylunderlagen har i huvudsak framtagits i 1978
års prisnivå. Kalkylerna har därefter omräknats till
1979 års penningvärde, varvid hänsyn tagits till
dels nominell prisförändring mellan 1978 och 1979
dels till antaganden om framtida reala pris- och
kostnadsförändringar (förändringar utöver allmän
inflation). De viktigaste reala pris- och kostnads-
förändringarna har antagits enligt följande:

Bränslepriser enligt konsekvensutredningen

Eltaxor se avsnitt 6.3

Materialpriser 1 % per år

Arbetskostnader 2 % per år

Vissa beräkningar har gjorts i löpande priser, dvs
hänsyn har tagits till reala pris- och kostnadsför-
ändringar och allmän inflation. Den allmänna infla-
tionen har därvid ansetts följa utvecklingen för
konsumentprisindex och antagits öka med 8 % årligen
från och med 1979.

Vid beräkningar i fast penningvärde har den reala
kalkylräntan (ränta utöver allmän inflation) antagits
till 4 %. Motsvarande nominella kalkylränta som
används vid beräkningar i löpande priser har antagits
till 12 %.

Kapitaltjänstkostnaden (kapitalårskostnaden) är
beräknad efter annuiteter som baserar sig på ovan
angivna räntor samt en avskrivningstid av 20 år.



4. TEKNISKT UTFÖRANDE

4.1 Centralanläggninaen i Ringhals

4.1.1 Värmeavtap£ni ns

Kärnkraftblocken 3 och 4 i Ringhals består vardera
av en reaktoranläggning och två turbinanläggningar.
Som framgår av bilaga 3 sker värmeavtappningen genom
att ånga från tuxbinanläggningens ångsystem avledes
till en värmekondensor. I denna kondenserar ångan
mot tuber som genomströmmas av fjärrvärmesystemets
hetvatten, vilket därvid uppvärmes. Kondensatet
återföres till turbinanläggningens kondensatsystem.
Mellan primärvattnet i reaktorn i Ringhals och
byggnadernas värmesystem i Göteborg finns det i
princip fyra "barriärer".

Fem alternativa tekniska lösningar har studerats.
Nedanstående sammanställning visar hur de olika
alternativen påverkar elproduktionsförmågan hos
turbinanläggningen vid värmeavtappningen.

Alternativ

•p p
*v *E

°C

1 Trestegsavtappning 150 250 44 5.7

2 Enstegsavtappning
glidande tryck 150 250 51 4.9

3 Enstegsavtappning
strypreglering 160 250 60 4.2

4 Enstegsavtappning
glid- och stryp-
reglering 150 500 111 4.5

5 Enstegsavtappning
strypreglering 160 500 120 4.2

Beteckningen tpy avser framledningstemperaturen på
fjärrvärmesystemets hetvatten, Pv avtappad värme-
effekt per turbin och PE därav föranledd minskning
i eleffekt per turbin.

En utvärdering av de olika alternativen har gjorts
med avseende på teknisk-ekonomisk godhet. Det lämpli-
gaste alternativet är enstegsavtappning med ett



effektuttag av ca 250 MWV per turbin samt reglering
genom s k glidande tryck, dvs alternativ 2. Detta
alternativ ligger till grund för den fortsatta utred-
ningen.

4.1.2 SLY£te™~ 2ch. layoututformning

Systemet dimensioneras för en avtappad värmeeffekt
av ca 250 MW per turbin vid en returtemperatur på
fjärrvärmesystemets hetvatten av ca 70 C, en fram-
lednings temperatur på ca 150 C och ett hetvatten-
flöde på ca 675 kg/s (ca 26 500 mJ/h). Samtliga fyra
turbiner i block 3 och block 4 byggs om medan värme-
effekten i överföringssystemet till Göteborg dimen-
sioneras för 750 MWv Detta innebär att man har en
turbinenhet i reserv. Den principiella utformningen
av centralanläggningens layout framgår av bilaga 4.
Tillkommande utrustning (värmekondensorer, fjärr-
värmepumpar etc) placeras i en separat byggnad utan-
för respektive turbinbyggnad. Ängledningarna dras
från sina respektive avtappningsställen ut ur turbin-
byggnaden och förlägges på utsidan av denna och över
taket fram till fjärrvärmebyggnaden.

Hetvattenledningen till Göteborg (fram- och retur-
ledning) ansluts till fjärrvärmebyggnaderna.

För fartygsalternativet dragés rörledningar för in-
och utgående hetvatten mellan fjärrvärmebyggnaderna
och hamnen vid Ringhals.

För att utjämna belastningsvariationer och mindre
fartygsförseningar erfordras en buffertvolym, vilken
kan utgöras av en extra hetvattenpråm förankrad vid
samma hamnläge som utnyttjas av de routgående het-
vattenpråmarna.

4.1.3 Säkerhetsfrågor

Genom att så långt som möjligt placera den till-
kommande utrustningen i separata fjärrvärmebyggnader
och förlägga ång- och hetvattenledningarna i kulvertar
separerade från kärnkraftanläggningens komponenter,
påverkas ej säkerhetsrelaterad utrustning i kärn-
kraftanläggningen vid eventuellt rörbrott eller andra
missöden i fjärrvärmeanläggningen. En preliminär
säkerhetsanalys har visat att hittills tillämpade
säkerhetskrav för Ringhals kan uppfyllas vid utbygg-
nad för värmeleverans.



4.1.4 Material^ och vattenkemi

Normalt god täthet förutsattes kunna erhållas i
värmekondensorn. Eventuella otätheter medför läckage
från fjärrvärmesidan över till turbinanläggningens
kondensatsida, vilket vid smärre läckage icke bedömes
medföra några problem. Som en extra säkerhet förutses
att kondensatet från värmekondensorn vid behov skall
kunna renas i ett jonbytarfilter.

Erforderlig renhet hos fjärrvärmesystemets vatten
upprätthålles genom att ett mindre delflöde renas
i en filterkrets samt att avgasat spädvatten användes.

Materialet i tillkommande ångledningar och värme-
växlare förutsätts få samma standard som den befint-
liga utrustningen, dvs i huvudsak kolstål. Rost-
fritt stål kan emellertid komma att övervägas i
viss utsträckning.

4.1.5 Drifttillgänglighetspåverkan på
elproduktionen

Ombyggnad av block 3 och block 4 i Ringhals till
värmeproduktion kommer att påverka drifttillgäng-
ligheten för elkraftproduktionen under ombyggnads-
tiden på grund av förlängda revisioner och extra
avställningar. En "förnyad drifttagning11 av kärn-
kraftblocken bedömes även erforderlig.

Tillgängligheten under driftperioden efter ombyggnaden
har stor ekonomisk betydelse. Varje procents nedsätt-
ning av drifttillgängligheten motsvarar ett försämrat
ekonomiskt utfall för elproduktionen för de berörda
blocken av totalt ca 25 Mkr per år. Projekteringen
måste därför bedrivas med stor uppmärksamhet på
frågor som kan påverka drifttillgängligheten.

Kriterier som uppställts för bibehållen god drift-
tillgänglighet på elproduktionen är bl a följande:

- Elproduktionen skall ges högsta prioritet.
Vid en eventuell störning, föranledd av
värmeproduktionen, skall denna bortkopplas
för att klara fortsatt elproduktion.

- Reaktoreffekten och uttaget från ånggene-
ratcrerna skall vara konstant, oberoende
av värmebehovets pendlingar. Regleringen
av värmeproduktionen skall ske genom
lämplig fördelning av ångan till värme-
kondensorerna respektive lågtrycksturbi-
nerna .
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En hög vattenkvalitet skall kunna upprätt-
hållas på både turbin- och fjärrvärme-
sidan. Valet av material i de tillkommande
anläggningsdelärna och bedömningen av
behovet av vattenreningssystem skall göras
mot denna bakgrund.

Driften skall vara högautomatiserad.
Returvattnets temperaturvariationer och
flödesvariationer skall kunna bevakas och
hanteras automatiskt.

4.1.6 Ombyggnadsarbetet, provdrift och
driftsättnin^

Ombyggnaden av blocken 3 och 4 från ren kondensdrift
till kombinerad el- och värmeproduktion kräver
betydande planerings- och samordningsinsatser, efter-
som det bl a är önskvärt att utföra så stor del av
ombyggnaden som möjligt under pågående drift. Med
hänsyn till den stora omfattningen och även arten
av vissa ombyggnadsarbeten, krävs avställning av
kärnkraftblockens drift utöver ordinarie revisions-
tider. En huvudsaklig analys av erforderliga avställ-
ningar för aktuella om- och tillbyggnadsarbeten visar
att det totala bortfallet av elproduktion blir
ca 3000 GWh. Värdet av detta elproduktionsbortfall
har beaktats i kostnadssammanställningen avsnitt 6.1.

Personal och materialflödet till och från anlägg-
ningen kommer att öka under ombyggnadstiden. Detta
kräver ökade bevakningsinsatser.

Hög reaktorsäkerhet skall ständigt kunna upprätt-
hållas.

Vid driftsättning förutses viss störning av blockens
drift under ca 2 månader per turbinaggregat.

4.1.7 Drift och H110® rhåll

Efter ombyggnad, provning och förnyad drifttagning
påbörjas driften med parallell el- och värmeproduk-
tion. Huvudvikten lägges härvid på tillgänglighet
och driftekonomi för elkraftproduktionen.

Kärnkraftblockens avställningar för bränslebyten i
kombination med omfattande revisionsprogram - vanligen
under en tid av 10 - 12 veckor - förläggs som regel
till sommarhalvåret, men kan på grund av olika
omständigheter eller styrningar komma att förläggas
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även till vinterhalvåret. Här kan nämnas att studier
sedan någon tid pågår vilka syftar till att tiden
mellan revisionerna förlängs från ca 12 till
ca 18 månader. Detta innebär att avställningar av
värmeproduktionen från centralanläggningen icke
kan styras till att ske enbart under perioder med
låg värmelast. Även s k stretch-out drift av reaktorn
kari eventuellt "kollidera" med önskemål från värme-
behovssidan. Genom att man vid fullt utbyggd värme-
kapacitet har möjlighet att i viss omfattning
alternera värmeproduktionen mellan två kärnkraft-
block, kan denna nackdel till viss del begränsas.

Vissa inskränkningar i värmeproduktionen kan behöva
göras då de aktuella kärnkraftblocken utnyttjas
för dygns- och veckoslutsreglering i elkraftproduk-
tionen. Eventuella begränsningar i reglerförmågan
hos block 3 och block 4 som en följd av värmeproduk-
tion skulle medföra ökade krav på reglering av
block 1 och block 2.

Underhållet av anläggningen kommer att öka i omfatt-
ning efter ombyggnaden. Detta har förutsetts inne-
bära en förlängning av den årliga revisionsavställ-
ningen med 2 dagar. Någon annan reduktion av drift-
tillgängligheten i elproduktionen har ej förutsetts
i kostnadskalkylen.

4.2 överföring med ledn"."/_ *

4.2.1

Fjärrvärmerörledningen mellan Ringhals och Göteborg
förutsattes bli utförd i princip som en konven-
tionell hetvattenledning av stor dimension (diam.
ca 1.000 mm, temp. 150 C och tryckklass PN 25-40 bar)
med en framledning och en returledning utförda av
isolerade stålrör. Kombinationen av den stora led-
ningsdimensionen och den stora längden ca 55 km
är unik. Detta innebär bl a mycket stor rörelse-
energi under drift (ca 100.000 ton vatten med en
hastighet av ca 3 m/s), vilket måste beaktas i
konstruktionsarbetet. Den stora regleringströgheten,
möjligheter till omväxlande varma och kalla vatten-
proppar i ledningen efter störningar i ändstationerna
är exempel på andra problem som måste beaktas.

Hittills gjord utredning visar att byggande och drift
av ledningen bör vara tekniskt genomförbart på
acceptabelt sätt. Ytterligare utredningar erfordras
för att klarlägga såväl konstruktions- som drift-
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frågor vid den unika kombinationen av mycket långa
och grova rörledningar för värmeöverföring. Utred-
ningsmaterial i aktuella frågor som framtagits i
utredningar angående fjärrvärmeutbyggnader för
Barsebäck/Malmö, Lund resp. Forsmark/Stockholm,
Uppsala kan i viss mån utnyttjas för projektet
"Ringhalsvärme".

Ledningen ansluter i Göteborg till 7 st värmeväxlar-
stationer där värmeeffekten överförs till regionala
fjärrvärmenät. Effekten regleras genoro att variera
hetvattenflöde och temperatur.

Cirkulationen av vattnet ombesörjes av pumpstationer
i anslutning till värmekondensorerna i Ringhals
och värmeväxlarstationerna i Göteborg. Därutöver
erfordras ytterligare pumpstationer mellan Ringhals
och Göteborg.

Speciellt anordnade veutilarrangemang för sektionerad
avstängning av fjärrvärmeledningens fram- och retur-
sida skall motverka större hetvattenutflöde vid
eventuellt rörbrott. Sådana rörbrott har dock mycket
låg sannolikhet att inträffa.

4.2.2 Pörläggjiinsssätt

Alternativa förläggningssätt har studerats nämligen:

- förläggning i bergtunnel (på största
möjliga del av sträckan)

- förläggning ovan mark (på största möjliga
del av sträckan).

I båda fallen förekommer förläggning i tunnel,
kul vert och ovan mark på grund av geografiska för-
hållanden. Förläggning ovan mark, som faller under
ledningsrättslagen, badömes i detta fall innebära
omfattande tillståndsprövninaar och förhandlingar
om markdisposition, vilket kan medföra tidsförskjut-
ningar och därmed svårförutsebara extrakostnader för
projektet. Detta har ej beaktats i redovisad tid-
plan och kostnadskalkyl.

4.2.3 Ledningssträckning

I huvudsak förutsedd ledningssträckning framgår av
bilaga 2.

De olika förläggningssätten innebär olika lednings-
sträckningar, varvid tunnelförläggning möjliggör
rakare och därmed kortare ledningar. Sträckningens
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längd blir i detta fall 49 km. Vid förläggning ovan
mark har en ledningssträckning parallellt med motor-
väg E6 ansetts lämplig. Denna sträckning får en
längd av 57 km.

Angivna sträckningslängder, som avser sträckan
mellan Ringhals och fram till Göteborgs kommungräns,
har beaktats i kostnadskalkylen.

4.3 överföring med fartyg

4.3.1

Alternativet att överföra hetvatten med fartyg
baseras på samma huvuddata som ledningsalternativet
vad avser överffird effekt, hetvattenmängd och
-temperaturer.

4.3.2 Transportteknik

Transporten av hetvattnet sker med ett s k push-
barge system, bestående av ett antal pråmar och
till dem kopplingsbara framdrivningsfartyg (pushers).

En pråm förutsattes alltid ligga i hamnläge i
Göteborg inkopplad i fjärrvärmenätet och en pråm i
Ringhals inkopplad till verkets värmekondensorer
(bilaga 5).

I Göteborg pumpas det 150-gradiga hetvattnet in i
fjärrvärmenätet, som sammanbinder sju värmeväxlar-
stationer samtidigt som det 70-gradiga returvattnet
från fjärrvärmenätet pumpas in i pråmen. I Ringhals
sker det omvända; returvattnet värms upp i värme-
kondensorerna och återförs till pråmen. Effekten i
Göteborg regleras genom att variera hetvattenflödet;
temperaturen är redan bestämd från Ringhals. Effekten
i Ringhals regleras genom att variera hetvatten-
flöde och ångavtappning.

Transportsystemet är dimensionerat för 750 MW~ och
för detta krävs sex pråmar (varav två alltid finns
i hamnläge) och fyra s k pushers i drift. Sjöresan
tar ca 6 h inklusive angöring samt anslutning och
frånkoppling av ledningar. Lastnings- respektive
lossningstiden har beräknats till 3 h. En rundresa
för en pråm tar sålunda 18 h och för en pusher
12 h. Varje pusher har fem mans besättning och
besättningsskifte sker i Göteborg.
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Antal erforderliga pråmar för att överföra värme-
effektbehovet utgör:

3 pråmar upp till ca 210 MW

4 n n n n 4Q5 n

c n • n n n 590 n

Sambandet mellan lastnings/lossningstid och vänte-
tid för olika antal pråmar i drift framgår av
bilaga 6.

4.3.3 Hamnar

Tre alternativa hamnlagen har studerats i Göteborg:
Rya Nabbe, St Billingen och ett läge väster om
Tångudden.

Rya Nabbe är olämplig ur navigeringssynpunkt, efter-
som man måste korsa farleden till Göteborg före
angöring och att sikten är skymd för trafiken
inifrån Göteborg vid avgång.

Stora Billingen bedöms icke önskvärd ur stadsplane-
synpunkt.

Läget väster om Tångudden är gynnsammast ur navi-
ger ingssynpunkt men muddringsarbetet och fjärrvärme-
anslutningen är dyrare än övriga hamnalternativ.
Helhetsintrycket är dock att detta hamnläge är att
foredrai för Göteborg (ingår i kalkylerna i kap. 6).

Hamnen i Ringhals antages ligga strax väster om
Videbergs hamn i Båtfjorden söder om verket. Läget
är väl skyddat av Ringhalshalvön. Alternativa lägen
har studerats men befunnits mindre lämpliga.

Hamnpirens utformning är lika i Göteborg och Ringhals.
Piren (exkl tillfartsväg) är ca 120 m lång och 25 m
bred och utförd för 10 m vattendjup. Det finns plats
för en pusher och två pråmar? en pråm ligger alltid
och lastar/lossar, medan en pråm ligger i väntan på
lastning/lossning. Varje pirläge förses med anslut-
ningsdon för hetvatten och returvatten, övergång
från lastning/lossning av en pråm till en annan
planeras kunna ske utan avbrott av hetvattenflödet.

I Ringhals planeras två ytterligare kajplatser för
att där kunna angöra en pråm som buffert för att
upprätthålla driften vid eventuella förseningar i
sjötransporten.
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I Göteborg bereds plats för de pråmar som under
längre tid har tagits ur drift p g a lågt värme-
behov.

Den personal som bedöms nödvändig i respektive hamn
för kopplingsarbeten m m utgörs av 4 man per skift.

4.3.4 Nauti ska_föruts_ättningar

Sjötransporten går sträckningen Ringhals - Trubaduren -
Böttö - Gäveskär - Göteborg»

Intensiteten i sjötransportsystemet förutsätter att
den trafikledningscentral som diskuterats mellan :
berörda myndigheter, inrättas för trafiken i \
Göteborg och utanförliggande skärgård.

Navigeringshjälpmedel, typ Decca, avses komplettera
fartygens normala utrustning för att säkerställa
s jötransporterna.

4.3.5 Hetvattenpråm och pusher

Utförandet av ekipaget för hetvattentransport fram-
går av bilaga 8.

Pråmarna byggs i stål och består av två större och
två mindre cylindriska behållare för hetvatten.
Dessa bärs upp av flyttankar. Pråmarna är försedda
med identiska för-/akterskepp för att minska fram-
drivningseffekten. Total längd är 146 m, bredd 30 m
och djupgående 9 m. Volymen på hetvattenbehållarna
är ca 27.000 m 3 per pråm. De små behållarna fungerar
som expansionskärl (fulla till Göteborg - tomma till
Ringhals). I de stora behållarna finns en rörlig
kolv, som skiljer det 70-gradiga returvattnet från
det 150-gradiga hetvattnet. Behållarna är isolerade
invändigt.

Pushern har en totallängd av ca 40 m, bredd 11m
och ett djupgående av 6,5 m. Propellern har vrid-
bara blad och är monterad i en vridbar propeller-
dysa, som fungerar som roder. Maskineriet är en
till propelleraxeln direktkopplad dieselmotor med
en max. effekt av 4,35 MW.

Pushern kan kopplas till endera av pråmens båda
ändar så att man undviker vändningsmanövrar i
hamnarna. Ekipagets servicefart är 10 knop.

överföring av hetvatten med fartyg förekommer inte
någonstans idag. Ett omfattande utvecklingsarbete
krävs för pråaienheten, speciellt vad gäller het-
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vattenbehållarna. Pushern och kopplingssystemet till
pråmen är i princip etablerad teknik men unikt så
till vida.att pushern effektmässigt skulle bli störst
i världen. Hittills gjorda utredningar visar att
systemet med fartygstransport kan genomföras på
acceptabelt sätt. Ytterligare utvecklings- och
utredningsarbete erfordras emellertid.

4.3.6 Jämförelse mellan fartygs- och
l d i l t i

Båda alternativen är likvärdiga beträffande överförd
effekt och energimängd. Vid maximal effekt och
samtliga pråmar i drift torde dock energitillgäng-
ligheten på grund av nautiska förhållanden vara
något lägre än vid fallet med ledningsöverföring.
Frekvens och varaktighet för sådana störningar är
låg och innebär relativt sett små kostnadsökningar.
Hänsyn är inte tagen till detta i kalkylerna.

Sammankopplingen av fjärrvärmenäten i Göteborg
planeras ske till omkring år 1990 i och med anslut-
ning av de stora lokala näten. Före denna tidpunkt
kan man i fartygsalternativet bygga upp kapaciteten
med pråmar successivt som värmebehovet ökar, vilket
innebär fördelar ur kapitalinvesteringssynpunkt
jämfört med ledningsalternativet. I ledningsalterna-
tivet når man sämre utnyttjning av investeringarna
för rörledningarna under de 5 - 10 första driftsåren,
vilket dock bör stimulera till tidigare fjärrvärme-
anslutningar i Göteborg och kanske sammanslagning
med Mölndal och Partilie.

4.4 Anläggningar i Göteborg

Utbyggnaden av fjärrvärmenäten förutsattes ske som
planeras till andra energitillförselalternativ.
Till omkring 1990 bör samtliga stora lokala nät
(centrala staden, Sävenäs, Eriksbo/Hjällbo,
Hammarkullen, Angered, Kärra och Backa) vara samman-
bundna genom ett stort ledningssystem som försörjs
med 150-gradigt hetvatten från Ringhals. I 7 st
värmeväxlarstationer överförs värmeeffekten till
de lokala fjärrvärmenäten, som är dimensionerade
för gängse temperatur 120 C.

Då det kommer att finnas kompletterande hetvatten-
centraler i de olika fjärrvärmenäten (för reserv-
och topplastdrift) har det inte bedömts vara nöd-
vändigt att anordna särskild hetvattenackumulator
i Göteborg.
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4.5 Drifttagning av det totala över-
för ings_sy_s temet

Beträffande det totala överföringssystemet bedömes
drifttagningstiden bli något längre än vad gäller
centralanläggningen, uppskattningsvis ca 2 månader.
Drifttagningen bör till största delen kunna ske
utan påverkan på kärnkraftblockens normala drift.
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5. TIDPLAN

Skisserad tidplan visas i bilaga 9.

Ytterligare utredning och förbehandling av ärendet
före riksdagsbeslut bedöms erfordra ca 1 1/2 år.

Genomförandet av erforderliga om- och utbyggnader fram
till start av värmeleverans med 250 MWV till
Göteborgs fjärrvärmenät har beräknats ta 5 år vid
värmeleverans med fartyg och 6 år vid ledningsal-
ternativet (bergtunnelförläggning) räknat från
tidpunkten då riksdagsbeslut och koncession före-
ligger .

Vid beslut hösten 1980 att fortsätta projekteringen
kan värmeleverans således ske med en effekt av
250 MWV.

medio 1987 enligt fartygsalternativet och
" 1988 " rörledningsalternativet

Återstående om- och utbyggnader för leverans av
totalt 750 MWV bedöms kunna vara genomförda till
medio 1990.
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6. KOSTNADER

6.1 Investeringar

Nedan redovisas kalkylerade kostnader fram till dess
full kapacitet är utbyggd i Ringhals år 1990.

Samtliga kostnader är angivna i 1979 års penning-
värde. Ränta under byggnadstiden har beräknats med
en real räntefot på 4%.

Alt. ledning Alt.
Mkr ovanjord tunnel fartyg

Centralanläggning

Hetvattenledning Ringhals-
-Göteborgs kommungräns

Fartygsmaterial

Hamnar etc ^

Elproduktionsbortfall under
byggnadstiden

ökade drift- och underhålls-
kostnader under byggnads-
tiden

Summa

därutöver ränta under bygg-
nadstiden

480

1045

-

-

225

55

1805

420

480"

1315

-

-

225

55

2075

500

6.2 Drift- och underhållskostnader

480

-

675

190/ ---i

225

:
55

1625

270

Drift- och underhållskostnaden har beräknats för tre
olika, stadier: år 1990, 2000 och 2010. Kostnaderna
är angivna i 1979 års penningvärde och hänsyn är
tagen till reala pris- och kostnadsförändringar.

Alt. ledning Alt.
År 1990 Mkr/år ovanjord tunnel fartyg

Centralanläggningen
drift och underhåll 7.5 7.5 7.5

Hetvattenledning
drift och underhåll 7.5 6.2

Partyg
fasta kostnader - - 6.3
drift och underhåll - - 17.8
personal - - 28 .6

Summa 15 14 60
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Ar 2000 Mkr/år
Alt. ledning Alt. '
ovanjord tunnel fartyg

Centralanläggningen
drift och underhåll

Hetvattenledning
drift och underhåll

9.1

9.1

9.1

7.6

9.1

Fartyg
fasta kostnader
drift och underhåll
personal

6.3
21.4
34.9

Summa 18 17 72

Ar 2010 Mkr/år
Alt c ledning Alt.
ovanjord tunnel fartyg

Centralanläggningen
--_ drift och underhåll

Hetvattenledning
drift"och underhåll

11.1 11.1 11.1

11.1 9.2

Fartyg
fasta kostnader
drift och underhåll
personal

6.3
25.1
42.5

Summa 22 20 85

6.3 Elproduktionsbortfall

Kostnaden för elproduktionsbortfallet är baserad på
bortfall p g a

värmeavtappning

försämrad tillgänglighet (extra revisions-
tid)

drift av hetvattenpumpar (75 GWh/år vid
ledning och 20 GWh/år vid fartygsalterna-
tivet)



21

Stadium 1990 2000 2010

överförd värméenergi GWh 2875 3120 3345

Elproduktionsbortfall
värmeavtappning " 585 635 680
försämrad till-
gänglighet " •
hetvattenpumpar "

Totalt bortfall,
ledning

Totalt bortfall,
fartyg

Effektvärde

Energivärde

ÅRSKOSTNAD,
ledningsalt.

ÅRSKOSTNAD,
fartygsalt.

n

n

kr/kW

kr/MWh

Mkr

n

60
75/20

720

665

10

150

110

101

6.4 Årskostnader stadium 1990,

60
75/20

770

715

10

235

182

170 '..

2000 och

60
75/20

815

760

10

300

246

._. 230

2010

Årskostnaderna har beräknats för stadium 1990, 2000
och 2010 i 1979 års penningvärde. Den årliga kapi-
talkostnaden (annuiteten) baseras på ovan redovi-
sade investeringskostnader. Avskrivningstiden bör
vara mellan 15 och 25 år. För utredningen har
valts 20 år.
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Nedan redovisas årskostnaden i respektive stadium
för 20 års avskrivningstid:

Stadium 1990 Mkr

Summa

Värmekostnad öre/kWh

Alt. ledning Alt.
ovanjord tunnel fartyg

Kapital

Drift och underhåll

Elproduktionsbortfall

Summa

Värmekostnad öre/kWh

Stadium 2000

Kapital

Drift och underhåll

Elproduktionsbortfall

Summa

Värmekostnad öre/kWh

Stadium 2010

Kapital

Drift och underhåll

Elproduktionsbortfall

309

15

110

434

15,1

143

18

182

343

11,0

66

22

246

357

14

110

481

16,7

165

17

182

364

11,7

77

20

246

264

60

101

425

14,8

122

72

170

364

11,7

57

85

230

334 343 372-

10,0 10,3 11,2
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6.5 Jämförelsekostnad

Jämförelsekostnader har beräknats genom att alla
kostnader har diskonterats till ett nuvärde medio
1979 med en real ränta av 4%. Drifttiden efter
1990 har antagits till 20 år. Nedanstående sam-
manställning visar jämförelsekostnader i Mkr för
de olika alternativen

Mkr

Kapital

Drift och underhåll

Elproduktionsbortf al1

Summa

Värmekostnad öre/kWh

Alt. ledning".,
ovanjord tunnel

1460

160

1555

3175

11,6

Differens mot alternativ - 5

1690

150

1555

3395

12,4

+ 2

Alt.
fartyg

1250

630

1445

3325

12,2

fartyg i %

6.6 Jämförelse med koleldad hetvattencentral

För att ge läsaren en möjlighet att bedöma kostna-
derna för värme från Ringhals har, med samma kalkyl-
sätt, en förenklad kostnadssammanställning framta-
gits för samma värmemängder producerade i en kol-
eldad hetvattencentral på Flatholmen.

Investeringar (Mkr)

Hetvattencentral inkl. hetvattenledningar
och kolhamn 825

därutöver ränta under byggnadstiden 130

Årskostnader (Mkr)

Värmekostnad öre/kWh

1990

11.9

2000

11.0

2010

Kapital

Drift och underhåll

Bränsle

Summa

133

23

185

341

62 -

28

253

343

29

32

330

391

11.7
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Jämförelsekostnad (Mkr)

Kapital 630

Drift och underhåll 240

Bränsle . 2195

Summa 3065

Värmekostnad öre/kWh 11.2

Jämförelse-mellan värmekostnader,för de behandlade
alternativen åskådliggöres i bilaga 10.
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Exempel: 525 MW kan överföras med antingen 5 pråmar i d r i f t
( t o t a l väntet id 1,5 h) e l l e r 6 pråmar ( t o t a l väntet id
6 h ) .Las tn ings - / l o s sn ings t iden i resp. hamnläge är 4,5 h.
Den to ta la väntet iden är den sammanlagda väntet iden för en
pråm under en transportcykel (Göteborg-Ringhals-Göteborg).
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